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Universell utforming av 
rasteplasser / utsiktspunkt



Benker hvor det er lett å sette seg. Benkene har ryggstøtte og god plass mellom sete og bord. Det er lagt betongheller fra parkeringsplassen og det gir et fast 
underlag og en trinnfri tilgang til sittegruppen. Tilsvarende overbygget sittegruppe fins, hvor benken på venstre side er fjernet, slik at rullestolbruker kan komme 
inntil (se senere i heftet). (Foto: Randi K. Øverland)
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Sohlbergsplassen. (Foto: Randi K. Øverland)
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Anleggelse av rasteplass
En rasteplass er et område for allmennheten og en skal følgelig arbeide for å oppnå universell utforming. 
Lovene gjelder både offentlig og privat virksomhet (Lov om likestilling og forbud mot diskriminering og 
plan- og bygningsloven). Alle reisende har glede av en rast når de er underveis. Alle rasteplasser skal utfor-
mes slik at alle har tilgang til hovedfunksjoner som toalett, møbler og utsikt. For øvrig skal området være til-
gjengelig for flest mulig.

Rasteplasser skal ha et utvalg av utstyr som passer for ulike mennesker. Alle forbindelseslinjer skal kunne 
brukes av flest mulig. I forbindelseslinjene må en kunne ferdes med rullestol og vogn, det skal være lett å 
orientere seg og få informasjon (Håndbok V129). Ved anleggelse av rasteplass bør en vurdere om den vil 
styrke det lokale reiseliv, eller om plassen blir en konkurrent som trekker de reisende bort fra lokalt reiseliv.

Dersom deler av rasteplassen ikke er opparbeidet, vil det ikke være krav om universell utforming. Men 
der hvor uteområdet er opparbeidet er det krav om universell utforming. I mange tilfeller vil det på grunn 
av terrenget være svært krevende å oppnå tilgjengelighet. I veiledning til TEK 17 er den skjønnsmessige 
vurderingen av egnethet beskrevet slik:
 Bratt terreng er i seg selv ikke uegnet for personer med funksjonsnedsettelse, men i vurderingen om  
 egnethet må kvalitet på endelige resultatet tas med. Et uteområde som vil bli dominert av atkomstveier for  
 å oppfylle kravene om stigningsforhold, vil være uhensiktsmessig for allmennheten generelt. Det samme  
 gjelder dersom terrenginngrep vil ødelegge hele utearealet.  Slike hensyn vil kunne begrunne bruk av  
 unntaksregelen både når det gjelder atkomst til et byggverk og til et uteoppholdsareal. At et uteareal etter  
 sin funksjon er uegnet for rullestolbrukere innebærer ikke at det for eksempel er uegnet for blinde eller per- 
 soner med nedsatt hørsel. Unntak fra første ledd må grunngis og dokumenteres. Det må redegjøres for  
 hvilke av kravene som ikke er gjennomførbare og hvorfor, og det må redegjøres for konsekvensene av at  
 tiltaket ikke utformes universelt. 
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Sohlbergsplassen, Rondane har gode føringskanter fram til utsiktspunktet, noe som gjør det trygt for synshemmede å 
finne fram. Det er fast dekke som er lett å gå og trille på, blant annet for barn, eldre og rullestolbrukere. Gelenderet 
eller sideveggene fører oss fram mot utsiktspunktet, hvor hele landskapet åpner seg mot Atnasjøen og Rondane. (Foto: 
Jarle Wæhler)
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På Linge fergekai har bygget lave vinduer, slik at alle har utsyn, fra stående eller fra sittende. Gelenderet er 110 cm høyt 
og har åpning mellom spilene på maks 10 cm. Det er trinnfritt mellom ute- og inneareal og toalettene er tilgjengelige 
for alle. (Foto: Jiri Havran)

