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Forord

Forord
Målet med dette arbeidet har vært å utarbeide metodikk og veiledning for å gjennomføre revisjon av planer og
inspeksjon av infrastruktur med hensyn til universell utforming, både som temarevisjoner/-inspeksjoner for
universell utforming og som grunnlag for helhetlig kartlegging av forhold for ulike trafikantgrupper.
Arbeidet er utført i et samarbeid mellom Vista Utredning AS og Universell Utforming AS med førstnevnte som
ansvarlig konsulent overfor oppdragsgiver. I Vista Utredning har Finn Aslaksen vært prosjektleder og Paal
Sørensen har ivaretatt kvalitetssikring. Fra universell Utforming har Trine Presterud og Rudolph Brynn deltatt.
Arbeidet er utført for Statens vegvesen Vegdirektoratet, med Liv Øvstedal som representant for
oppdragsgiver.
I arbeidet har det vært gjennomført 4 møter med en arbeidsgruppe fra Statens vegvesen bestående av
fagpersoner for sykkel, gåing, universell utforming og trafikksikkerhet.
Det er laget tre rapporter:
Del 1 A:
Del 1 B:
Del 2

Revisjon med hensyn til universell utforming fra plan til ferdig nytt anlegg
Inspeksjon av anlegg med hensyn til universell utforming (gjelder både eksisterende og nye
anlegg)
Faglig grunnlag – metodikk for vurderinger, lovkrav, normer, veiledninger osv.

Denne rapporten, Del 2, inneholder faglig grunnlag og sjekklister for bruk både ved revisjon av planer og
inspeksjon av anlegg.
Konsulenten har ansvar for vurderinger og anbefalinger.
Oslo
5. april 2019
Finn Aslaksen
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1 Oversikt
1.1 Hovedtrekk i arbeidet
Utgangspunktet er at en reviderer plan for et område eller en strekning eller inspiserer et nytt eller eksisterende
anlegg. En svarer på om gangforbindelsene er hensiktsmessig plassert og er enkle å følge, og om de enkelte
delene disse består av, blir tilfredsstillende utformet. Uteoppholdsarealer i tilknytning til gangforbindelsene
revideres/inspiseres også.
En vil starte med et planområde som skal revideres eller en del av et eksisterende veinett som skal inspiseres.
Inspeksjonsobjektets avgrensning er omtalt nærmere i Del 1 A og Del 1 B.
Arbeidet starter med at en identifiserer gangforbindelser som ruter gjennom området og målpunkter som disse
rutene betjener. Rutene som identifiseres må knyttes til eksisterende ruter utenfor området – normalt fortau
eller gangvei som er en del av nettet av gangforbindelser som finnes like utenfor det undersøkte området. Noen
ganger kan det være hensiktsmessig å se også på deler av rutene som ligger utenfor den formelle
planavgrensningen for å få en naturlig sammenheng.
Når en har identifisert rutene, deles hver av rutene inn i de enkelte typer forbindelser de består av.
I arbeidet skilles det mellom en overordnet vurdering og en detaljert vurdering:
1. Overordnet: Rutene registreres og vurderes samlet en for en (noen ganger er det bare en rute). Det
benyttes sjekkliste for overordnet vurdering.
2. Detaljert: Hver del som den enkelte rute er delt opp i, registreres og vurderes element for element på
egne sjekklister – et skjema for hver type av detaljer. Det noteres om det er avvik, feil, eller merknader.

Figur 1 Illustrasjon av metode.

1.2 Kort om overordnet vurdering
Her s vurderes det om ruten er godt plassert, eller om det trengs omlegging for å dekke behovene bedre, eller
for å bli enklere å bruke. Det siste kan bestå i at den kan bli slakere, eller at den kan bli enklere å følge. Tiltak
som gjelder hele ruten samlet tas med her – for eksempel skilting og sammenhengende ledning. Også
miljøforhold som allergifremkallende beplantning eller materialbruk tas med her hvis de er knyttet til hele
ruten. Se skjema i kapittel 2.

1.3 Kort om detaljert vurdering
Hvert skjema som den enkelte rute består av fylles ut etter målinger utført ved befaring. Alle punkter besvares
(ikke bare der hvor det er avvik og mangler ved utformingen – dette er en dokumentasjon av at punktet er
undersøkt og det gir informasjon ved gjennomgangen). Ved revisjon av planer fylles detaljerte vurderinger ut så
langt det er mulig ut fra plangrunnlaget. I tidlig planfase vil det være mange detaljer som ikke er fastsatt.
Verdiene på hvert punkt noteres og det vurderes om svarene gir avvik, feil eller merknader. Det er korte
veiledninger til utfylling på selve skjemaet. Se liste med skjemaer i kapittel 3.
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2 Generelt om bruk av sjekklistene
2.1 Utfylling av sjekklistene
I sjekkliste for overordnet vurdering er det ikke henvist til konkrete krav i norm eller forskrift – her ligger det i
spørsmålet hva som er ønsket løsning.
Tabell 1 Kolonner i overordnet vurdering.
1: Tema
3: Status
Spørsmål
Ja Nei Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

5: Tiltak
Kort beskrivelse

A

Sjekklistene for detaljert vurdering er delt i 5 deler regnet fra venstre:
1.
2.
3.
4.
5.

Tema – hva handler denne linjen om – med et spørsmål eller en måling som fylles inn.
Krav fra normal/forskrift eller veileder med referanse
Status – måling eller svar på et spørsmål pluss en kolonne med kort beskrivelse.
Vurdering – angivelse av hva slags mangel som er identifisert og vurdering av om det anbefales retting.
Tiltak - beskrivelse av anbefalt tiltak.

Tabell 2 Kolonner i detaljert vurdering.
1: Tema
2: Krav
Tema
Krav

Registrert

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

1: Tema
Her er det beskrivelse av tema og spørsmål, samt nærmere angivelse av hva en ser etter og hva en eventuelt
måler.
2: Krav
Her oppgis hva kravet er og hvor det er hentet fra (hvilken normal, forskrift, veileder osv.). Vegnormaler er
utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter vegloven § 13 [1] og TEK17 er teknisk
forskrift til Plan- og bygningsloven. Disse har mer tyngde enn rene veiledere, som i større grad bare viser gode
løsninger, uten at løsningene er lovpålagt. Dette er det naturlig å ta hensyn til når en vurderer om en foreslår
retting eller om en aksepterer avviket.
Hvert skjema kan skrives ut, eller innfylling kan skje i tekstdokument.
3: Status
Her besvares med å krysse av for ja/nei/delvis/Ikke relevant eller ved å fylle ut med tall fra en måling på plankart
eller i terrenget. Tall inngår bare i detaljert del. I de detaljerte skjemaene har avkryssingen format som
avkryssingsbokser.
Alle linjer besvares – ikke bare der hvor kravene ikke er oppfylt. Svarene er en dokumentasjon av at temaet er
vurdert.
Det gis videre en kort beskrivelse av status. Dette kan være forhold som det er viktig å ta med ved vurderingen
og som ikke framgår av avkryssingen. Her kan en angi om løsningen har potensial for forbedring i forhold til
universell utforming, også når løsningen er innenfor angitte minstekrav. Hensikten med dette er å få påvist
muligheter til forbedring og vurdere disse. Bakgrunnen for dette er at universell utforming ikke bare omfatter
tilpasning til minstekrav i forskrifter, men angir en ambisjon om å oppnå en best mulig løsning innenfor rimelige
rammer («i så stor utstrekning som mulig»). Når en registrerer et eksisterende anlegg kan en i dette feltet også
notere om det er forhold som gjør at ideell utførelse vil være vanskelig å oppnå.
Ved revisjon av plandokumenter vil det ofte være forhold som ikke er vist i planmaterialet, særlig på
reguleringsplannivå. I så fall skriver en Ikke dokumentert i planmaterialet under status, og en svarer NEI på om
kravet er oppfylt. Da kan dette tas opp ved gjennomgang av rapporten og det kan eventuelt utarbeides nye
plandokumenter – for eksempel en ny illustrasjonsplan hvor nødvendige mål er angitt. For å få belyst flest mulig
punkter, vil det være hensiktsmessig at prosjektleder angir hvilke tema som skal vises og eventuelt målsettes i
illustrasjonsplan når arbeidet med reguleringsplan og illustrasjonsplan starter opp.
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4: Vurdering
Her vurderes om det som eventuelt er avdekket av misforhold mellom krav og status er Avvik, Feil, eller
Merknad. Disse tre begrepene er omtalt i håndbok V720 på følgende måte:
A =Avvik
F = Feil

