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Hvorfor heftet?
Et samfunn for alle 

I Norge er det bred enighet om at alle mennesker er likeverdige og skal ha samme muligheter: Vi skal bygge og utvikle et samfunn for alle. Dette idealet må få konsekvenser for utformingen og kvaliteten på uteområdene vi alle skal ferdes i. 

Funksjonshemmedes utfoldelsesmuligheter, livskvalitet og deltakelse i samfunnet skal ikke begrenses av fysiske hindringer. Skal vi lykkes med å bygge et samfunn for alle, må omgivelsene være universelt utformet.  

Norges Blindeforbunds rådgivere ser imidlertid at det mangler kompetanse og forståelse for universell utforming når uteområder skal planlegges, utvikles og bygges. Med dette heftet ønsker vi å gi en kortfattet innføring i: 

Hva universell utforming er
Hvorfor universell utforming av uteområder er viktig  
Hvordan universelt utformede uteområder må planlegges, utvikles og bygges – myndighetenes krav og Blindeforbundets råd og anbefalinger 

Heftet er utarbeidet med støtte fra Husbanken. 

Den primære målgruppen er beslutningstakere, planleggere, arkitekter, utbyggere og entreprenører. Vi ønsker å nå frem til dem som avgjør hvordan de fysiske miljøene vi ferdes i utformes – de som setter rammene for innbyggernes bevegelsesfrihet og orienterings- og utfoldelsesmuligheter. 

For å sikre universell utforming, må alle ulike brukergruppers behov tas hensyn til. I dette heftet konsentrerer vi oss om hva som må til for å ivareta synshemmedes behov. 

Universell utforming – definisjon
«Universell utforming» er utforming av produkter, omgivelser, programmer 
og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. «Universell utforming» skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjons-evne når det er behov for det. 
(Definisjon fra FN, FN konvensjonen.)

Bilde: Svaksynte Nora Bæverfjord leker sammen med de andre barna utendørs. Foto: Helle Gannestad.

Blindeforbundets overordnede krav og anbefalinger til uteområder: 

Uteområder må utformes slik at de kan brukes av alle. (Universell utforming) 

• Ved hjelp av ledende elementer, må det være enkelt å orientere seg – også for personer med nedsatt syn og for dem som er helt blinde. 

• Ledende elementer må inngå i et sammenhengende ledesystem, uten strekninger hvor brukeren blir i tvil eller mister tråden når han eller hun skal finne veien. 

• Uteområder må være ryddige, uten hindringer eller faremomenter som kan forårsake fall, ulykker og skader. 

• Alle brukere må ha tilgang til informasjon som er nyttig for å finne frem, enten de ser eller ikke. 

• God belysning og tydelige kontraster. 

Bilde: Bildet viser uteområdet på Hurdal syn- og mestringssenter som er ryddig og logisk oppbygd slik at det blir enkelt for synshemmede å ferdes der. Foto: Gunnar Omstedt. 
Bilde: Ledende element. Bildet viser en klart avgrenset gangbane som er lett å følge for blinde og svaksynte, i tillegg til skilt som viser vei og stigningen i terrenget med opphøyd taktil informasjon. Foto: Jan Tore Lindskog, Omsorgsbygg Oslo KF. 

Grundig planlegging og aktiv brukermedvirkning 

Plan- og bygningsloven gir kommunene ansvar for å organisere planprosesser slik at de som blir berørt av en plan skal få delta.

Regjeringen har laget en temaveileder om universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven. Der står det: 

• Universell utforming forutsetter inkluderende planlegging. 
• Erfaringskompetansen til personer med nedsatt funksjonsevne, blir en viktig ressurs for regional og kommunal planlegging. 
• Universell utforming er en kostnadseffektiv strategi. Erfaringer viser at  løsninger som tilstreber universell utforming, og tar hensyn til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ikke blir dyrere dersom dette innarbeides i en tidlig fase av planlegging og prosjektering. 
• Gjennom god planlegging kan en også legge grunnlaget for enklere og rimeligere drift. 