Beliggenhet/ avgrensing
Rasteplassen bør ligge avgrenset mot vegen ved hjelp av en beplantet støyvoll eller naturlig fjellknaus. 
Det gir god trafikksikkerhet og man oppnår samtidig at det blir redusert støv- og støybelastning. Dette er 
bra for de som har lungeproblematikk astma/ allergi og hørselshemming. Rasteplassen bør også ha ly mot 
vind. Servicebygget (toaletter og stellerom) kan bygges inn i en støyvoll, slik det er gjort på Krekke raste-
plass i Gudbrandsdalen.
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Det er lagt en jordvoll som motvirker støy og 
støv inn på rasteplassen. Området er avgrenset. 
Benker og bord i riktig høyde lett å komme 
inntil, men en av benkene burde hatt ryggstøtte. 
Foto: Randi K. Øverland

I Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17- § 8) gjelder følgende:

• Uteområdet er egnet for rekreasjon, lek og aktivitet for ulike aldersgrupper  
• Uteområdet er plassert og utformet slik at god kvalitet er oppnådd, herunder sol- og lysforhold, støy og 
  annen miljøbelastning 
• Uteområdet skal utformes slik at personer ikke utsettes for farer. Lekearealer skal avskjermes mot  
 trafikk. Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges 
• Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være merket visuelt og taktilt 
• Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt med fast dekke på minimum  
 1,6 x 1,6 m som muliggjør deltagelse og likestilt bruk 
• Nivåforskjell på områder som er universelt utformet: Maksimalt 2 cm
• Stigning 1:15 (Korte strekninger: 1:12 /1:10, med hvilerepos160 x 160 cm hver 1 m. høydeforskjell) 
• Gangadkomst til byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 1,8 m  
 (For kortere strekning 1,4 m) slik at rullestol/vogn kan passere hverandre
• Fast og sklisikkert dekke 
• Visuell og taktil avgrensning
• Nødvendig belysning 
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Parkering
På parkeringsplasser for inntil 10 biler skal minst en parkeringsplass være reservert for bil til person med 
nedsatt bevegelsesevne (HC-parkering). (TEK 17 §8-8 og NS 11005: 2011)

Uteareal for allmennheten skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er 
stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
For disse parkeringsplassene gjelder følgende:
• Parkeringsplassen skal være nær hovedinngang
• Parkeringsplassen skal ha tilfredsstillende belysning
• Parkeringsplassen skal være tydelig skiltet og merket
• HC-parkeringsplass anlegges på horisontal fast flate og merkes ved å male på asfalt eller spraye på fin 
  grus med synlige striper. Bredde 4,5 m og dybde 6 m.
• Det skal suppleres med skilt med HC parkeringssymbol på vegg eller stolpe
• Ved parkering etter hverandre skal det i tillegg være en sone for løfteplattform bak kjøretøyet (ca. 2 m) 
• HC-parkeringsplassen legges nær viktige funksjoner

Belysning
Noen steder, for eksempel i fjellområder hvor det ikke er strøm, er det ikke mulig eller ønskelig med lys. For 
øvrig er det en fordel med belysning av rasteplassen slik at den blir mer synlig for bilisten. Belysning bør 
ikke være blendende. Jo mindre lyspunktet er, desto mer blender det. Lys kan brukes som orienterende ele-
ment. Trappelys er blitt mer vanlig, men sørg for at de ikke gir en uplighteffekt, det blender og gir en svært 
dårlig effekt for alle. Lys som speiler seg i blanke flater/ glassflater gir blendingeffekt. Belysning kan plas-
seres bak/ under rekkverk eller lister. På skråplan kan downlights brukes på veggen, med en beskyttende 
skjerm på øverste halvdel av lyskuppelen. Rundtstrålende armatur gir lett blending. Store lyskupler/ lykte-
stolper med rundtstrålende armatur kan egne seg dersom de henger høyt. De gir godt lys og redusert blen-
dingseffekt når de for eksempel lyser opp i trekroner. Glasset bør ikke være helt klart, for da gir pæren mer 
blending. Belysning bør være på minst 50 lux.

