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1. Innledning 
 

 

 
Figur 1 Bilde av bybuss klasse 1 (Foto: Ruter) 

 

  

  

 
Figur 2 Togstasjon med ledelinje og oppmerksomhetsfelt (Foto: Rudolph Brynn) 

Tilgjengelighet til offentlig transport er nødvendig for at så mange som mulig skal 
kunne benytte den, både av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige 
hensyn. Transport utgjør mellom 10 og 20 % av BNP i Europa. Å kunne ha likeverdig 
tilgang til persontransport er samtidig en forutsetning for å kunne ta utdannelse, 
arbeid og delta sosiale nettverk. Mange opplever i dag problemer med å benytte 
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offentlig transport på grunn av manglende tilgjengelighet til ett eller flere ledd i 
reisekjeden. 

Dette er bakgrunnen for prosjektet Mobilitet for alle! som er finansiert av midler fra 
Barne- ungoms og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet bestod i å lage portalen som 
en dynamisk veiledning for aktører på transportområdene vei- og banetransport, 
tilhørende infrastruktur og andre interesserte. Portalen finnes på 
https://transport.universellutforming.no/ og er et dynamisk dokument som vil bli 
oppdatert med ny lovgivning, informasjon og annet. I tillegg er det utviklet en kursbok 
som bygger på innholdet i portalen.  

Universell utforming og tilgjengelighet til offentlig transport er helt sentralt både for 
likestilling og for å sikre at alle har likeverdig tilgang til for eksempel arbeid, utdanning 
og det å kunne ta del i samfunnslivet. Det utgjør også en sentral del av FNs 
bærekraftsmål, herunder 

• Bærekraftsmål 3 God helse 
• Bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
• Bærekraftsmål 9 Innovasjon og infrastruktur 
• Bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet 
• Bærekraftsmål  11 Bærekraftige byer og samfunn 
• Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon 
• Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene 
• Bærekraftsmål 17  Samarbeid for å nå målene 

 
Figur 3 FNs bærekraftsmål (Kilde: FN.no) 

  

Når det gjelder lovgivning går vi inn på dette også under hvert temakapittel, men på 

overordnet nivå skal nevnes Likestillings- og diskrimineringsloven (se Vedlegg 1 i 
denne portalen for gjennomgang av loven), som krever universell utforming i Norge, 
blant annet innen transport. Dette grunnleggende prinsippet er viktig for såvel 
utforming av kjøretøyer og infrastruktur som for utøvelse av tjenester. For eksempel, 

https://transport.universellutforming.no/
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dersom transporttjenesten ikke er universelt utformet, men kun gjort tilgjengelig, så 
må det ofte ytes assistanse for at en person med nedsatt funksjonsevne  skal kunne 
benytte tjenesten  Et eksempel er rampe ved ombordstigning om bord på busser. 
Dersom rampene ikke felles ut av sjåføren vil tjenesten ikke være tilrettelagt, og det 
vil i praksis føre til indirekte, ulovlig forskjellbehandling jf. likebehandlings lovens §§ 6 
og 8. 

Internasjonalt og nasjonalt er særlig FN Konvensjonen for rettigheter for personer 
med nedsatt funksjonsevne (CRPD) viktig, den slår fast rett til  tilgjengelighet blant 
annet av transport: 

"Artikkel 9 Tilgjengelighet 
1. For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne 
delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å 
sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til 
det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi og – systemer, og til andre tilbud og 
tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene. 
Disse tiltakene, som også skal inkludere å identifisere og fjerne det som hindrer og 
vanskeliggjør tilgjengeligheten, skal blant annet gjelde for: 
a) bygninger, veier, transport og andre innendørs og utendørs tilbud, herunder 
skoler, boliger, helsetjenestens lokaler og arbeidsplasser, (...)" 

Norge har ratifisert CRPD. Se FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett 
funksjonsevne (CRPD) - regjeringen.no for mer informasjon. 