M =Merknad

Med avvik menes mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav.
Avvik er forhold som er i strid med bestemmelse i lov, forskrift og normal, eller med godkjent arbeidsvarslingsplan, og som vil
kunne få vesentlige konsekvenser for trafikksikkerheten.
Feil er forhold som medfører dårlig trafikksikkerhet, selv om anlegget er i samsvar med vegnormaler, retningslinjer og godkjent
arbeidsvarslingsplan, dvs. ikke har avvik. Med feil menes mangel på samsvar med tiltenkt bruk, manglende oppfyllelse av et
tilsiktet brukskrav eller rimelig forventning, innbefattet det som gjelder sikkerhet. Ugunstig plassering av gangfelt, for lav
standard i forhold til tilstøtende vegnett og dårlig tilpasning til eksisterende vegnett, er eksempler på feil.
Merknad brukes om forhold som kan dokumenteres («best practise») å være uheldig med hensyn til trafikksikkerhet, men som
ikke er i strid med gjeldende normaler, retningslinjer og godkjent arbeidsvarslingsplan, og som ikke krever tiltak umiddelbart.
Dette er forhold som man bør være oppmerksom på og som ved endrede forutsetninger kan bli et avvik eller feil.

Hvis det er muligheter for forbedring er det viktig at en bruker feltet for Merknad også når den delen av
anlegget en undersøker tilfredsstiller minstekravene. Da tas det utgangspunkt i det som eventuelt er notert om
mulige bedre løsninger og beskriver hva mulige forbedringer kan bestå i og om det anbefales å gjøre tiltak eller
endringer.
I vurderingen redegjøres det kort for om status er akseptabel eller om det foreslås tiltak for å rette opp. Denne
vurderingen avsluttes ved å kysse av for T = tiltak eller A = aksept.
5: Tiltak
I den siste kolonnen beskrives anbefalt tiltak kort. Hvis det er nødvendig å gi en mer utførlig beskrivelse, kan det
gjøres som et vedlegg til rapporten.

2.2 Vurdering av hva som er godt nok i eksisterende anlegg
Ved inspeksjon av anlegg som er under ferdigstillelse eller innkjøringsperiode, undersøkes det om utformingen
er innenfor gjeldende krav, hvis det ikke formelt er akseptert andre løsninger gjennom plan- og byggeprosessen.
Avvik rettes og feil utbedres så lagt det er praktisk mulig. Det samme gjelder merknader. Hvis det er mulig å få til
en bedre løsning, vurderes dette.
Hvis en derimot har inspisert et eldre anlegg, som er bygget i en tid hvor det var mindre fokus på universell
utforming, er det ofte urealistisk å rette alle avvik og feil. Det kan også fortone seg som svært kostbart i forhold
til nytten. I disse tilfellene må en finne ut hva som er godt nok og gi anbefalinger om hva som er en rimelig
utbedring. Antall brukere, de stedlige muligheter osv. må vurderes. Vurderingene som gjøres, må beskrives
tydelig i rapportene. Det må være en ambisjon å utvikle praksis på dette området, og å gjøre disse vurderingene
mest mulig likt i de ulike organisasjoner som arbeider med oppgradering. Det kan være nyttig å samle
begrunnelse for vurderinger i en erfaringsdatabase.
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3 Overordnet vurdering
I dette kapittelet beskrives ulike vurderinger som må utføres for å ivareta helhet og sammenhenger knyttet til
universell utforming. Ettersom reguleringsplaner kan ha svært ulikt detaljeringsnivå, kan vurderingene være
relevante både i reguleringsplan og i byggeprosjekter. Deler av skjemaet kan også brukes på mer overordnet
nivå. Muligheten for å tilfredsstille detaljerte krav til utforming avgjøres ofte på et overordnet nivå. Før
planområdet kan vurderes må det innhentes grunnlagsmateriale som eksempel oversikt over alle målpunkt og
viktige forbindelser, samt høydedata. Sjekkpunkter for overordnet vurdering benyttes også ved inspeksjon av
nye og eksisterende anlegg.
Etter en gjennomgang av sjekkpunktene for overordnet vurdering utdypes de punktene som ikke er
tilfredsstillende med type avvik, feil eller merknad og videre beskrivelse av tiltak eller aksept.
Forkortelsene i tabellen er følgende:
Når mulige tiltak vurderes:
•
•

3.1.1

T=Tiltak – det vil si at det foreslås et tiltak for å rette avvik, feil eller merknad.
A=Aksept – det foreslås å akseptere avvik, feil eller merknad.

Hovedgrepene i planen/området

Spørsmål

1: Tema

Ja

Nei

Er gangforbindelsene
anlagt med så liten stigning
som mulig?
Sjekk gangforbindelsene
sammen med høydedata.
Er det satt av tilstrekkelig
areal til at kravene til
universell utforming kan
ivaretas?
Sjekk bredde på gangareal,
plass for rullestol der det
anlegges sitteplasser og
plass for HCparkeringsplasser.
Er ulike funksjoner plassert
hensiktsmessig?
Er de lett å finne og komme
til?
Legger de til rette for
kortest mulig avstander?

3.1.2

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Gangforbindelsene – sammenheng

Spørsmål

1: Tema

Er det et sammenhengende
nett for gående og for
syklende?
Brudd i gangforbindelsene
kan medføre at reiseruten
ikke kan benyttes av alle.
Er gangnettet finmasket
nær holdeplasser og
attraktive målpunkter?
Gangnettet kan bestå av
både universelt utformede
gangforbindelser og
snarveier som i mindre grad
har universell utforming
Er det god kobling til gangog sykkelforbindelser
utenfor plan- og
områdeavgrensningen?

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?
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Kontrolleres både med
hensyn til plassering og
høydeforhold.