Oversikt/ lesbarhet
• Skilt med navnet på rasteplassen
• Det skal være lett å finne toalett, sitteplasser og parkering
• Det må være fritt og flatt areal med fast dekke foran informasjonstavler og lett å komme inntil
• For å kunne orientere seg: Store flater uten oppmerking bør unngås. En bør satse på mest mulig naturlige 
  ledelinjer som fasader, kantstein, rekkverk og overgang mellom gress og grus. Det kan også legges inn 
  orienterende elementer, som rennende vann, kunst osv.
• Det skal være kontrastfarge på stolper og pullerter og gelender
• Belysning er et viktig virkemiddel for å få folk til å føle seg trygge. Lys kan brukes som orienteringspunkter/ 
  til å fremheve spesielle elementer eller viktige steder som for eksempel toalett og informasjonstavle. Lys 
  kan også brukes som ledelinje for synssvake
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Se også på forsiden av heftet der det er avbildet sittegruppe med tak. Sittegruppen på dette bildet har ikke sitteplass 
på den ene siden, og en kan således trille en rullestol eller vogn helt inntil bordet. Bordet på denne siden kan også 
brukes som benk til å tilberede mat på. (Foto: Randi K. Øverland)

Utemøbler 
Vertikale elementer reflekterer mindre lys enn de horisontale flatene. Derfor bør møbler og utstyr ha en 
mørk farge for å oppnå en god kontrast i forhold til bakenforliggende omgivelser (Håndbok V129). Plasser 
for opphold og hvile skal tilpasses ulike brukere. Møblene kan ha varierte sittehøyder til ulike behov. Det 
anbefales seter som ikke er for kalde å sitte på og tak over minst ett av bordene.
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Universell utforming av sittebenker/ bord
• Sittebenk som er universelt utformet: Sittehøyde 45 cm, armlene, ryggstøtte, rom under benken for å 
  kunne plassere beina for å sparke ifra når en skal reise seg (Håndbok V129)
• Bord: Fri høyde 0, 67 cm (gjerne 0,70 cm). Utstikk minst 50 cm på endene slik at man kan komme  
 inntil med rullestol/ vogn (NS 11005:2011)
• Muligheter for å sette seg til en sittegruppe uten å måtte løfte ene foten eller ha god balanse
• Fast dekke under sittegrupper. Underlag kan være subus, betong, heller eller tredekke med smale sprekker  
 (maksimalt 1 cm)
• Ingen kanter eller hindringer fra parkeringsplass for å komme til sittegruppe som er universelt utformet  
 (maksimalt 2 cm nivåforskjell) TEK17 - §8
• Kontrast på møblene i forhold til underlaget

Møbler og lekeapparat-
er på Krekke rasteplass 
i Gudbrandsdalen. 
Møblene tilfredsstiller 
alle krav til universell 
utforming og det er et 
variert utvalg. (Foto: 
Bjørn Lillevolden)
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Torvdalshalsen i Lofoten. Dette stedet er dårlig egnet for synshemmede og bev-
egelseshemmede. Mangel på kontrastmarkering på nivåforskjeller gir risiko for 
fall også for personer som ikke er synshemmet. Mange vil ikke kunne komme 
inntil bordet. (Foto: Jarle Wæhler)

Benken over har god tilgang til setene. Denne benken fins også med 
ryggstøtte på benken på den ene siden av bordet. Bøylen som gjør at ben-
ker og bord henger sammen gir kun en lav kant å forsere. (Foto: Randi K. 
Øverland)
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Fra Norsk standard: Der det er relevant skal de forskjellige uteområdene planlegges med plasser for opp-
hold og hvile med sentral plassering og tilgjengelighet, tilpasset brukere med forskjellige behov. For å imøte-
komme personer med ulike behov anbefales det å bruke utemøbler med både armlener og ryggstøtte, med 
bare ryggstøtte, men også lange benker uten ryggstøtte og armlener (merknad: Dette blant annet for å ivareta 
behov hos mennesker med sitteproblemer og ryggskader).

Toalett
Hvis det er toalett på rasteplassen skal ett av toalettene være universelt utformet. Det skal være tilgjengelig 
både for synshemmede og bevegelseshemmede. Toalettet må ha 90 cm på hver side av toalettsetet. Der-
som det er mer enn ett HC-toalett kan de utføres speilvendt med innvendig størrelse 1,8 x 2,5 m (90 cm på 
ene siden og 20 cm på andre siden av klosettet). De største elektriske rullestolene som gjerne brukes i ute-
områder/ friluftsområder har en snusirkel på opp til 250 cm. En må vurdere behov for strengere krav på inn-
vendige mål enn fra TEK 17 (under) dersom rasteplassen forventes å bli brukt av mange med store rullesto-
ler. Det vil være aktuelt med større innvendige mål på toalettet dersom rasteplassen ligger i tilknytning til 
et friluftsområde eller har øvrige funksjoner (stellerom) som kan være aktuelt for mange (Håndbok V129).