  

I denne veilederen finner du sammenfattet alle krav som må oppfylles for at 
passasjertransport med jernbane og buss skal være universelt utformet. 

Vei- og banetransport er for mange en viktig del av reisekjeden og alle ledd i en slik 
kjede må være universelt utformet og henge sammen, slik at alle skal få likeverdig 
tilgang til transporten. 

Derfor tar veiledningen opp ikke bare nødvendige krav til transportmidlene, men også 
til infrastrukturen rundt disse, til informasjon og IKT, til utøvelse av transportrelaterte 
tjenester, brukermedvirkning, anbudsprosesser og annet som berører universell 
utforming i buss- og banetransport. 

Det er også et eget vedlegg med relevant lovgivning og et med oversikt over 
relevante standarder.. 

1.1. Terminologi 

• Buss klasse I: kjøretøy som er innrettet med ståplasser for å gi mulighet for 
hyppig på- og avstigning (KILDE: Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 
2001/85/EF, Vedlegg VII). 

o Merknad: Buss klasse I benyttes i bymessige strøk og har hastighet på 
høyst 70 km/t. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/
https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/
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o Merknad: Omfatter også bussklasse A og leddbusser. 
• Buss klasse II: kjøretøy som hovedsakelig er innrettet med sitteplasser og 

konstruert for å ta med stående passasjerer i midtgangen og/eller i et område 
som ikke er større enn det som er avsatt til to dobbeltseter (KILDE: Europa-
Parlamentets og Rådets Direktiv 2001/85/EF, Vedlegg VII). 

o Merknad: Buss klasse II benyttes som regel i forstadstrafikk og 
regionkjøring og til tider langrutekjøring og har hastighet på høyst 80 
km/t. 

o Merknad: Omfatter også bussklasse B og leddbusser. 

 

• Buss klasse III: kjøretøy som utelukkende er innrettet med sitteplasser og som 
i hovedsak brukes for langrutekjøring og turkjøring. (KILDE: Europa-
Parlamentets og Rådets Direktiv 2001/85/EF, Vedlegg VII). 

o Merknad: Høyest tillatte hastighet er 100 km/t. 
• Infrastruktur – omfatter knutepunkter, byttepunkter og endepunkter, herunder 

stasjoner, holdeplasser og terminaler, bygninger i tilknytning til buss- og 
banetransport som benyttes av publikum, automater, IKT og annet. 

• Brukermedvirkning – involvering av de som bruker et produkt eller en tjeneste, 
i denne sammenheng passasjerer på ferger og hurtigbåter. 

• Informasjon – formidles over høyttaler, monitorer, lydfyr, skilting og annet. 
• Tjenester – kundebehandling overfor passasjerer 

1.2. Avgrensning 

Veilederen omfatter passasjertransport som er underlagt konsesjon for et gitt 
ruteområde og offentlige anskaffelser. 

1.3. Målgruppe 

Målgruppen for veilederen er oppdragsgivere og operatører innen buss- og banerelatert 

passasjertransport. 

 

2. Busser 
2.1. Innledning 



10 
 

 

Figur 4 Bilde av bybuss klasse 1 (Foto: Ruter) 

Busstransport omfatter passasjertransport med ulike klasser av busser, som 
bybusser, forstadsbusser og ekspressbusser - alle rutegående. I tillegg finnes busser 
som ikke går i rutefart, som turistbusser eller innleide busser. Det er forskjellige krav 
knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i forhold til de ulike klassene av 
busser. 