3.1.3

Utforming av gangforbindelser

Spørsmål

1: Tema

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Har alle gangforbindelser
akseptable
stigningsforhold?
Hva som er akseptable
stigningsforhold angis i
detaljerte sjekklister og
N100 / V129.
Er det trapp som
supplement der hvor trapp
kan gi en kortere rute?
I bratt terreng kan det
etableres en lengre, trinnfri
gang- og sykkelforbindelse i
tillegg til trapp eller bratt
snarvei.
Er krysningspunktene
optimale med tanke på
fotgjengerstrømmen,
plassering av holdeplasser
og attraktive målpunkter?
Gir plassering av
krysningspunktene kortest
mulig gangforbindelse?

3.1.4

Veifinning

Spørsmål

1: Tema

Er gangvegnettet, logisk og
enkelt å finne fram i?
Leder gangvegnettet
direkte til målpunktet?
Er det sammenheng i de
ledende elementene?
Et sammenhengende
ledesystem med bruk av
naturlige arkitektoniske
virkemidler er en hjelp til å
lese og forstå omgivelsene.
Er det benyttet ensartede
løsninger/materialer som
medfører at
gangforbindelsen er lett å
følge og forstå?
Det er en fordel for de fleste
at omgivelsene er
gjenkjennbare.
Er det definert en avgrenset
gangsone over store åpne
arealer?
En gangsone med visuell
og taktil avgrensning er
ledehjelp.
Er de ulike sonene adskilt
med taktil og visuell
avgrensning?
En gangsone med visuell
og taktil avgrensning er
ledehjelp.
Er møbler og utstyr plassert
i møbleringssoner adskilt
fra ferdselssonene?
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Det bør ikke være noen
hindringer i gangsonen.
Finnes det (tilstrekkelig
med) gjenkjennende
elementer som er til hjelp
for veifinning?
Eksempel på
gjenkjennende elementer
kan være hushjørner, trær,
busker, gjerder, med mer.

3.1.5

Informasjon og skilting

Spørsmål

1: Tema

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Finnes det tilstrekkelig
informasjon?
Er det skiltet slik at de som
kommer et sted for første
gang enkelt finner fram?
Er skiltene synlige på kort
og lang avstand for gående
og syklende?
Plassering av skilt i
siktlinjer, med belysning og
kontraster.
Gir informasjonsskilt
nødvendig informasjon?
Informasjonen bør være
kort og lettfattelig.
Informasjonsskilt bør vise
hvor man er og retning til
ulike målpunkter.
Informasjonen på skiltet må
være logisk å forstå. Tekst
suppleres om mulig med
piktogrammer.
Har skiltene gode
kontraster slik at de er
lesbare for personer med
nedsatt syn?
Lys tekst på mørk bakgrunn
gir god lesbarhet for
mange, eller omvendt.
Er det mulig å komme tett
inntil skiltet?
Personer med nedsatt syn
trenger ofte å kunne
komme helt inntil skilt, selv
om det er benyttet store og
tydelige bokstaver.

3.1.6

Hvile

Spørsmål

1: Tema

Finnes det tilstrekkelig
mulighet for hvile langs
gangforbindelsen?
For mange er det
avgjørende å kunne sette
seg ned på en benk
underveis. Benker bør ha
ryggstøtte og armlener.
Benker er plassert i
tilknytning til gangveien,
men utenfor selve
gangsonen. Det er plass for
rullestol der det anlegges
sitteplasser.
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Plasseres i en definert
møbleringssone.
Er plassering av
hvileplasser hensiktsmessig
med tanke på drift og
vedlikehold?
Benker med mer plasseres
utenfor gangsone og slik at
de ikke er til hinder for driftog vedlikeholdsmaskiner.
Det bør også være mulig å
sikre tilgjengelighet til
hvileplassene under
vinteren.

3.1.7

Plassering av holdeplasser

Spørsmål

1: Tema

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Har holdeplassene en
hensiktsmessig plassering?
Kortest mulig avstand til
målpunkter tilstrebes.

3.1.8

Trygghet

Spørsmål

1: Tema

Er det valgt kryssløsninger
som er trygge, lette å forstå
og ferdes i for alle?
Det legges til rette for trygg
kryssing der det er behov
og for å unngå lange
omveier.

3.1.9

Parkering

Spørsmål

1: Tema

Er det tilstrekkelig antall
HC-parkeringsplasser?
Antall parkeringsplasser må
vurderes i hvert enkelt
tilfelle.
Er HC-parkering optimalt
plassert i forhold til
målpunkter?
HC-parkering må være nær
de målpunkter de skal
dekke, og det må være
trinnfritt fra parkering til
målpunkter.
Er parkeringsplassene
plassert på et plant område
uten tverrfall og helning?
Har HC-parkeringsplassene
tilstrekkelig størrelse?
Helning skal være under 1
prosent. Større helning gjør
det generelt vanskeligere å
komme ut og inn av bilen,
og biler med heis krever en
tilnærmet plan flate for å
fungere.
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3.1.10 Drift og vedlikehold
Spørsmål

1: Tema

Ja

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Nei

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig forbedring?

A

F

M

4: Vurdering
Vurdering type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: Tiltak
Kort beskrivelse

Er det enkelt å sikre god
fremkommelighet gjennom
drift og vedlikehold?
Minstekrav til bredder og
areal uten hindringer må
være tilfredsstilt.
Er det tilstrekkelig areal til
snøopplag?
Dersom det mangler plass
for snøopplag kan det bli
vanskelig å oppnå ryddige
gang- og
sykkelforbindelser.
Er det tatt hensyn til miljø,
drift og vedlikehold ved valg
av materialer og
beplantning?
Beplantning og materialer
som ikke har uheldig
virkning med tanke på
astma og allergi.
Løsningene må fungere i
flere år og under ulike
klimaforhold.

3.1.11 Plandokumentene
Spørsmål

1: Tema

Er universell utforming
omtalt i planbeskrivelsen?
Er grepene for
tilgjengelighet til, fra og
mellom målpunkter,
beskrevet? Er det
beskrevet hvordan planen
sikrer veifinning og
orienterbarhet?
Redegjøres det for hvordan
prinsippene for universell
utforming ivaretas internt i
planen og i forhold til
omkringliggende områder?
Beskrivelse av forbindelser
til målpunkter utenfor
planområdet.
Ivaretar planforslaget og
reguleringsbestemmelser
kravene til universell
utforming?
Sjekkpunktene over
konkretiserer om kravet til
universell utforming er
ivaretatt.
Om aktuelt, er det tydelig
begrunnet hvorfor full
universell utforming ikke
oppnås?
Det kan for eksempel være
forhold som topografi og
mangel på arealer som
medfører at universell
utforming ikke oppnås.