Toalettbygget er synlig og sentralt plassert. Dekket foran inngangen til alle toalettene er flatt og hardt. Dørene skiller 
seg klart fra veggene med kontrastfarge i lys grått mot røde vegger. Dørene har svarte, taktile pictogram (følbare 
symboler) i høyde 130 cm. Dørene har håndtak som er lette å betjene, og lette å se (svart mot lys grått). En rist foran 
dørene ville vært et fint orienterende element- og gir mindre søle og vann inne på toalettet. (Foto: Randi K. Øverland)
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Dimensjonerende mål på toalett. Fra Norges Handicapforbund: 
«Tilgjengelige bygg og uteområder». 

Kravene til toalett er beskrevet i plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK 17) Norsk Standard og vei-
leder for Norges Handicapforbund. Følgende krav gjelder for toalett:
• Det skal være et horisontalt flatt område rett utenfor døren på 160 x160 cm
• Dørskilt på alle toalettene: Pictogram med god kontrast til dørfargen. Taktilt/ følbart i høyde 90-140 cm  
 (Handicapsymbol/ dame/ herre) 
• Dør skal være utadslående og 90 cm bred i kontrast til veggen både ute og inne (evt. kontrast på karm) 
• Bøylehåndtak på innsiden av døren for å lukke døren
• Innvendig størrelse minimum 2,2 x 2,5 m
• Sklisikkert gulvbelegg
• Lås som er lett å forstå og betjene
• Automatisk døråpner skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være  
 plassert med en betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over gulvet. Døråpneren skal plasseres i 
 tilstrekkelig avstand fra innvendig hjørne.
• Tyngde på dør maks 30N (3 kg) eller dørpumpe med automatisk døråpner
• Passasjebredde mellom toalett og vask 90 cm 
• 90 cm fritt sideareal på begge sider av toalettet 
• Toalettskålens forkant : 85 cm fra bakveggen
• Snusirkel 160 cm foran toalett 
• Sittehøyde toalett: 0,48-0,50 cm (inkludert ring)
• Veggmonterte, nedfellbare armstøtter på begge sider av toalettet. Høyde 0,8 m og med 0,6 m mellom  
 støttene. Toalettrull på armstøttene 
• Synlig fargekontrast mellom gulv og vegg
• Synlig fargekontrast mellom fastmontert utstyr og vegg 
 (toalett-lokk, såpedispenser, papirhåndkleholder) 
• Fri høyde under servant 67 cm (røropplegg tett inntil 
 veggen) 
• Såpedispenser og håndkletørker maks 1,1 m over gulv 
• Knagger i 2 høyder – laveste over 1,1 m over gulv 
• Speil: Høyde på nederste kant fra gulv 90 cm. 
 Høyde fra gulv til overkant minst 195 cm 
• Ettgreps armatur med lang hendel og 
 skåldesperre
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Her vises et toalett som har riktige dimensjo-
ner og plassering av utstyr, men det har ingen 
kontrastfarger, så det er vanskelig å orientere 
seg, og finne utstyr for en synshemmet. Ekstra 
toalettholder vil hindre brukeren å komme 
inn på venstre side av toalettet. (Foto: Torhild 
Solbakken)

Bildet over viser et toalett med tilgang på begge 
sider på 90 cm, avstanden mellom vask og toa-
lett er 90 cm. Papirkurv er plassert rett under 
såpedispenser og papirholder (som er utenfor 
bildet, og noe høyt i forhold til rullestolbruker). 
Alt inventar er i kontrastfarge til underlaget. 
Gulv og vegg er også i kontrastfarger. Speilet 
er lavt. Toalettpapiret henger på armstøttene 
slik at det er lett å få tak i for alle. (Foto: Randi 
K. Øverland)
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Lek/ aktiviteter
Dersom rasteplassen gir tilbud om lek, skal den gi varierte muligheter for fysisk aktivitet og lek, sosial kon-
takt og rekreasjon, tilpasset ulike ferdigheter og aldersgrupper. Topografi, sol og vindforhold utnyttes på 
best mulig måte. I valg av elementer og utstyr bør disse gi stimulans til alle sansene (motorikk, syn, hørsel, 
lukt, taktil). Selv om ikke utstyret kan brukes av alle, skal alle barn kunne komme inntil, bruke noe av utstyret, 
og delta i samværet med andre barn. (NS 11005:2011).