Du finner regjeringens temaveileder om universell utforming ved å søke på: 
www.regjeringen.no

Hovedpoengene blir som følger: 

1. Universell utforming må inn i planleggingen fra første stund. 
2. Funksjonshemmedes kompetanse må trekkes med fra starten og følge prosjektet hele veien frem til bygg eller uteområder står ferdige. 
3. Planlegging og brukermedvirkning etter en slik modell gir bygninger og utearealer av god kvalitet, samt effektiv kostnadskontroll.

Prosjekter som synder mot prinsippet om universell utforming, må erfaringsmessig utbedres og endres i ettertid. Slik ender man opp med løsninger som koster mer og fungerer dårligere.  

Blindeforbundet anbefaler på det sterkeste at planleggere og utbyggere kjøper noen arbeidstimer av fageksperter på universell utforming, for å sikre en god løsning til riktig pris. Universell Utforming AS – www.universellutforming.org – er ett eksempel på mulig samarbeidspartner. (Universell Utforming AS eies av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund).  

Bilde: Universell utforming må inn i planleggingsprosessen på hvert enkelt prosjekt. Bildet viser planleggingsprosessen i et kontorlandskap. Foto: Shutterstock/Rawpixel.

Bilde: Universell utforming må inn i planleggingsprosessen på hvert enkelt prosjekt. Bildet viser opparbeidelse av gangsone og ledelinje ved Strandgata i Hamar. I dette prosjektet har brukermedvirkning vært med helt fra starten av. Foto: Lars Johny Dæhlin. 

Lov- og regelverk

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble innført i 2009 for å verne mennesker med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering. Loven skal blant annet bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes. 

Begrepet universell utforming er hjemlet 
i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, og defineres slik: «Tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig». I loven står det at «offentlige og private virksomheter som retter seg mot allmennheten, plikter å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon». 
 
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK) 
Forskrift om tekniske krav til byggverk definerer et minimum av egenskaper et byggverk må ha, for å kunne oppføres lovlig i Norge. Alle som skal bygge eller foreta søknadspliktig rehabilitering må ta hensyn til TEK. Forskriften gjør blant annet rede for alle elementer som spiller inn for å tilrettelegge bygg, både utvendig og innvendig. Formålet er å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut i fra hensyn til god visuell kvalitet og universell utforming. 

Byggteknisk forskrift - TEK, om universell utforming av utearealer
§ 8-2. Uteareal med krav om universell utforming

(1) Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften:

a. uteareal for allmennheten
b. uteareal for boligbygning med krav om heis
c. uteareal for byggverk for publikum
d. uteareal for arbeidsbygning

(2) Første ledd gjelder ikke der uteareal eller del av uteareal etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.

Byggteknisk forskrift med veiledning til forskriftsteksten finner du ved å 
søke på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet: www.dibk.no 
Veiledningen er anbefalt lesning for mer konkrete og spesifikke krav.
	
Lov om offentlige anskaffelser
Lov om offentlige anskaffelser forplikter offentlige myndigheter til å legge vekt på universell utforming under planleggingen av anskaffelser (§ 6). Dette betyr at både bestiller og leverandør må ta hensyn til universell utforming når det gjelder offentlige anskaffelser. Lovens hensikt er blant annet å bidra til et mer inkluderende samfunn.

Norsk standard
NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk - Del 1: «Arbeids- og publikumsbygninger» omhandler universell utforming av bygninger og tilliggende uteområder. Den har planleggere og prosjekterende som hovedmålgruppe. Standarden omfatter alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende, felles uteområder. 

Standarden NS 11005:2011 «Universell utforming av opparbeidete uteområder» gir mer detaljerte og spesifikke krav til ulike typer uteområder.

NS 11001 og NS 11005 finner du ved å søke på Standard Norges nettsider:  
www.standard.no	

Bilde: Hvit stokk på Norges lover. Foto: Jørgen Juul.