Ja
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4 Detaljert vurdering av de enkelte vegelementer– skjemaer
Oversikt
Det forutsettes at ruter er valgt ut i henhold til prosedyren foran, vist i kapittel 1 og figur 1 Illustrasjon av
metode. Når rutene er valgt, deles de inn i vegelementer som er listet opp nedenfor. For hvert av disse er det et
skjema med alle relevante krav. Før en starter revisjonen eller inspeksjonen, plasserer en skjemaene i riktig
rekkefølge i forhold til ruten, nummeres i henhold til ruten og en starter innfylling. Dette gjøres på grunnlag av
plandokumenter ved planrevisjon og ved befaring når eksisterende anlegg eller anlegg under ferdigstillelse
undersøkes.
Det er laget følgende skjemaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fortau
Gågate
Gangfelt
Gang- og sykkelveg
Gangbru
Gangtunnel
Parkering
Toaletter i uteareal
Trapp i uteareal
Gangatkomst til uteoppholdsareal 1
Uteoppholdsareal
Heis i utemiljø
Bussholdeplass
Betjeningspanel

Merk at skjemaene inneholder tema det er aktuelt å vurdere for å sikre god tilgjengelighet for alle. Dette kan
også omfatte tiltak utenfor offentlige etaters ansvarsområde. Ett eksempel er å sjekke om det er trinnfrie
innganger langs fortau eller gågate. Avvik her må eventuelt drøftes med huseiere. Ved registrering må en
vurdere om en ønsker å utelate denne type tema, eller om en ønsker å registrere for å ha en oversikt over
situasjonen.
På de neste sidene er skjemaene vist samlet. Som vedlegg til rapporten finnes skjemaene også enkeltvis, slik at
en kan hente ut og organisere alle skjemaer en trenger til en bestemt revisjon eller inspeksjon.

.

1

Uteoppholdsareal er definert i TEK 17 § 8.
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4.1 Fortau

Figur B1 fra N100: Inndeling av fortau i soner
med breddekrav (mål i meter).

Veggsonen (også kalt utjevningssone)
er sonen inn mot vegg på begge sider.
Denne er ikke ment for ferdsel og kan
inneholde utspring, trapper og annet
som ikke kan fjernes fra gategulvet og
som gir snublefare. 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.
Ferdselssonen/gangsonen er arealene
som er ment for gangtrafikk og annen
ferdsel som er tillatt i gågata. Det kan
være en eller flere slike soner.
Møbleringssonen er for plassering av
gatemøbler som benker, søppelstativ,
informasjon.
Kantsteinssonen er sone fri for
hindringer

Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Fortau
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående
Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering:
Tema

1: Tema

Ferdselssone –
generell bredde

Krav

2: Krav

Ferdselssone dekke

Minst 2000 mm
N100 B 3.1
Minst 2500 mm
hvis det er
møbleringssone
N100 B.3.1
Minst 2000 mm
N100 B.3.1
Under 3 meter:
Maks 8 %
Over 3 meter:
Maks 5 %
N100 D.2.2
Minst 2 %
N100 D.2.2
Maksimalt 2%
V129 7.2
Jevnt og sklisikkert
V129

Utstyr/hindringer i
ferdselssonen

Er uten hindringer
V129 7.2

Finnes det
veggsone
Hvis det ikke er
noen utspring eller
hindringer langs
veggen trengs ikke
veggsone.
Ferdselssone
avgrenset taktilt og
visuelt til begge
sider

Veggsone finnes
V129 7.2

Ferdselssone –
bredde smaleste del
Ferdselssone –
høyeste stigning
(er avhengig av
lengde)
Ferdselssone tverrfall

Er taktil

Er visuell

V129 7.2

Registrert
mm

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

mm
%

%

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
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Sammenhengende
ledeelementer
gjennom
gangarealet.
Kan være
ferdselssoner
(gangsone
avgrenset til begge
sider) eller andre
sammenhengende
ledende elementer.
Plassering av
møbler/utstyr

Sammenhengende
visuell og taktil
ledning
V129 7.2

Innganger til
publikumsbygg –
terskel
Dette er ikke et
utformingskrav til
gaten, men en
kartlegging. Ved
utbedring kan en
finne løsninger som
gir flere trinnfrie
inngangen.
Hvilemuligheter

Er trinnfrie
V129 7.1

Pullerter
Kravet er av hensyn
til personer med
nedsatt syn

Høyde er minst
1000 mm
V129 7.1
Er lett synlige
V129 7.1

Uteservering
Kravet er av hensyn
til personer med
nedsatt syn

Er innrammet med
gjerde eller i
møbleringssone
V129 7.1

Er plassert i
møbleringssone
V129 7.2

Tilstrekkelig med
hvilemuligheter
V129 7.1

Del 2: Faglig grunnlag

☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Andel %
trinnfrie

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

mm

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Bilder kan legges inn her
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4.2 Gågate

Figur fra V129: Inndeling av gågate i soner.
Bildet er fra Markens gate i Kristiansand

Registrering:
Tema

1: Tema

Ferdselssone –
generell bredde

Ferdselssone –
bredde smaleste del
Ferdselssone –
høyeste stigning
(er avhengig av
lengde)
Ferdselssone tverrfall
Ferdselssone dekke

Krav

2: Krav

Minst 2000 mm
N100 B 3.1
Minst 2500 mm
hvis det er
møbleringssone
N100 B.3.1
Minst 2000 mm
N100 B.3.1
Under 3 meter:
Maks 8 %
Over 3 meter:
Maks 5 %
N100 D.2.2
Minst 2 %
N100 D.2.2
Maksimalt 2%
V129 7.2
Er jevnt og
sklisikkert
V129

Utstyr/hindringer i
ferdselssonen

Er uten hindringer
V129 7.2

Finnes det
veggsone
Hvis det ikke er
noen utspring eller
hindringer langs
veggen trengs ikke
veggsone.
Ferdselssone
avgrenset taktilt og
visuelt til begge
sider

Veggsone finnes
V129 7.2

Er taktil

Er visuell

V129 7.2

V129 7.2

Veggsonen (også kalt utjevningssone)
er sonen inn mot vegg på begge sider.
Denne er ikke ment for ferdsel og kan
inneholde utspring, trapper og annet
som ikke kan fjernes fra gategulvet og
som gir snublefare. 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.
Ferdselssonen/gangsonen er arealene
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.
Møbleringssonen for plassering av
gatemøbler som benker, søppelstativ,
informasjon.

Registrert
mm

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Gågate
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående
Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

mm
%

%

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
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Sammenhengende
ledeelementer
gjennom
gangarealet.
Kan være naturlig
eller bygget
ledelinje. God
sammenhengende
avgrensning av
ferdselssone til
begge sider er beste
løsning
Plassering av
møbler/utstyr

Sammenhengende
visuell og taktil
ledning
V129 7.2

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Er plassert i
møbleringssone
V129 7.2

Innganger til
publikumsbygg –
terskel
Dette er ikke et
utformingskrav til
gaten, men en
kartlegging. Ved
utbedring kan en
finne løsninger som
gir flere trinnfrie
inngangen.
Hvilemuligheter

Er trinnfrie
V129 7.1

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Pullerter hvis det
finnes
Kravet er av hensyn
til personer med
nedsatt syn

Høyde er minst
1000 mm
V129 7.1
Er lett synlige
V129 7.1

Uteservering
Kravet er av hensyn
til personer med
nedsatt syn

Er innrammet med
gjerde eller i
møbleringssone
V129 7.1

Farefelt ved
avslutning mot
gangfelt

Finnes
V129

Dybde av farefelt
ved avslutning mot
gangfelt
Opparbeidet
utendørs
nivåforskjell er
merket visuelt og
taktilt
Stolper, rekkverk og
lignende har synlig
kontrast til
omgivelsene

Minst 600 mm
V129

Det skal være plass
for rullestol der det
anlegges
sitteplasser

Skal være plass
for rullestol
TEK17 §8-3

Tilstrekkelig med
hvilemuligheter
V129 7.1

Del 2: Faglig grunnlag

Andel %
trinnfrie

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

mm

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Delvis
☐ Ikke
rel.

mm

Skal være merket
TEK17 §8-3

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Skal ha synlig
kontrast
TEK17 §8-3

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Bilder kan legges inn her
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4.3 Gangfelt

Figur D.34 fra N100: Plassering av gangfelt i
gater.