Beplantning
Beplantning kan brukes til skjerming fra vind og til å oppnå skyggefulle plasser.
Unngå nyplanting av allergifremmende vekster som bjørk, hassel og andre. Dersom disse er til stede, bør 
det være avstand på 100 meter fra et oppholdsareal.
(NS 11005:2011). Allergivennlige kultivarer kan vurderes.

Søppel
Søppelbøtter plasseres unna sittegruppene for å unngå lukt for allergikere og andre.
• Betjeningshøyde: 0,8 m og 1,1 m
• Tyngde på lokk maks 30N (3 kg)
• Plasseres utenfor gangsone

Denne søppelcontaineren har god kapasitet og gir behov for mindre 
hyppig tømming. Innkastet er imidlertid vanskelig å betjene. Mange vil 
ikke rekke opp til lokket, og det er tungt å holde lokket oppe samtidig 
som man skal kaste søppel. Den krever to frie hender og er ikke egnet 
for rullestolbrukere og barn. (Foto: Randi K. Øverland)

Avfallsbøtten ligger utenfor gangsonen og 
er lav og lett å betjene, med innkast fra 
siden som gjør at man slipper å løfte opp 
lokk. Den kan være litt vanskelig å få øye 
på mot den grå muren i bakgrunnen. Foto: 
Randi K. Øverland
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Eksempel på informasjonstavler. Tavla til venstre har skriftstørrelse 10-12 og svært mye informasjon på små A4- ark. 
Dette er vanskelig å oppfatte for de fleste. Tavla til høyre har tydelig og stor skrift med illustrasjoner og kart. Den viktigste 
informasjonen med litt mindre skrift er plassert under kartet (nederst), slik at personer i alle høyder kan komme tett 
inntil og lese teksten. Det er flatt og hardt dekke foran tavla slik at det er lett å komme fram. Foto: Randi K. Øverland

Skilting/ informasjon
• Pictogram/ symboler (i tillegg til eventuell tekst) kan forstås uavhengig av språk/ evne til å lese
• Tydelig skrift på skilt. Stor forbokstav, videre små bokstaver. Skrifttyper uten seriffer (små streker øverst 
  og nederst på bokstavene): Calibri, Verdana, Arial, Helvetica
• Skriftstørrelse velges etter den avstand det skal leses
• Kontrast mellom skrift og bakgrunn
• Unngå blending ved valg av materiale/ overflate og belysning av tavla
• Informasjon kan gis via QR kode. Da kan mobiltelefon brukes til å scanne koden og få informasjonen  
 opplest
• Taktile (følbare) skilt skal ha skrift i relieff – bokstaver eller symboler opphøyd fra bakgrunnen (minst 1 mm)
• Skilt og informasjonstavler på vegg skal plasseres slik at man kommer inntil, og i en høyde på 0,9-1,4 m
• Frittstående skilt: Underkanten på skilt som henger eller stikker ut fra vegg skal være minst 2,25 m over 
  terreng eller gulv
• Begrenset informasjonsmengde
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Trapp utendørs
Teknisk forskrift (§ 8) og Norsk standard har følgende krav til trapp utendørs (se også Håndbok V129):
• Trapp kan være et supplement til hovedløsningen fordi rampeløsninger ofte gir lengre avstander
• Trapp ute skal være lett og sikker å gå i, og bredde minimum 90 cm
• Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn
• Rekkverk skal være i kontrast til omgivelsene på begge sider som avsluttes med avrundet kant 30 cm 
  forbi trappen (øverst og nederst)
• Før 1. trinn øverst på trappen skal det være visuell (luminanskontrast 0,8) og taktil varselsindikator  
 (knotter). Dybde på varselsfelt skal være minimum 60 cm som slutter i ett trinns dybde før første trappetrinn 
• Før 1. trinn nederst i trappen: Oppmerksomhetsfelt, 60 cm dybde i hele trappens bredde (riller på tvers)
• Hvert trappetrinn skal markeres visuelt (kontrastfarge) og taktilt ytterst langs hele trappetrinnet. 
  Maksimalt 4 cm bredde
• Belysning minimum 50 lux