Hvordan orienterer blinde og svaksynte seg? 

Normalt seende personer oppfatter gjerne først helheten i et rom eller på et uteområde, deretter oppfatter de enkeltelementer og detaljer. 

Hos mange synshemmede foregår denne prosessen motsatt: Enkeltelementene oppfattes først, deretter dannes oppfatningen av hvordan enkeltelementene henger sammen. 

Dette innebærer at det tar betydelig lengre tid å forstå og lese et område for en synshemmet, i forhold til hva som er tilfellet for en normalseende person. Synshemmedes mulighet for å oppfatte helheten, vil avhenge av kontraster, belysning og hvor komplekst synsbildet er. Jo mer informasjon som kreves for at sammenhengen skal oppfattes, desto lengre tid vil prosessen ta og desto større er sjansen for misforståelser. 

Ledende elementer gir synshemmede noe å følge i et bygg eller på et uteområde. Synshemmede må få tilgang til enkeltelementer og detaljer der de er. Detaljene må inngå i et logisk og sammenhengende system som leder videre til helheten.

Bilde: Naturlig ledelinje utendørs. Bildet viser en tydelig avgrenset gangbane med store kvadratiske kantsteiner på hver side. Dette blir en naturlig vei å følge for blinde og svaksynte. Foto: Jan Tore Lindskog, Omsorgsbygg Oslo KF.

Bilde: Kunstig ledelinje utendørs. Bildet viser en kunstig ledelinje langs et fortau utendørs. Foto: Lars Johny Dæhlin.

Bilde: Bildet viser Stine Jåthun som er ute og går og bruker den hvite stokken for å orientere seg og finne frem. Foto: Jørgen Juul.

Informasjon – tilgjengelig for alle

God informasjon skal gi brukerne av et uteområde oversikt og vise vei på de stedene der det er valgmuligheter. Alle skal kunne følge en løype eller trasé og kunne forstå når de er kommet til målet. 

Informasjonen må være tydelig og logisk oppbygd, og den skal minimere faremomenter og risiko for ulykker og uhell. 

Hvis informasjonen skal nå frem til alle, må det benyttes flere virkemidler: taktile (følbare), visuelle og auditive (hørbare). 

Informasjonen må plasseres og utformes slik at den ikke hindrer allmenn ferdsel eller skaper farlige situasjoner. 

Standarden NS 11001-1:2009 «Universell utforming av byggverk» gir mer detaljerte og spesifikke krav som må oppfylles for at informasjon skal være tilgjengelig for alle. Blindeforbundet vil på det sterkeste anbefale leserne å se på denne for å sikre riktig informasjonsløsning på det konkrete uteområdet som skal planlegges, utvikles og bygges. Standarden NS 11005:2011 «Universell utforming av opparbeidete uteområder» omtaler informasjon på uteområder.

NS 11001 og NS 11005 finner du ved å søke på Standard Norges nettsider: www.standard.no

Blindeforbundets hefte «Informasjon for alle» forklarer hvordan tekst gjøres tilgjengelig for synshemmede. Heftet finner du ved å søke på www.blindeforbundet.no 

NS 11001, NS 11005 og «Informasjon for alle» gir blant annet svar på følgende: 

• Plassering av informasjon
• Konsekvent, logisk og helhetlig utforming av informasjon
• Belysning
• Kontraster
• Bruk av lyd
• Krav til skilt, tavler og kart

Bilde: Informasjonstavle med taktil skrift, informasjon og med punktskrift over Hvervenbukta. Foto: Jan Tore Lindskog, Omsorgsbygg Oslo KF.

Bilde: God informasjon og veifinning. Bildet viser en person som leser opphøyd taktil skrift og punktskrift på et informasjonsskilt. Foto: Norges Blindeforbund.