N100: Gangfelt skal utformes som
ordinært oppmerket gangfelt eller som
opphøyd gangfelt. Gangfelt plasseres
der det er naturlig for gående å krysse.
Gangfeltet bør enten ligge 1 - 2 m (L) fra
kantstein til den gaten som går parallelt
med gangfeltet, eller 5 m (L) fra denne.
Kort avstand gir liten omveg for gående
langs gaten, 5 m avstand gir mulighet for
en bil til å stoppe for gående uten å
hindre
kryssende motorisert trafikk.
Kommentar:
Løsning med gangfelt vinkelrett mot
kantsteinen (L=5) er best for personer
med nedsatt syn.

Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Gangfelt
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående
Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

N100: Kantstein ved gangfelt anbefales
å ha nedramping med helning 1:12 eller
slakere. Kantstein i overgang mot
gangfeltet (bunn av nedrampingen) bør
være 2 cm. Landingsareal i bakkant av
nedrampet kantstein bør være minimum
1,2 m.

Figur D.40 fra N100: Nedramping ved gangfelt.

Registrering:
Tema

1: Tema

Plassering:
Gangfeltet er plassert
vinkelrett på
kantstein?
Selve gangfeltet:
Tverrfall
Dekke
Nedramping:
Bredde
Stigning
Tverrfall

Nivåsprang mot gate
Overgang mot gate
Minst mulig fall/motfall
i tillegg til
rampehelning +
kantstein.

Krav

2: Krav

Ikke krav, men en
opplysning som
sjekkes.
Vinkelrett er best.
V129 7.3
Tverrfall < 2%
V129 7.3
Jevnt og sklisikkert
V129 7.3
Hele
gangfeltbredden
V129 7.3
Maksimalt 8,3 %
N100 D.4.3
Minst 2 %
N100 D.2.2
Maksimalt 2%
V129 7.2
Skal være 2 cm
N100 D.4.3
Uten lavbrekk,
gatestein eller
avløpsrister og renner.
V129 7.3

Kommentar:
Med normal 12 cm høyde på kantstein
må nedramping være 120 cm dyp (10
cm høydeforskjell og 1:12). Det kreves
minst 2,40 m bredde for fortauet. Er det
smalere må gangfeltet heves eller
fortauet senkes inn mot nedrampingen.
Opphøyd gangfelt vil være ønskelig med
hensyn til universell utforming.

Registrert

3: Status
Kort beskrivelse A F M
Mulig forbedring?

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort beskrivelse

☐ Ja
☐ Nei

%
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei
%
%

mm
☐ Ja
☐ Nei
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Dybde på
landingsareal
Se figur D.40
Dekke
Signalanlegg:
Lydsignal som
supplement til lys
Trykknapp kan
betjenes fra rullestol

Synshemmet kan
finne trykknapp
Ledeelementer:
Mulig å finne
gangfeltet for en som
er synshemmet
Farefelt plassert inntil
kjørebane
Mindre enn en
kantsteinsbredde
avstand
Angir kantsteinsvis
riktig gangretning over
kjørebane
Farefelt angir riktig
gangretning over
kjørebane
Oppmerksomhets-felt
til gangfelt angir riktig
gangretning over
kjørebane
Angir fallretning på
nedramping riktig
gangretning over
kjørebane?
Trafikkøy:
Bredde mindre enn 2
m
Bredde mer enn 2 m
Belysning:
Belysning

Minst 120 cm
N100 D.4.3

mm

Jevn og sklisikkert
V129 7.3

☐ Ja
☐ Nei

Finnes

☐ Ja
☐ Nei

V129 7.3

Plass foran
R minst 1500 mm
TEK17 § 12-18
Høyde på trykknapp
800 < H < 1200
TEK17 § 12-18
Ledeelementer
finnes
V129 7.3

Del 2: Faglig grunnlag

mm
mm
☐ Ja
☐ Nei

Ledeelementer til
nedramping eller
farefelt
V129 7.3
Avstand < 250 mm
V129 7.3

☐ Ja
☐ Nei

Angir riktig retning
V129 7.3

☐ Ja
☐ Nei

Angir riktig retning
V129 7.3

☐ Ja
☐ Nei

mm

Angir riktig retning
V1297.3

☐ Ja
☐ Nei

Angir riktig retning
V129 7.3

☐ Ja
☐ Nei

Uten terskler, uten
varselfelt.
V129 7.3

☐ Ja
☐ Nei

Varselfelt finnes
V129 7.37.3

☐ Ja
☐ Nei

Skal finnes
N100 D.6.1

☐ Ja
☐ Nei

Bilder kan legges inn her.
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4.4 Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkeltrafikk skal skilles i henhold til tabell D.7 i N100. Denne tabellen brukes som
grunnlag for første spørsmål i registreringsskjemaet. Her er utdrag av tabellen (krav til bredder
på separat del for sykkel er ikke tatt med):
Gående pr time:
Syklende pr time:
<15
15-100
100-200
>200
<15
G-S veg 2,5 m
G-S veg 3 m
G-S veg 3 m
G-S veg 3 m
15-300
G-S veg 3 m
Fortau 1,5 m
Fortau 1,5 m
Fortau 2 m
300-1500
Fortau 1,5 m
Fortau 2 m
Fortau 2 m
Fortau 2 m
>1500
Fortau 1,5 m
Fortau 2 m
Fortau 2 m
Fortau 2,5 m

Figur D.27 fra N100: Sykkelveg med fortau (mål i m).

Registrering
Tema

1: Tema

Skille gående og
syklende:
Mål:
Bredde for gående

Stigning
tettbebyggelse
Velg linje etter lengde
på stigning. Fyll ut en
av linjene.
N100
Eller:
Stigning utenfor
tettbebyggelse
Velg linje etter lengde
på stigning. Fyll ut en
av linjene.
N100
Stigning turveger
Tverrfall

Fri høyde til
utstikkende hindre
Dekke:
Overflate
Ujevnheter

Avgrensning mot
sideareal:
Taktil avgrensning

Krav

2: Krav

I henhold til tabell
over
N100 D 2.1

☐ Ja
☐ Nei

I henhold til tabell
over
N100 D.2.1

Krav etter
tabell:

%
8
5
5
5

Lengde
<3m
3-35 m
35-100 m
>100 m

%
8
8
7
5

Maksimalt 10 % i
vanskelig terreng
V129 7.4
Minst 2 %
N100 D.2.2
Maksimalt 2%
V129 7.4

H > 2250 mm

N100

Jevnt og sklisikkert
V129 7.4
Trinnfritt, unngå
terskler større enn 2
cm
V129 7.4
Finnes

Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrert

Lengde
<3m
3-35 m
35-100 m
>100 m

Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Gang- og sykkelveg
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående
ÅDT syklende

3: Status
Kort beskrivelse A F M
Mulig forbedring?

