Estetisk, trygt og tilgjengelig
– En kortversjon

Bilde: Bildet viser en kvinne som studerer en informasjonstavle.
Bildetekst: Det er viktig at informasjonstavler står slik at man kan komme helt inntil dem, og at de er utformet med tydelig tekst i kontrast til bakgrunnen.
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Forord

Dette er en kortversjon av heftet «Estetisk, trygt og tilgjengelig» som Norges Blindeforbund ga ut i 2013. Heftet skal gi deg en kortfattet introduksjon av Norges Blindeforbunds krav til utforming av publikumsbygninger. Mer utfyllende informasjon vil du finne i andre publikasjoner som det refereres til og på Norges Blindeforbunds nettsider. 

Heftet er ment som et kortfattet oppslagsverk til deg som er en del av en bygningsprosess, slik at du finner optimale løsninger som fungerer godt for alle, også eldre, blinde og svaksynte.


Farger, kontraster og belysning

For synshemmede er belysning en avgjørende faktor når de skal orientere seg i bygg. Det er viktig at belysningen er jevn, og at den er plassert slik at den ikke blender. God belysning er også avhengig av valg av farger og materialer. For å unngå farlige situasjoner er det viktig at det ikke er sjenerende reflekser i gulv eller på vegger.

• Lys skal plasseres slik at det ikke blender eller gir/skaper motlys. 
• Sørg for tilstrekkelig solavskjerming, slik at blending og distraherende lys/skyggevirkninger på gulv unngås.
• Naturlig lys og sollys skal kunne stenges ute ved bruk av gardiner og solskjerming. Dette er viktig for å unngå blending. 
• Inventar og møblement skal ha kontrast til gulv og vegg, med en luminanskontrast på 0,4 til omgivelsene.
• Svært blanke gulv gir reflekser som skaper problemer.
• Gulv bør være mørkere enn vegg, og vegg mørkere enn tak. Dette forenkler oppfattelsen av rommets struktur. Mellom gulv og vegg, og vegg og tak skal det være en luminanskontrast på min. 0,2. Kontrasten kan også oppnås ved bruk av list på min. 5 cm, men da er kravet til luminanskontrast min. 0,4.
• Det skal være en luminanskontrast mellom dørblad og vegg på min. 0,4. Hvis karmen brukes for å skape kontrast skal den være min. 5 cm bred, og da er kravet til luminanskontrast min 0,8.
• Alle gulv i gangareal skal ha en gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke ved gulv på min. 200 lux. Alternativt en reflektert belysningsstyrke på min. 45 lux.

For mer utfyllende informasjon om belysning, farger og kontraster se «Estetisk, trygt og tilgjengelig», «Lys = å se eller ikke se» og «Kontraster – farger – belysning».

Bilder: To bilder av en trappeoppgang. Det ene bildet er lyst og det er lett å se trappen. Det andre bildet er mørkt og det er vanskelig å se trappen.
Bildetekst: Bildene viser hvordan en 20-åring og en 80-åring vil oppfatte samme objekt, under samme lysforhold, på helt forskjellige måter. En 80-åring trenger 4,6 ganger så mye lys som en 20-åring for å se det samme.

Ledelinjer

Naturlige ledelinjer og ledefelt legges der det er naturlig og hensiktsmessig. Kunstige ledelinjer legges kun når dette er nødvendig. 

Ledefelt og ledelinjer er nødvendig i de fleste publikumsbygg, som kjøpesentre, sykehus, kollektivterminaler, kulturbygg, offentlige kontorer og butikker. Ledefelt og ledelinjer legges ofte til viktige knutepunkt slik som trapp, heis, rulletrapp, billett-/informasjonsskranker og resepsjon/mottakelse. Ledefelt og ledelinjer følges med stokk eller øynene og skal følge de veiene publikum flest går, det vil si den naturlige trafikkstrømmen. Det betyr at hvis folk flest går til rulletrappen ønsker også synshemmede å ledes dit.

Naturlige ledelinjer 
• Arkitektoniske virkemidler som brukes til å vise vei.
• Med naturlige menes at de naturlig tilhører bygningen.
• Vegger, halvvegger og brystningsparti fungerer som naturlige ledelinjer.

Bilde: En kvinne med hvit stokk kommer gående opp fra et av sporene på Oslo S.
Bildetekst: Bildet viser nedgangen til et av sporene på Oslo S som fungerer som en naturlig ledelinje som er lett å følge.