Gode ledesystemer – en avgjørende faktor

Gode ledesystemer – ledende elementer/ledelinjer – er helt avgjørende i planlegging og bygging av uteområder som skal fungere for alle. Ledesystemer gir de som ferdes i et område svar på følgende essensielle spørsmål:

Hvor er jeg?
Hvor skal jeg?
Hvordan kommer jeg dit?

Systematisk og riktig bruk av ledende elementer gjør gatebildet lettere å lese og orientere seg i for alle. 

Ledelinjene gjør det enklere for blinde og svaksynte å finne frem. Samtidig økes kvaliteten på bygg eller uteområde ved at fremkommeligheten styrkes, og viser vei for alle brukere.  

Naturlige og kunstige ledelinjer
Ledefelt og ledelinjer følges med stokk eller øynene, er følbare med føttene og følger de veiene publikum flest går, det vil si den naturlige trafikkstrømmen. Det betyr: Hvis folk flest går til rulletrappa, ønsker også synshemmede å ledes dit. Ledelinjer og ledefelt er et språk som bidrar til at fysiske omgivelser blir lesbare for alle. 

Det er alltid viktig å sikre tilstrekkelig belysning, slik at ledelinjer blir godt synlige. Motlys må unngås – dette er spesielt viktig ved faremomenter, som eksempelvis trapper. 

Man skiller mellom naturlige – og kunstige ledelinjer. 

Naturlige ledelinjer:
Arkitektoniske virkemidler som brukes til å vise vei. Med «naturlige» menes at de naturlig tilhører bygningen eller uteområdet. 

Kunstige ledelinjer:
Kunstige ledelinjer kalles også retningsindikatorer. De legges når naturlige ledelinjer ikke gir tilstrekkelig retningsinformasjon. Spesialelementer legges i underlaget, for at blinde og svaksynte skal kunne orientere seg etter dem. 

Eksempler (utendørs): 
Granittheller eller støpejernselementer med langsgående riller. 

De ledende elementene må være opphøyde, ikke frest ned i underlaget. 

Blindeforbundet har laget et eget hefte om ledelinjer. Dette gir nyttig, nødvendig og mer detaljert informasjon om naturlige og kunstige ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og varselfelt (farefelt). 

Du finner heftet «Ledelinjer og veifinning» ved å søke på Blindeforbundets nettsider: www.blindeforbundet.no  

Bilde: Eksempel på et godt naturlig ledesystem med avgrensede gangsoner og uten hindringer. Foto: Jan Tore Lindskog, Omsorgsbygg Oslo KF.

Bilde: Bilde av et ryddig og organisert fortau med ledelinje. Foto: Lars Johny Dæhlin.

Krav og anbefalinger til ulike typer utearealer 

Så langt i heftet har vi redegjort for planlegging og utbygging av uteområder generelt, samt de kravene som – uansett hvilken type uteområde som skal bygges og planlegges –  må stilles til universell utforming.  

På de neste sidene vil vi ta for oss et knippe spesifikke typer utearealer og hva som må til for at disse skal fungere godt for alle brukere. Dette stoffet må leses i kombinasjon med de generelle kravene på heftets foregående sider. 

Blindeforbundet vil imidlertid understreke at hvert enkelt uteområde som planlegges og bygges er unikt. Det avgjørende for et vellykket resultat, er en konkret og målrettet prosess knyttet til akkurat det torget, den gaten eller det lekearealet man jobber med. I denne sammenhengen er aktiv brukermedvirkning en helt sentral suksessfaktor. (Les mer om brukermedvirkning på side 6.)

Bilde: Bildet viser mennesker som ferdes i et stort og åpent uteområde. Foto: Bjørbekk & Lindheim AS, Landskapsarkitekter. 

Torg/åpne plasser

Torg og åpne plasser i en by eller et tettsted er viktige møteplasser. Ønsket er at disse arealene skal preges av yrende folkeliv, hvor alle kan få gleden av å delta. 