Busser utgjør en svært viktig del av landtransport i Norge og i noen tilfeller 
internasjonalt. I en oversikt fra Bufdirs rapport Bruk av kollektivtransport i 
befolkningen og blant personer med nedsatt funksjonsevne fra 2017 viser det seg at 
buss for mange grupper av personer med nedsatt funksjonsevne er et av de mest 
brukte transportmidlene (ved siden av privatbil).  
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Figur 5 Tabell over bruk av ulike transportmidler brukt av kategorier av funksjonsnedsettelser (Kilde: Bufdir: Bruk av 
kollektivtransport i befolkningen og blant personer med nedsatt funksjonsevne (rapport 2017) 

Den samme rapporten tar også opp de spesielle utfordringene de ulike gruppene har 
med å bruke buss og om årsaken til at man ikke velger busstransport: 

• Personer uten funksjonsnedsettelser: det tar for lang tid (52 %), avgangstider 
(38 %, dyr reisemåte (27 %). 

• Personer med nedsatt hørselsevne: Samme som over (henholdsvis 38 %, 34 
% og 19 %), men i tillegg: dårlig informasjon underveis i reisen eller vansker 
med kommunikasjon eller sosiale situasjoner. 

• Personer med nedsatt bevegelsesevne: vanskeligheter med om bord- og 
avstigning (57 %), vanskeligheter med å komme seg til holdeplass (37 %) eller 
lang avstand til holdeplass (37 %), forhold på holdeplassen (27 %), dårlig 
vintervedlikehold (27 %) og mangel på bistand fra sjåfør (19 %). 

• Personer med nedsatt synsevne: Vanskeligheter med å stopp riktig buss (14 
%), vanskelig å finne informasjon i forkant av reisen (9 %), vanskelig å komme 
på og av buss (8 %). Andre årsaker (som synshemning generelt) utgjør 56 %. 

• Personer med ADHD: Ubehagelig med mange inntrykk (39 %), det tar lang tid 
(33 %), eller vansker knyttet til forutsigbarhet, pris, avgangstider, billettkjøp og 
ruteinformasjon, kommunikasjon eller sosiale situasjoner. 

• Personer med utviklingshemming: Vansker med kommunikasjon eller sosiale 
situasjoner (52 %), ubehagelig med mange inntrykk (24 %) eller tekniske 
utfordringer med billettkjøp og ruteinformasjon (21 %). 

• Utfordringer med billettkjøp og ruteinformasjon (21 %). 

2.2. Bussreiser og universell utforming 

Bussreiser omfatter reise med buss i byer, i forsteder og i rurale områder; fra korte 
reiser til lengre reiser med ekspressbuss. Busser er inndelt i ulike klasser: 
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• Bussklasse I benyttes i bymessige strøk og har hastighet på høyst 70 km/t. 
Dette er kjøretøy som er innrettet med ståplasser for å gi mulighet for hyppig 
på- og avstigning. 

• Bussklasse II benyttes som regel i forstadstrafikk og regionkjøring og til tider 
langrutekjøring og har hastighet på høyst 80 km/t. Det er kjøretøy som 
hovedsakelig er innrettet med sitteplasser og konstruert for å ta med stående 
passasjerer i midtgangen og/eller i et område som ikke er større enn det som 
er avsatt til to dobbeltseter. 

• Bussklasse III er kjøretøy som utelukkende er innrettet med sitteplasser og 
som i hovedsak brukes for langrutekjøring og turkjøring. 

Det er forskjellige krav til disse bussklassene når det gjelder for eksempel 
festeanordning for rullestol mv. men det er også felles krav til for eksempel 
sanntidsinformasjon, kontrastfarger og andre områder. 