Ledefelt
• Legges der hvor det ikke er naturlige ledelinjer.
• Bredde på mellom 900 millimeter og 2,5 meter.
• Tydelig følbar, struktur- og materialendring i forhold til området rundt. 
• Skal ha taktil avgrensning på min. 2 millimeter. Kan alternativt avgrenses med lister, som f. eks. teppelister.
• Luminanskontrast på 0,4 mellom felt og området rundt. 
• Det må ikke plasseres hindringer på ledefeltet.

Bilde: Oversiktsbilde fra en sportsbutikk. En kvinne kommer gående mot oss.
Bildetekst: Stine Jåthun som går på et ledefelt. Ledefeltet er klart og tydelig avgrenset fra dekket for øvrig. En slik gangbane gjør det enkelt å orientere seg med hvit stokk.
 
Kunstige ledelinjer
• Består av en eller flere parallelle linjer med min. 20 millimeter bredde per linje.
• Ved flere linjer skal avstanden mellom linjene være minimum 20 millimeter.
• Ved store åpne arealer må bredden være min. 60 millimeter. 
• Høyde på 3 millimeter +/- 1 millimeter. 
• Luminanskontrast på 0,4 til omgivelsene rundt. 
• Det skal ikke plasseres hindringer nærmere enn 60 cm på hver side av ledelinjen. 

For mer utfyllende informasjon om ledefelt, naturlige ledelinjer og kunstige ledelinjer innendørs se heftene «Estetisk, trygt og tilgjengelig» og «Ledelinjer og veifinning».

Bilde: Oversiktsbilde fra en resepsjon. En mann kommer gående mot oss.
Bildetekst: Eivind Knudsen orienterer seg med den hvite stokken og følger den kunstige ledelinjen på Hurdal syn- og mestringssenter.

Trapper, trinn, nivåforskjeller og sitteamfier

Synstap begrenser muligheten til å kunne orientere seg og det kan være vanskelig å oppfatte hindringer i omgivelsene. Dette gjelde særlig trapper og nivåforskjeller. Det er derfor særdeles viktig at alle trapper blir godt merket, både visuelt og taktilt. 

Bilde: Illustrasjon av riktig utformet trapp med varselfelt, trappenesemarkeringer, oppmerksomhetsfelt og håndlist i to høyder.

• Varselfelt / farefelt legges oppe foran trapp i hele trappens bredde. Feltet skal ha en dybde på 60 cm og legges frem til et trappetrinns dybde fra øverste trappenese. Varselfelt består av flattoppede eller avrundede kuler som ligger diagonalt i varselfeltet. Feltet skal ha en luminanskontrast på min. 0,8.
• Alle trappetrinn skal ha en markering på inntrinnene med en 20– 40 millimeter dyp markering i hele trappens bredde. Vi anbefaler tilsvarende på opptrinn. Markeringen skal ha en luminanskontrast på min. 0,8 til trinnene.
• I bunn av trapp skal det være et oppmerksomhetsfelt som ligger helt inntil nederste trappetrinn i hele trappens bredde. Feltet skal ha en dybde på 60 cm og bestå av tverrgående linjer. Feltet skal ha en luminanskontrast på min. 0,4. 
• Det skal være sammenhengende håndlist i hele trappens lengde som begynner og slutter 30 cm før oppgang og nedgang. Håndlisten skal ha en luminanskontrast på min. 0,8. Håndlisten skal være i to høyder, i overkant på henholdsvis 0,9 meter og 0,7 meter over inntrinnets forkant. Håndlist skal ha etasjemarkering på oversiden som viser hvilken etasje du befinner deg i. Etasjemarkering skal bestå av opphøyd taktil tall og tall for etasjen i punktskrift. Det skal være en luminanskontrast mellom tall og bakgrunn på 0,8. 
• Sittetrapper må sikres med fysiske sperringer, slik at man unngår å gå uforvarende utfor trappen, eller forveksler sittetrappen med en vanlig trapp. Vi fraråder at sittetrapper brukes i kombinasjon med andre trapper, fordi det da blir vanskelig å skille mellom disse og dermed fare for alvorlige skader og uhell.

For mer utfyllende informasjon om trapper, trinn, nivåforskjeller og sittetrapper se heftene «Estetisk, trygt og tilgjengelig», «Ledelinjer og veifinning» og «Inkluderende uteområder».

Skilt og informasjonstavler

En av utfordringene synshemmede støter på når de skal orientere seg i offentlige bygg, er å finne informasjonstavler og informasjonsskilt. En annen utfordring er å tyde informasjonen. Denne prosessen kan forenkles ved at informasjonstavler og skilt plassers slik at de er lette å finne, og at det legges oppmerksomhetsfelt i tilknytning til informasjonen.