Følgende krav er spesielt viktige når man bygger torg og åpne plasser som skal fungere for alle: 

• Gode ledesystemer. Ledende elementer må gjøre det enkelt å finne frem. 
• Ryddig fysisk utforming, uten hindringer og faremomenter som kan forårsake ulykker og skader.
• Soneinndeling. En planløsning som er lett å lese oppnås ved å dele arealet inn i soner, med klare skiller mellom sonene. Gangsone, møbleringssone, veggsone og aktivitetssone.
• Unngå kanter og trinn. Hvis kanter og trinn likevel finnes, må disse faremomentene merkes med varselfelt, trappenesemarkering og oppmerksomhetsfelt. 
• Sittetrapper og amfier må sikres med fysiske sperringer, slik at man unngår å gå uforvarende utfor trappen eller forveksler sittetrapp med en vanlig trapp. 
• Blindeforbundet fraråder på det sterkeste 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. 

Du finner mer spesifikke og detaljerte krav og løsninger i følgende trykksaker fra Norges Blindeforbund: 
Informasjon for alle, Blindeforbundet (2010). 
Estetisk, trygt og tilgjengelig, Blindeforbundet (2013).
Ledelinjer og veifinning, Blindeforbundet (2015). 
Disse nyttige trykksakene finner du ved å søke på www.blindeforbundet.no

Les mer om ledesystemer og soneinndeling i veilederen «Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning», Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet, 2015.   

Du finner veilederen ved å søke på Vegvesenets hjemmesider: www.vegvesen.no

Fortau og gågater

Alle fotgjengere skal komme trygt og effektivt frem. På fortau og i gågater er det viktig at gangbanen er fri for hindringer og faremomenter, og at det er lett å finne retningen. 

• Kanten mellom gangarealet og vei, eller annet trafikkert område, må være tydelig markert med kantstein/fortauskant. Ulike trafikantgrupper skilles, for eksempel med nivåforskjeller. Ved nedsenket kantstein til en høyde på 2 centimeter, bør dette skillet markeres, eksempelvis med varselfelt.
• Gangarealet må være fritt for hindringer og faremomenter (skilt, uteservering, stolper, sykkelstativer, etc.). Her må kommunen fastsette tydelige retningslinjer og kontrollere at disse etterleves. Dette for å hindre at praksis sklir ut, med eksempelvis tilbudsskilt eller uteservering som «spiser seg inn» i gangsonen. 
• Statens vegvesens veileder v129, «Universell utforming av veger og gater», angir at ferdselssonen for gående bør være minst 2 meter og fri for hindringer. Vegvesenet legger til at den frie ferdselssonen i praksis som regel bør være bredere, for at det ikke skal føles trangt ved store mengder gående. Veilederen finner du ved å søke på vegvesenets hjemmesider: www.vegvesen.no 
• Standarden NS 11005 skriver følgende om fri høyde i gangbanen: Det skal være minst 2,25 meter fri høyde i full bredde langs hele gangadkomsten og gangveien. 
• Gode ledende elementer. Gjerne naturlige ledelinjer, som eksempelvis mur, gjerder, vannrenner og fortauskanter eller kantstein. 
• Sebrastriper i alle gangfelt. Stripene må vedlikeholdes og males opp ved behov. 
• Lyd i alle lyskryss. 
• Unngå oppadrettet lys i gategrunn, fordi det kan blende og dermed gjøre at mange synshemmede hindres fra å utnytte sin synsrest.   

Standarden NS 11005:2011 «Universell utforming av opparbeidete uteområder» gir mer detaljerte og spesifikke krav til fortau og gågater. Blindeforbundet vil på det sterkeste anbefale leserne på det sterkeste å se på denne, for å sikre universell utforming av konkrete gangarealer som skal planlegges, utvikles og bygges. 

NS 11005 finner du ved å søke på Standard Norges nettsider: www.standard.no  

Bilde: Bildet viser et ryddig gangfelt med møbleringssoner og gåsone. Foto: Bjørbekk & Lindheim AS, Landskapsarkitekter.