2.3. Krav i lov og forskrift – norsk lovgivning  

 

Figur 6 Bilde av lovbok 

Følgende lovgivning er relevant: 

2.3.1. Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) 

Yrkestransportloven trådte i kraft 2003-01-01 og har ikke bestemmelser om universell 
utforming eller, men har krav i forbindelse med transport av personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

2.3.2.  Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. 
(kravforskriften) 

Kravforskriften trådte i kraft 01.01.2015. Kapittel 12 inneholder bestemmelser om 
universell utforming: 

§ 12-1a.Universell utforming 
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Nytt eller vesentlig oppgradert kjøretøy beregnet for persontransport skal være 
universelt utformet. Som minimumskrav gjelder: 

a) Innganger skal så langt det er mulig være trinnfrie og tilpasset plattformen slik at 
på- og avstigning kan skje uten hjelp. Dører som skal betjenes av passasjerer skal 
være automatiske eller skal kunne betjenes enkelt. 

b) Håndtak og holdestenger skal være plassert slik at både sittende, stående og 
gående personer alle steder kan ha nødvendig støtte. 

c) Kjøretøy skal ha et hensiktsmessig antall prioriterte seter for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Slike seter skal være plassert i nærheten av dør som er egnet til på- 
og avstigning. 

d) Kjøretøy skal ha et hensiktsmessig antall rullestolplasser. 

e) Der passasjerer skal forflytte seg, skal det så langt det er mulig ikke være noen 
hindringer. Det skal være mulig å forflytte seg uhindret med rullestol mellom inngang 
og rullestolplass. 

f) Døråpner/-lukker, signalknapp for stopp, hindre, herunder trappetrinn og skråplan, 
og andre viktige funksjoner skal være visuelt og følbart merket. 

g) Kjøretøy skal være utstyrt med et kommunikasjonssystem for kunngjøringer. 
Dersom systemet er automatisk eller forhåndsprogrammert, skal det kunne 
overstyres manuelt. Visuell informasjon skal kunne leses under alle lysforhold og skal 
stå i tilfredsstillende kontrast til bakgrunnen. 

h) Kjøretøy skal være utstyrt med nødanropsinnretning som skal være visuelt og 
følbart merket og gi et synlig og hørbart tegn på at innretningen er i bruk. 

i) Overflater på gulv og i trapper skal være sklisikre. 

j) Belysning og kontraster skal være slik at sentrale elementer, som for eksempel 
passasjer, dører, seter, holdestenger, betjeningselementer, informasjon hindre og 
merking, framstår tydelig. 

For å lese hele lovteksten, se Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane 
m.m. (kravforskriften) - Lovdata. 

  

2.3.3. Lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar 
om busspassasjerrettar) 

Loven trådte i kraft 2015-01-01. Loven innfører ny § 32a om passasjerrettigheter til 
yrkestransportloven, som bl.a. berører passasjerer med nedsatt funksjonsevne; 
nemlig at Samferdselsdepartementet kan peke ut bussterminaler som skal tilby 
assistanse med nedsatt funksjonsevne, og gi forskrift om slike ordninger. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-10-1572#KAPITTEL_12
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-10-1572#KAPITTEL_12
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Kommentar: Denne loven tar opp krav om tilrettelegging, ikke universell utforming. 

  

2.3.4. Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport 
mv. 

Denne forskriften av 2009 har hjemmel i lov om yrkestransport med motorvogn og 
fartøy (yrkestransportloven). Forskriften trådte i kraft 2010-01-01. Forskriften omfatter 
løyvepliktig persontransport i rute, med buss i klasse II og III samt for løyvepliktig 
transport for personer med nedsatt funksjonsevne (dvs. motorvogn som er spesielt 
utformet med tanke på transport for personer med nedsatt funksjonsevne). Reglene 
omfatter krav til godkjenning av kjøretøyene. 

  

2.3.5. Forskrift, om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr 
(kjøretøyforskriften) 

Forskriften trådte i kraft 1997-01-01 og ble sist endret i 2015. Den har hjemmel i 

vegtrafikkloven. 

Forskriften henviser ikke til universell utforming men har bestemmelser som gjelder 
passasjerer med nedsatt funksjonsevne. 