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort beskrivelse

Registrert
bredde:
meter

%

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

mm

☐ Ja
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Visuell avgrensning
Markering av
overgang til kjøreareal

Belysning:
Belysning
Se N100 D.6.1 og
D.6.2 for nærmere
krav
God belysning på
hindringer
Kontrast på stolper
rekkverk, pullerter ol
Hvilemuligheter
Hvilemuligheter i
rimelig avstand
Plassert utenfor
gangsone/kjørearealet
Sitteplasser
Det skal være plass
for rullestol der det
anlegges sitteplasser

V129 7.4
Finnes
Vis 2 cm
Gjelder ikke:
Når gang/sykkelveg er
forkjørsveg
Ved kryssing av
avkjørsel
N100 D.4.5

☐ Nei

Bør finnes
N100 D.6.1

☐ Ja
☐ Nei

Finnes

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

V129 7.4

Synlig med minst
0,4 i
luminanskontrast
V129 7.4
Finnes

V129 7.4

Plassert utenfor
kjørearealet
V129 7.4
Skal være plass for
rullestol
TEK17 §8-3

Del 2: Faglig grunnlag

☐ Ja
☐ Nei

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

Bilder kan legges inn her
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4.5 Gangbru
Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Gangbru
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående
ÅDT syklende

Fra V129:
Dersom ikke annet er angitt, er anbefalt utforming som for øvrige deler av gang- og
sykkelvegnettet.

Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering:
Tema

1: Tema

Bredde
Tverrfall

Fri høyde til
utstikkende hindre
Dekke:
Overflate
Ujevnheter

Spalter i metallrist
Belysning:
Belysning
Se N100 D.6.1 og
D.6.2 for nærmere
krav
God belysning på
hindringer
Kontrast på stolper
rekkverk, pullerter ol
Utstyr
Rekkverk
Trapp som
supplement

Krav

2: Krav

Minst 3 meter
N100 D 10
Minst 2 %
N100 D.2.2
Maksimalt 2%
V129 7.4
H > 2250 mm
N100 E.4

Registrert
mm

Bør finnes
N100 D.6.1

☐ Ja
☐ Nei

Finnes

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

Finnes
Finnes

N101 3.7.1
V129 7.4

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

Synlig med minst
0,4 i
luminanskontrast
V129 7.4

M

%

Jevnt og
sklisikkert
V129 7.5
Trinnfritt:
Nivåsprang
mindre enn 20
mm V129 7.4
Mindre enn 10
mm
V129 7.5

V129 7.4

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

T=Tiltak
A=Aksept

☐ Ja
☐ Nei
mm

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

Bilder kan legges inn her
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4.6 Fotgjengerundergang
Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Fotgjengerundergang
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående
ÅDT syklende
Lengde med
stigning

Fra V129:
Dersom ikke annet er angitt, er anbefalt utforming som for øvrige deler av gang- og
sykkelvegnettet.

Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering:
Tema

1: Tema

Bredde
Tverrfall

Fri høyde til
utstikkende hindre
Dekke:
Overflate
Ujevnheter

Belysning:
Belysning
Se N100 D.6.1 og
D.6.2 for nærmere
krav
God belysning på
hindringer
Kontrast på stolper
rekkverk, pullerter ol
Utstyr
Trapp som
supplement

Krav

2: Krav

Minst 4 meter
N500 3.4.3
Minst 2 %
N100 D.2.2
Maksimalt 2%
V129 7.4
H > 2250 mm
N100 E.4

Registrert
mm

Bør finnes
N100 D.6.1

☐ Ja
☐ Nei

Finnes

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

Finnes

V129 7.4

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

Synlig med minst
0,4 i
luminanskontrast
V129 7.4

M

%

Jevnt og
sklisikkert
V129 7.5
Trinnfritt:
Nivåsprang
mindre enn 20
mm -.
V129 7.4

V129 7.4

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

T=Tiltak
A=Aksept

☐ Ja
☐ Nei

☐ Ja
☐ Nei

Bilder kan legges inn her
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4.7 Parkering for forflytningshemmede
Arealet som trengs, består av plass til bilen og
plass ved siden av eller bak for inn- og utstigning
(avhengig av hvordan heis er montert på bilen).
Dette er illustrert på skisse i
Prosjekteringsverktøy for universell utforming av
publikumsbygg

Antall plasser er regulering av Forskrift om
vilkårsparkering for allmennheten og
håndheving av private parkeringsreguleringer
(parkeringsforskriften). Her står det følgende
om antall plasser:
§ 61.Reservering av plasser for
forflytningshemmede med parkeringstillatelse
På alle parkeringsområder omfattet av § 3
første ledd, skal det avsettes et tilstrekkelig
antall plasser tilrettelagt for
forflytningshemmede med
parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall
menes at det i alminnelighet til enhver tid er
en ledig reservert plass. Plassene skal
utformes og plasseres i samsvar med
bestemmelsen i dette kapittelet.

Det skraverte arealet er manøvreringsareal

Tema

1: Tema

Krav

2: Krav

Dekning
Se utdrag fra
forskrift over

Tilstrekkelig
Parkeringsforskriften

Lengde

6 meter
N100 D.7.2
4,5 meter
N100 D.7.2
Maksimalt 1%
V129 7.6
Skal ha
tilstrekkelig
belysning
TEK17 §8.8
Finnes
V129 7.6

Bredde
Tverrfall
Belysning

Trinnfritt eller
nedsenket til
gangareal
Se Gangfelt for
detaljer)
Skilt med
informasjon om at
plassen er
forbeholdt
forflytningshemmede
Rullestolsymbol på
dekket

Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

På parkeringsområder med 50 plasser eller
mer, er virksomheten likevel ikke forpliktet til
å reservere mer enn fire prosent av plassene
til forflytningshemmede med
parkeringstillatelse. På parkeringsområder
med opptil 50 plasser, er virksomheten ikke
forpliktet til å reservere mer enn to plasser.
Virksomheten kan ikke sette opp skilt etter §
16 før kravet i første ledd er oppfylt, jf. også
§ 62.

Registrering:

Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Parkering for
forflytningshemmede
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato

Registrert
☐ Ja
☐ Nei
Antall
mm

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

mm
%
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

Skal finnes
TEK17 §8.8

☐ Ja
☐ Nei

Skal finnes
TEK17 §8.8

☐ Ja
☐ Nei

Bilder kan legges inn her
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4.8 Toalett i uteareal
Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Toalett i uteareal
Versjon
V 1.0

Krav er hentet fra TEK17, og NS 11001 i
tilfeller hvor TEK17 ikke konkretiserer krav.
Kravene er for toaletter i bygninger. I
håndbok V129 er det anbefalt større
snusirkel fordi en del brukere vil ha en stor
rullestol ved ferdsel utendørs. Dette gjelder
i første rekke toaletter i friluftsområder.

Referanser:

Prinsippskisse fra Prosjekteringsverktøy for
publikumsbygg (anbefaler noe større radius
for toalett i uteareal).