Lekearealer

Alle skal med. Dette er det aller viktigste når man skal bygge inkluderende skolegårder, uteområder i barnehager og lekeplasser. 

Følgende krav må oppfylles for at alle lekelystne skal kunne leke trygt og enkelt finne frem til aktivitetene: 

• Gode ledesystemer.  
• Alle brukergrupper må få tilgang på informasjon om hvor de ulike aktivitetene er. God belysning og kontraster, taktil (følbar) informasjon og mulighet for orientering ved hjelp av hørsel, er avgjørende faktorer. 
• Ryddig fysisk utforming, uten hindringer og faremomenter som kan forårsake ulykker og skader.
• Soneinndeling. En planløsning som er lett å lese – oppnås ved å dele arealet inn i soner, med klare skiller mellom sonene. Gangsone, møbleringssone, veggsone og aktivitetssone.
• Unngå kanter og trinn. Hvis kanter og trinn likevel finnes, må disse faremomentene merkes med varselfelt, trappenesemarkering og oppmerksomhetsfelt. 
• Sittetrapper og amfier må sikres med fysiske sperringer, slik at man unngår å gå uforvarende utfor trappen eller forveksler sittetrapp med en vanlig trapp. 
• Blindeforbundet fraråder på det sterkeste 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. 

Standarden NS 11005:2011 «Universell utforming av opparbeidete uteområder» gir mer detaljerte og spesifikke krav til lekearealer. Blindeforbundet vil på det sterkeste anbefale leserne å se på denne, for å sikre universell utforming av konkrete lekearealer som skal planlegges, utvikles og bygges. 

NS 11005 finner du ved å søke på Standard Norges nettsider: www.standard.no   
 
Du finner mer spesifikke og detaljerte krav og løsninger i følgende trykksaker fra Norges Blindeforbund: 
Informasjon for alle, Blindeforbundet (2010). 
Estetisk, trygt og tilgjengelig, Blindeforbundet (2013).
Ledelinjer og veifinning, Blindeforbundet (2015). 
Disse nyttige trykksakene finner du ved å søke på www.blindeforbundet.no 

Bilde: Bilde av et lekeapparat fra uteområdet på Haukåsen skole.  Her er det brukt tydelige fargebruk og kontraster. Foto: Ann-Irene Dæhlin.

Underganger og overganger 

Underganger og overganger skal gjøre at alle kan ferdes trygt når de må krysse trafikkerte områder. Trygghet for alle stiller krav til den fysiske utformingen. 

Viktigste krav til underganger:
• God belysning. Underganger er i sin natur mørke og vanskelige å finne frem i. Dette må løses med riktig belysning. 

Viktige krav til overganger: 
• Fotgjengeroverganger må markeres med varselfelt (farefelt).
• Trapper må utformes og markeres i tråd med Blindeforbundets krav. (Vi anbefaler Blindeforbundets spesifikke guide for riktig utforming av trapper. Fås ved henvendelse til forbundet.)
• Gode ledesystemer. 

Standarden NS 11005:2011 «Universell utforming av opparbeidete uteområder» gir mer detaljerte og spesifikke krav til underganger og overganger. Blindeforbundet vil anbefale på det sterkeste at leserne ser på denne, for å sikre universell utforming av konkrete underganger og overganger som skal planlegges, utvikles og bygges. 

NS 11005 finner du ved å søke på Standard Norges nettsider: www.standard.no

Bilde: Illustrasjon av trapp med varselfelt på toppen, trappeneser ytterst på alle trinn, oppmerksomhetsfelt i bunn og håndlist i to høyder.

Turstier

Turstier gir viktige bidrag til aktivitet, frisk luft og opplevelse. Rutene må utformes slik at alle finner frem og får tilgang på det turstien har å by på. 