Gangbane/ turvei
Turvei/gangbane må ikke forveksles med rampe (se under). Rampe stiller strengere krav til stigningsgrad. 
Det stilles en del krav til turvei som skal være universelt utformet. Alle turveier kan nødvendigvis ikke til-
fredsstille disse kravene, men opparbeidete områder hvor naturen tillater det skal tilfredsstille en del krav 
til utforming. Gangbane er en god løsning i sårbare områder. Det kan være reversible løsninger, som ikke 
forårsaker sår i naturen, og som samtidig sparer naturen for slitasje (for eksempel ved helleristninger og 
rasteplasser i områder med stor belastning). Behov for håndlist og/eller rekkverk skal vurderes og anlegges 
der det er risiko for alvorlig skade ved fall fra gangbanen. En kant på 10 cm forbygger at hjul kommer uten-
for gangbanen. 

Gangbanen/ turveien må tilfredsstille følgende krav i henhold til Norsk standard og byggteknisk forskrift 
for uteområder:
• Ikke større stigning enn 1:15 
• På korte avstander kan brattere stigning aksepteres. 1:12 (sjelden 1:10) med hvileplan 160 x160 cm 
  hver 1 m høydeforskjell
• Tverrfall maks 2%
• Bredde 1,8 m 
• For kortere strekning kan fri bredde være 1,4 m 
• Bredde 1,2 m ved spesielle forhold 
• Fast og jevnt dekke
• Åpne fugebredder i belegget skal ikke være mer enn 1 cm 
• Brustein og grov singel er uegnet
• God friksjon
• Føringskant (kantstein, tydelig overgang gress/grus e.l.)
• Tydelig kontrast mellom vei og omgivelser
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Rampe
Rampe kan brukes i gangforbindelser i uteområder til byggverk og skal ha:
• Fri bredde minst 90 cm. Den skal ha bredde tilpasset forventet transport. Ved stor trafikk bør bredden  
 være 2 meter (Håndbok V129)
• Håndbok N100 sier følgende om bredde på rampe for ulike trafikantgrupper: Syklende: 75-100 cm, 
 gående med barnevogn 70 cm, gående med ledsager og førerhund: 120 cm, rullestol: 90 cm, tvilling- 
 vogn: 90-100 cm
• Rampe skal ha stigning 1:15 eller mindre.
• Rampe som er kortere enn 3 meter kan ha stigning 1:12. 
• Rampe som er lengre enn 3 meter med stigning 1:12 skal ha hvilerepos 160 x 160 cm for hver 1 m
 høydeforskjell. Horisontalt fritt areal før og etter rampen skal være 160 x 160 cm
• For hver 1 m stigning skal det være flatt hvileplan (minimum 160 x 160 cm)
• Ramper skal ha håndløper på begge sider i én høyde med overkant 0,8 m over dekket, eller i to høyder  
 med overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over dekket. Håndløperen skal ha kontrast til veggen og  
 rekkverket. Håndløperen skal være utformet slik at den gir godt grep. 
 I byggverk med krav om universell utforming skal rampens begynnelse være markert i hele rampens  
 bredde med luminanskontrast på minimum 0,8 mellom markering og bakgrunn. Markeringen må være  
 på minimum 4 cm
• Rampen skal ha sidekant (hjulvern/støttekant) på 10 cm
• Nivåforskjell maksimalt 2 cm. (Håndbok V129 og NS 11005:2011)

Geitøya på Averøy. Her ble det laget en sti ned til en fiskeplass. Gitte forutsetninger gav ikke en helt optimal løsning, 
men plassen har blir vesentlig mer tilgjengelig for svært mange. (Foto: Jarle Wæhler)
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Inne i servicebygget er disken noe høy, og betalingsautomaten er alt for høy til å kunne betjenes fra rullestol eller 
av barn. Dette kunne vært løst ved å senke disken noe på ett avgrenset område, og senke automaten. Møblene inne 
dekker ikke alles behov, da høye stoler kan være en utfordring for mange. Det bør være en sittegruppe inne i lokalet 
med ordinær sittehøyde. (Foto: Randi K. Øverland)