  

2.3.6. Forskrift om busspassasjerrettigheter 

Forskriften trådte i kraft 2016-04-01 og er en gjennomføring av EUs forordning (EU) 
nr. 181/2011 i norsk rett. Følgende bestemmelser er relevante: 

• 3.Medvirkning for organisasjoner som representerer personer med nedsatt 
funksjonsevne eller redusert bevegelighet sier at: 

Statens vegvesen skal ta initiativ til at det nedsettes en gruppe i samsvar med 
forordning (EU) nr. 181/2011 artikkel 11. 

• 4.Utpeking av bussterminaler som skal tilby assistanse til personer med 
nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet sier at: 

Vegdirektoratet peker ut bussterminaler som skal tilby kostnadsfri assistanse til 
reisende med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet. 
Utpekingen skjer ved enkeltvedtak. 

2.4.  Krav i lov og forskrift - EU-lovgivning 
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2.4.1. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv  2001/85/EF af 20. november 
2001 om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til 
personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens 
plads, og om ændring af direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF 

Bussdirektivet (Buses and coaches Directive[i]) trådte i kraft i EU i 2001 og i Norge 
den 13. februar 2004[ii]. 

Direktivet stiller krav til busser av klasse 1, bybusser. Busser av klasse 2 
(forstadsbusser) og klasse 3 (ekspressbusser) er ikke omfattet. Det er opp til 
medlemslandene selv å stille krav for klasse 2 og klasse 3, og da skal tekniske 
spesifikasjoner anvendes som allerede er angitt i direktivet. Kommisjonen har 
tidligere i et notat bebudet at de kan komme med nye direktiver for nyttekjøretøyer før 
2010, uten at det har kommet noe mer konkret om dette. 

Bussdirektivet stiller konkrete krav til utforming av bussene som i det alt vesentlige 
kommer bevegelseshemmede til gode. Kravene er anført i Anneks VII” Requirements 
for technical devices facilitating access for passengers with reduced mobility”, og 
omfatter blant annet 

• prioriterte sitteplasser for passasjerer med redusert mobilitet, herunder at 
minst ett slikt sete skal ha plass under eller ved siden, for en førerhund; 

• kommunikasjonshjelpemidler; 
• piktogrammer, som skal være tydelige og plassert utenfor bussen slik at det 

tydelig ses hvilken inngang som er tilgjengelig for rullestoler; 
• krav til plasser for rullestoler; 
• plassering av klappseter på det sted der rullestoler kan festes; 
• festeanordninger for rullestoler; 
• belysning på ombordstignings- og avstigningspunktene for personer med 

redusert mobilitet, samt 
• direktiver for ulike ombordstigningshjelpemidler, herunder knelingssystemet for 

bussen, heis og rampe. 

  

2.4.2. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. 
februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning 
(EF) nr. 2006/2004 

Forordningen trådte i kraft i 2011 og tar bl.a. opp rettigheter for passasjerer med 
nedsatt funksjonsevne. 

Vedlegg I Assistance til handicappede og bevægelseshæmmede tar opp flere 
temaer: 

• assistanse på utpekte bussterminaler; 
• mulighet for at passasjerer med nedsatt funksjonsevne skal kunne melde 

ankomst til terminal og behov for assistanse; 
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• assistanse for at passasjerer skal kunne bevege seg fra møtested til 
innsjekkingsskranken, ventesal og avgangsområde; til ombordstigning, 
plassering av bagasje, henting av bagasje og avstigning; 

• assistanse i bussen, bl.a. informasjon, på- og avstigning dersom det er annet 
personale enn sjåføren om bord i bussen osv. 

Vedlegg 2 Handicaprelateret uddannelse tar opp krav til opplæring av personell på 
slike bussruter. 

Kommentar: Denne forordningen tar opp krav om tilrettelegging, ikke universell 
utforming. 