Bilde: En mann og en kvinne studerer en informasjonstavle på Oslo S.
Bildetekst: Bildet viser informasjonsskilt som har tydelige tall og informasjon i god kontrast til bakgrunnen.

• Skilt og informasjonstavler må plasseres i øyehøyde, en senterhøyde på 150 cm.
• Du må kunne komme helt inntil skiltet/tavlen, hindringer må fjernes.
• Viktig informasjon skal være tilgjengelig på lyd, eventuelt også punktskrift.
• Skilt og tavler skal være godt belyst, min. 300 lux, lyskilden må ikke plasseres slik at det forekommer blending eller skyggeeffekter.
• Informasjonen som gis skal formidles med tydelig skrift og korte tekstmengder.
• Luminanskontrast mellom tekst og bunnfarge skal være på min. 0,8.
• Bruk små bokstaver med store bokstaver som forbokstav som gjeldende rettskrivingsregel.
• Normal eller halvfet font er lettest leselig.
• Skilt og skjermoverflater skal være matte for å unngå reflekser.
• Skilt med korte tekstmengder skal ha en skrifthøyde på min 50 millimeter. Skilt med lengre tekstmengder skal ha en skrifthøyde på min. 25 millimeter.
• Skilt med piktogrammer skal piktogrammet være opphøyd taktil, piktogrammet skal suppleres med opphøyd taktil skrift og punktskrift.

For mer utfyllende informasjon om skilt og informasjonstavler se heftene våre «Estetisk, trygt og tilgjengelig» og «Informasjon for alle».

Bilde: En kvinnehånd berører et skilt som viser et piktogram av en kvinne med teksten WC under.
Bildetekst: Bildet viser et opphøyd taktilt piktogram på et dametoalett.

Hindringer

Gangbanen som man følger ved hjelp av den hvite stokken eller med øynene skal være fri for hindringer som skilt, klesstativer, søplebøtter osv. stolper, glassflater og lignende skal markeres for å unngå farlige situasjoner. 

Bilde: Utendørsbilde med en ledelinje som fører rett inn i installasjonen til en scene.
Bildetekst: Ledelinjer skal ikke lede til hindringer slik det gjør i dette tilfellet. Det kan føre til alvorlige uhell og skader.

• Unngå at gjenstander som for eksempel skilt, skråstilte søyler og bjelker stikker ut fra vegger, slik at de skaper fare for sammenstøt. 
• Det skal være møbleringssoner for plassering av søppelbøtter, bagasjetraller, løsfotreklame og lignende, slik at gangsonen og kommunikasjonsveiene kan brukes uten fare for sammenstøt. 

Glassflater
• Markeres i 2 høyder, min. 5 cm bredde, plassert slik at midtpunktet er i henholdsvis i høyde på 90 og 150 cm fra gulvet. 
• Der hvor det ikke er en bred fotlist nederst, ber vi om en 15 cm bred markering nederst. Dette for å se overgangen mellom gulv og glass. 
• Markørene skal stå i kontrast til bakgrunnen.
• For å bryte reflekser må markørene plasseres på begge sider av glasset. 
• Der hvor det både er vegg og dør som begge er i glass, skal det være ulik markering for at man skal kunne oppfatte hvor døren befinner seg. 

Bilde: En kvinne med førerhund kommer gående mot en dør i glass,
Bildetekst: Bildet viser en glassflate med tydelig glassmarkering i to høyder.

Stolper og søyler
• Skal ha min. luminanskontrast på 0,4, eller være særskilt merket med luminanskontrast på min. 0,8. 
• Plasseres slik at sammenstøt unngås.
• Skal ha en 15 cm bred markering nederst, deretter 2 markeringer på min. 5 cm bredde, plassert slik at midtpunktet er henholdsvis i 90 og 150 cm høyde fra gulvet.

Pullerter
• Skal være 110 cm høye
• Merkes med en bredde på 5 cm, både på toppen og bunn med en luminanskontrast på 0,8 mellom merking og pullerten.
• Pullerten skal i tillegg ha en luminanskontrast på min. 0,4 mellom pullerten og omgivelsene.
• Det anbefales at overflaten på pullerten er dekket av en støtabsorberende overflate.

For mer utfyllende informasjon om hindringer se heftene våre «Estetisk, trygt og tilgjengelig», «Ledelinjer og veifinning» og «Inkluderende uteområder».
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