Registrering
Tema

1: Tema

Dør
Bredde
Terskel
Åpningskraft

Plassbehov
Bredde vegg til vegg
Måles langs vegg
med toalett
Dybde
Måles mot vegg
med toalett
Snusirkel
Areal under vask
kan inngå
Avstand forkant
toalett til bakvegg
Sideareal til begge
sider for toalett
Passasje mellom
toalett og vask
Plass under vask i
670 mm høyde
Dybde inn mot
veggen (plass til
knærne)
Utstyr
Høyde toalettsete
Nedre høyde speil
Øvre høyde speil
Armstøtter

Krav

2: Krav

Minst 860 mm
TEK17 § 12-13
Maksimalt 25 mm
med avfaset kant
TEK17 § 12-13
Maksimalt 30 N
eller automatisk
døråpner
TEK17 § 12-13

Registrert

M

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

mm
mm
N

Minst 2250 mm
V129 7.8

mm

Minst 2650 m
V129 7.8

mm

Minst 1600 mm
(innendørs etter
TEK17: 1500 mm)
V129 7.8
Minst 850 mm
NS11001-1:2018
9.3.6
Minst 900 mm
TEK17 § 12-9
Minst 900 mm
TEK17 § 12-9
Minst 500 mm
dybde med 670
mm i fri høyde
TEK17 § 12-9

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

mm

mm
mm
mm

480-500 mm
NS11001-1:2018
9.3.6
900 mm
NS11001-1:2018
9.3.6
1950 mm
NS11001-1:2018
9.3.6
Skal finnes på
begge sider
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Armstøtter, høyde
over sete
50 mm avvik kan
aksepteres
Plassering av utstyr
Krav til avstand fra
hjørne er bare
presisert for noen
utstyrstyper men
foreslås brukt på
alle
Kontraster og
belysning
Kontrast gulv/vegg
Kontrast vegg/utstyr
og gulv/utstyr
Belysning

Del 2: Faglig grunnlag

TEK17 § 12-9
300 mm
NS11001-1:2018
9.3.6
800 – 1200 mm
høyde over gulv
TEK17 § 12-18
Minst 500 mm fra
innvendig hjørne
TEK17 § 12-18

Minst 0,4 i
luminanskontrast
TEK17 § 12-9
Minst 0,4 i
luminanskontrast
TEK17 § 12-9
Minst 300 lux
NS11001-1:2018
9.3.6

Bilder kan legges inn her
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4.9 Trapp i uteareal
Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Trapp i uteareal
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato

Fra veiledning til TEK17: «Bestemmelsen
regulerer trapper i uteareal. Dette er trapper som
ikke er fysisk forbundet med byggverket, verken
direkte eller via gangbro, repos eller lignende.»
Det vil si at dette er trapper for eksempel mellom
to deler av et uteoppholdsareal

Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering
Tema

1: Tema

Trinn og stigning
Jevn stigning

Krav

2: Krav

Skal være jevn
TEK17 § 8-9

Samme høyde på
opptrinn

Lik høyde på
opptrinn hele
vegen
TEK17 § 8-9

Dybde inntrinn

Minst 0,28 meter
TEK17 § 8-9
Maksimalt 30
grader
TEK17 § 8-9

Stigningsvinkel
Håndløper
Sammenhengende
Skal følge
trappeløpet.

Skal være
sammenhengende
TEK17 § 8-9

Tosidig
På begge sider

Skal være tosidig
TEK17 § 8-9

Høyde overkant

900 mm
TEK17 § 8-9
Avsluttes med
avrundet kant
TEK17 § 8-9

Utforming av
avslutning

Merking
Farefelt
Taktilt og visuelt
farefelt foran øverste
trinn
Plasseres i ett trinns
dybde foran trappen.,
Oppmerksomhetsfelt

Registrert

3: Status
Kort beskrivelse
Mulig
forbedring?

A F

M

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
mm
grader

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
mm
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Skal finnes
TEK17 § 8-9

☐ Ja
☐ Nei
☒ Ikke
rel.

Skal finnes
TEK17 § 8-9

☐ Ja
☐ Nei
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Taktilt og visuelt –
foran og inntil
nederste trinn
Trappeneser
Synlig kontrastmarkering på
trappeforkant
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☐ Ikke
rel.
Skal finnes
TEK17 § 8-9

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Bilder kan legges inn her
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4.10 Gangatkomst til uteoppholdsareal
Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Gangatkomst til
uteoppholdsareal
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående

Med gangatkomst menes gangvei fra kjørbar
vei og parkering til inngangsparti til byggverk
og uteoppholdsareal, og gangvei mellom
byggverk og uteoppholdsareal (Fra TEK17 §
8-4).

Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering
Tema

1: Tema

Stigning (1): Total
lengde er over 5
meter

Stigning (2): Total
lengde er under 5
meter
Hvileplan
Dette kravet gjelder
også dersom en
bruker unntaket med
inntil 10%.
Trinnfri
Bredde generelt

Krav

2: Krav

Maksimalt 6,7 %
TEK17 §8-7(1)
Når terrenget er
for bratt til at 6,7 %
kan oppnås aksepteres inntil 10 %
TEK17 §8-7(3)
Lengde under 5
meter:
8,3 %
For hver 1,0 meter
høydeforskjell.
1,6x1,6 meter
TEK17 §8-7(3)
Nivåsprang mindre
enn 25 mm
TEK17 §8-7(1
Minst 1,8 meter
TEK17 §8-7(1)

Bredde på
strekning under 5
meter

Minst 1,4 meter
TEK17 §8-7(1)

Tverrfall

Maksimalt 2 %
TEK17 §8-7(1)
Fast og sklisikkert
TEK17 §8-7(1)

Dekke

Avgrensing til
sidene

Sikkerhet: Unngå
snublekanter, eller
merke
snublekanter
TEK17 §8-4(1)
Sammenhengende
avgrensning taktilt
TEK17 §8-7(1)

Registrert
mm

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

mm

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
mm
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

%

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
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Avgrensningen skal
kunne følges som
ledelinje

Sammenhengende
avgrensning
visuelt
TEK17 §8-7(1)

Ganglinjer over
åpne arealer
Sentrale ganglinjer
som går over åpne
arealer på større
plasser og torg som
skal være universelt
utformet, skal ha
tydelig avgrenset
gangsone eller
ledelinje. Mønstre i
gategrunnen skal
ikke gi villedende
retningsinformasjon.

Tydelig avgrenset
gangsone eller
ledelinje
TEK17 §8-4(2)

Del 2: Faglig grunnlag

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke rel

Bilder kan legges inn her
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4.11 Uteoppholdsareal
Fakta om skjema og utfylling:

Med opparbeidet uteareal menes opparbeidet
atkomst, parkeringsareal og uteoppholdsareal i
tilknytning til byggverk, og uteoppholdsareal for
allmennheten (fra TEK17 § 8-1).
Uteoppholdsarealer skal etter sin funksjon være
egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike
aldersgrupper. (fra TEK17 § 8-3).
Uteoppholdsareal for allmennheten skal være
universelt utformet (TEK17 § 8.2 a)).