Rasteplassen ved Andelva har et rødt signalbygg som er tydelig fra veien, og som er lett å finne for barn som er på 
aktivitetsarenaene på rasteplassen. Veien fra parkeringsplassen til servicebygget er trinnfri, det er tydelig kontrast på 
kantsteinen som avgrenser uteplass og kjøreareal. Rett utenfor inngangspartiet er det noe overfylt med møbler. Dette 
kan være en hindring for noen. Inngangspartiet er trinnfritt med elektrisk skyvedør. (Foto: Randi K. Øverland)

Eksempel fra rasteplass 
Servicebygg
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Benkene dekker ulike behov, og tilfredsstiller kravene til universell utforming, bortsett fra liten kontrast til underlaget. 
Det er lagt til rette for tursti uten stigning med en naturlig ledelinje i overgangen gress/grus. Grusen er for grov, sub-
bus/steinmel ville gitt et hardere og mer stabilt dekke, slik at hjul ikke synker ned i dekket. Da blir det og lettere å gå, 
og man sklir ikke så lett. På bildet til høyre vises steingjerde som skjermer for støy og støv. (Foto: Randi K. Øverland)

For at rullestolbruker/ 
barnevogn skal kunne 
komme inntil bordet på 
kortenden er kravene til 
universell utforming av 
utstikket på bordplaten 
minimum 50 cm. Det 
krever god balanse og 
høyt kneløft for å kunne 
sette seg ved denne 
benken. Møblene kan 
suppleres med benk med 
god ryggstøtte og arm-
lene, se side 11. (Foto: 
Randi K. Øverland)

Utemøblement
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Rasteplasser bør gi rom for mange ulike aktiviteter. På bildet vises fiskebrygge/ utsiktspunkt som er tilgjengelig for alle. 
På foto i midten er en fugleredehuske som ikke krever sittebalanse, men gir god bevegelsesopplevelse. Sittegrupper og 
benker i nærheten av aktivitetsområdene gir muligheter for å være observerende deltager til ulike aktiviteter. Den røde 
balansebommen (over til høyre), kan også brukes som orienterende element. (Foto: Randi K. Øverland)

Drift/ vedlikehold
Vegetasjonen bør holdes nede slik at en sørger for frisiktsoner fra utsiktspunktet. Dersom det fins allergi-
fremkallende planter, kan skjøtselsmessig drift forbygge problemer (for eksempel klippe burot før blom-
string). Drift vedlikehold av rasteplasser vil komme fram i driftskontraktene. Vinterbrøyting er aktuelt på 
store rasteplasser med toaletter. Kosting og rengjøring av rasteplassene om våren gjør rasteplassen mer 
tilgjengelig og attraktiv for alle.

Aktiviteter
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Kilder:

Kilder:
Håndbok 204: Rasteplasser- utgått
Håndbok V129: Universell utforming av veger og gater
Håndbok V123: Tilrettelegging for kollektivtransport på veg
Håndbok N100: Veg- og gateutforming http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
 
NS 11005:2011: Norsk standard: Universell utforming av opparbeidete uteområder. Krav og anbefalinger
TEK 17 – Forskrift om tekniske krav til byggverk https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
Tilgjengelige bygg og uteområder – Norges Handicapforbund (Nhf’s veileder)
http://www.nhf.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=2b66dc22-940d-4a5d-9e22-f3e69c39b345
 
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (Likestillings- og diskrimineringsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
 
Nett-kurs, filmer og rapporter om universell utforming i vegsystemet
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/universell-utforming/vil-du-vite-mer
 
Arbeidsgruppe: Statens vegvesen, Region Øst

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
http://www.nhf.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=2b66dc22-940d-4a5d-9e22-f3e69c39b345
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/universell-utforming/vil-du-vite-mer


Trygt  fram sammen

Heftet er lagret på Statens vegvesens intranettsider:
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/universell-utforming/vil-du-vite-mer

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/universell-utforming/vil-du-vite-mer