Vi kan se for oss at kommunen, eller det lokale tur- eller historielaget, gleder innbyggerne ved å åpne en kultursti eller en guidet tur gjennom et historisk område. For å sikre turglede for alle, må følgende krav oppfylles:

• God oppmerking, som viser vei gjennom hele ruten (godt og sammenhengende ledesystem).
• Informasjonen underveis (eksempelvis kart, informasjonstavler eller veiskilt/retningsindikatorer) må gjøres tilgjengelig for alle. For synshemmede er det avgjørende med taktil (følbar) informasjon og mulighet for orientering ved hjelp av hørsel. 

En kultursti blir verdiløs for en synshemmet bruker hvis hun ikke får vite noe om hva hun går forbi langs ruten. 

Standarden NS 11005:2011 «Universell utforming av opparbeidete uteområder» gir mer detaljerte og spesifikke krav til turstier. Blindeforbundet vil på det sterkeste anbefale leserne å se på denne, for å sikre universell utforming av konkrete turstier som skal planlegges, utvikles og bygges. 

NS 11005 finner du ved å søke på Standard Norges nettsider: 
www.standard.no    

Du finner mer spesifikke og detaljerte krav og løsninger i følgende trykksaker fra Norges Blindeforbund: 
Informasjon for alle, Blindeforbundet (2010). 
Estetisk, trygt og tilgjengelig, Blindeforbundet (2013).
Ledelinjer og uteområder, Blindeforbundet (2015). 
Disse nyttige trykksakene finner du ved å søke på www.blindeforbundet.no

Bilde: Bildet viser kart og beskrivelse over en natursti som er laget for synshemmede. Foto: Øystein M. Tønnessen.

Markering mellom gående og syklende

Standardløsning for markering mellom gående og syklende må følges. 

Landet rundt bygges løsninger hvor gående og syklister skal dele på ferdselsårer/utearealer. Det oppstår imidlertid farlige situasjoner og ulykker hvis det ikke skilles klart mellom hvilken del av fortau eller gang- og sykkelveier som er avsatt til gående, og hvilken del syklistene skal bruke. 

I Norge er standard løsning for sykkelvei med fortau, at sonene for henholdsvis 
gående og syklister skilles med skråstilte kantstein (Veg- og gateutforming, Håndbok N100, Vegdirektoratet 2014, side 125). Blindeforbundet vil på det sterkeste understreke at det ikke må avvikes fra denne standarden. Oppmerking/markering med maling gir ikke tilstrekkelig sikkerhet. 

Et tydelig skille mellom gang- og sykkelbanene reduserer faren for ulykker og 
skader betraktelig, samtidig sikres det at både gående og syklende kommer raskt og effektivt frem. 

Den aktuelle håndboken fra Vegdirektoratet finner du ved å søke på www.vegvesen.no

Nyttige nettsteder

• www.bufdir.no 
• www.universell-utforming.miljo.no 
• universellutforming.org 
• www.standard.no 
• www.blindeforbundet.no

Blindeforbundet har bemannede kontorer i alle landets fylker. For kontaktinformasjon til fylkeslagene: gå inn på www.blindeforbundet.no eller kontakt forbundets hovedkontor. 

Bilde: Oversiktsbilde av et ryddig og oversiktlig uteområde på Hurdal syn- og mestringssenter. Foto: Norges Blindeforbund.

Bilder: Bilden viser oversiktlige uteområder med taktil og visuell avgrensning, slik at det er enkelt å vite hvor man skal gå. Foto: Bjørbekk & Lindheim AS, Landskapsarkitekter.

Bildecollage: Tre ulike uteområder med gode ledelinjer. Foto: Bjørbekk & Lindheim AS, Landskapsarkitekter og Jan Tore Lindskog, Omsorgsbygg Oslo KF.

Logo: Norges Blindeforbund.
Slagord: Ser mulighetene. 

Sporveisgata 10
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo
Tlf. 23 21 50 00
Epost: info@blindeforbundet.no
www.blindeforbundet.no