Skjema
Versjon
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående
Referanser:

Uteoppholdsareal
V 1.0

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering
Tema

1: Tema

Plass for rullestol
Fra veiledning
TEK17:
Der det etableres et
rekreasjons-areal
med bord og stoler
eller annen type
rekreasjons-areal,
må det også
etableres et
horisontalt felt slik at
rullestolbruker har
plass til å delta på
en likestilt måte og
kunne snu.
Nivåforskjell
Opparbeidet
utendørs
nivåforskjell er
merket visuelt og
taktilt
Merking
Stolper, rekkverk og
lignende har synlig
kontrast til
omgivelsene
Sitteplasser
Det skal være plass
for rullestol der det
anlegges
sitteplasser

Krav

2: Krav

Registrert

Snusirkel 1,6 m
TEK17 § 8-3
Fast dekke
TEK17 § 8-3

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

mm

Skal være merket
TEK17 §8-3

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Skal ha synlig
kontrast
TEK17 §8-3

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Skal være plass
for rullestol
TEK17 §8-3

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

mm

Bilder kan legges inn her
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4.12 Heis i utemiljø
Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Heis i utemiljø
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT gående

Dette skjemaet er relevant for heis i
gangforbindelse. I utgangspunktet gjelder krav
som for heiser innendørs.
I V129 er det anbefalt at målene økes på noen
punkter, så en kan få plass til sykler,
rullestoler for utendørs bruk osv.
I dette skjemaet er ikke alle krav til heis tatt
med – det er fokusert på det som kan
være spesielt i utemiljø

Referanser:
Bilde fra V129 – utendørs heis, Drammen
(foto: Elin Børrud)

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering
Tema

1: Tema

Krav

2: Krav

Plassering og
synlighet
Heisen skal
plasseres ved den
ganglinjen den
betjener og være lett
synlig fra denne.

Plassert ved
trapp/rampe
V129 7.11

Dimensjoner
Bredde er i V129
anbefalt til minst
1400 mm. TEK17
har minste bredde
1100 mm.

Bredde 1400 mm
V129 7.11
Dybde 2100 mm
TEK17 §1 2-6
Dørbredde 900
mm
TEK17 § 15-9 (2)
Høyde
900 – 1100 mm
NS-EN 81-70
Taster – taktile
NS-EN 81-70

Betjeningspanel

Lett synlig fra
gangforbindelse
V129 7.11

Taster – god
kontrast
NS-EN 81-70

Talesyntese

Speil
Skal finnes hvis
rullestolbruker ikke
kan snu i heisen
(skal se hva som er
bak ved rygging ut
av heisen).

Avstand fra
innvendig hjørne
NS-EN 81-70
Skal finnes
NS-EN 81-70

Skal finnes på
motstående vegg
hvis bredde er
mindre enn 1500
mm
NS-EN 81-70
Maksimal høyde
nedre kant 300
mm
NS-EN 81-70

Registrert
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

mm
mm
mm

mm

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

mm

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
mm
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Belysning
Måles på gulvet.

Minst 200 lux
NS 11001-1:2018

Del 2: Faglig grunnlag

lux

Bilder kan legges inn her
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Del 2: Faglig grunnlag

4.13 Bussholdeplass
Her er i hovedsak bare tatt med krav knyttet til universell utforming. Det vises ellers til V123
Kollektivhåndboka.

Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Toalett i uteareal
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato
ÅDT
Referanser:
Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

Figur 9 fra V123 Kollektivhåndboka.

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering
Tema

1: Tema

Geometri
Lengde venteareal
Bredde
Kantsteinhøyde
Kantstein utforming

Stigning på
ventearealet
Stigning opp/ned fra
ventearealet
Ledelementer
Stoppunkt
Oppmerksomhetsfelt bredde
Stoppunkt
Oppmerksomhetsfelt
Ledelinje fra skilt til
stoppepunkt
Ledelinje går rett ut
til stoppunkt.
Stoppunktet
forskyves bare hvis
spesielle hensyn
tilsier det – og da
«knekkes» ledelinje
for å lede til
stoppunkt. (Noter
evt. begrunnelse
under Status).
Lehus
Snusirkel
Bredde
Dybde
Se veiledning

Krav

2: Krav

20 meter

V123 4.5
Minst 2,7 meter
N100 D.3
180 mm
V129 8
Er profilkantstein
V129 8
Maksimalt 4 %
V123 4.5
Maksimalt 8,3 %
N100 D.4.3
Bredde 900 mm
V129 8
Dybde 300 mm
V129 8
Bredde 300 mm
V129 8
Rett ut for
ledelinje
V123 4.5

Minst 1600 mm
V123 4.6
Minst 2500 mm
V123 4.6
Minst 1600 mm
V123 4.6

Registrert

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

mm
mm
mm
☐ Profil
☐ Rett
☐ Ikke rel
%
%

mm
mm
mm
☐ Rett ut
☐ Forskjøvet
☐ Ikke
rel.

mm
mm
mm
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Sittemulighet
Ideell høyde er 500
mm.

Sittemulighet
finnes
V123 4.6

Armlener på benk

Armlener finnes
V129 8

Vegger
Utsyn for å se
ankommende buss
og innsyn for sosial
kontroll.
Markering av
glassflater
En skal kunne se at
det er glassflater

Er gjennomsiktig
V129 8

Markert i 900 mm
og 1500 mm
høyde
TEK 7 § 12.17 (2)

Del 2: Faglig grunnlag

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Bilder kan legges inn her
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4.14 Betjeningspanel
Fakta om skjema og utfylling:
Skjema
Betjeningspanel
Versjon
V 1.0
Inspektør/revisor
Dato

Dette skjemaet er relevant der hvor publikum skal
betjene løfteinnretninger, brytere, automater osv.
Skjemaet omfatter også informasjon knyttet til
betjeningspanelene.
Se TEK17 § 12-18 for flere detaljer.

Referanser:

Normaler, Statens vegvesen
Veiledere, Statens vegvesen
TEK17
Norsk Standard
Andre

A = Avvik
F = Feil
M = Merknad

Registrering
Tema

1: Tema

Krav

2: Krav

Plassering og
synlighet
Krav til avstand fra
innvendig hjørne er
bare konkretisert i
TEK for enkelte
typer
betjeningspanel. Det
anbefales å sjekke
dette for alle
betjeningspanel.
Tilkomst
Breddekrav ikke
angitt – 0,9 m er
normalt tilstrekkelig

Høyde 0,8-1,2
meter
TEK17 §12-18

Informasjon

Lett å lese og å
oppfatte
TEK17 §12-18

Minst 0,5 meter
fra innvendig
hjørne
TEK17 §12-18

Fri passasje fram
til betjeningspanel
TEK17 §12-18

Synlig kontrast –
minst lum.kontr.
0,8
TEK17 §12-18
Viktig informasjon
tilgjengelig med
tekst + lyd/taktile
tegn
TEK17 § 12-18)

Registrert
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

3: Status
Kort beskrivelse A F
Mulig forbedring?

M

4: Vurdering
Type mangel og
behov for tiltak

T=Tiltak
A=Aksept

T

A

5: tiltak
Kort
beskrivelse

☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ikke
rel.

Bilder kan legges inn her
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