[i] Direktiv Dir 2001/85/EC 

[ii] http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:042:0001:0102:DA:PDF 

  

2.4.3. Regulativ nr. 107 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission 
for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer 
af klasse M2 eller M3 for så vidt angår deres generelle konstruktion 
[2015/922] 

Denne forordningen tar opp krav til enkelt- og dobbeltdekker busser når det gjelder 
konstruksjon, blant annet slik at de passer for bevegelseshemmede. Tillegg 8 i 
dokumentet tar spesielt opp plass og adgang for passasjerer med nedsatt 
funksjonsevne og gir følgende krav: 

BILAG 8 

PLADS OG ADGANGSFORHOLD FOR BEVÆGELSESHÆMMEDE PASSAGERER 

1.   GENERELT 

Dette bilag indeholder de bestemmelser, som skal gælde for køretøjer, der er 
konstrueret således, at bevægelseshæmmede passagerer og kørestolsbrugere har 
let adgang til dem. 

2.   ANVENDELSESOMRÅDE 

Disse krav gælder for køretøjer, der letter indstigning for bevægelseshæmmede 
passagerer. 

3.   FORSKRIFTER 

3.1.   Trin 

Højden af første trin fra jorden ved mindst én indgang må højst være 250 mm for 
køretøjer i gruppe I og kategori A og 320 mm for køretøjer i gruppe II og III samt 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:042:0001:0102:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:042:0001:0102:DA:PDF
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kategori B. Hvis kun én udstigningsdør opfylder dette krav, må der ikke være nogen 
barriere eller noget skilt, der forhindrer, at denne dør benyttes til både ind- og 
udstigning. 

Alternativt må første trin over jorden højst være 270 mm i to døre (én indgang og én 
udstigningsdør) for køretøjer i gruppe I og kategori A. 

I køretøjer med lavt gulv må der anvendes knælesystem, men ikke et optrækkeligt 
trin. 

I andre køretøjer kan der anvendes enten knælesystem eller et optrækkeligt trin. 

Højden af trin ved ovennævnte døre i en adgangspassage og en gang må højst være 
200 mm for køretøjer i gruppe I og kategori A og 250 mm for køretøjer i gruppe II og 
III samt kategori B. 

Overgang fra en forsænket gang til et siddepladsområde anses ikke for trin. 

3.2.   Sæder og plads, der er forbeholdt bevægelseshæmmede passagerer 

3.2.1.   Sæder skal være fremad- eller bagudvendende og skal være placeret nær en 
udstigningsdør, der er egnet til ind- og udstigning og er i overensstemmelse med 
punkt 3.1 ovenfor. 

3.2.2.   Der skal under eller i nærheden af én forbeholdt siddeplads være plads nok til 
en førerhund under eller ved siden af siddepladsen. Denne plads må ikke udgøre en 
del af gangen. 

3.2.3.   Der skal forefindes armlæn mellem siddepladsen og gangen, og dette skal 
kunne fjernes hurtigt, så der bliver fri adgang til sædet. Hvis sæderne vender mod 
hinanden, kan et af gangsæderne alternativt udstyres med en lodret stolpe. Stolpen 
skal placeres således, at passageren i sædet kan fastholdes sikkert på sædet, og 
således at der er let adgang til sædet. 

3.2.4.   Den mindste bredde af den forbeholdte siddeplads' sædehynde, målt fra et 
lodret plan gennem siddepladsens midtpunkt, skal være 220 mm på hver side. 

3.2.5.   Den usammenpressede sædehyndes højde over gulvet skal være således, at 
afstanden fra gulvet til et vandret plan, der rører sædehyndens opadvendende 
overflade fortil, er mellem 400 og 500 mm. 

3.2.6.   Fodrummet ved forbeholdte siddepladser skal strække sig frem foran sædet 
fra et lodret plan gennem sædehyndens forreste kant. Fodrummet må ikke skråne 
mere end 8 % i nogen retning. For køretøjer i gruppe I og kategori A må den lodrette 
afstand mellem gulvet ved siddepladsområdet og den tilstødende gang højst være 
250 mm. 

3.2.7.   Over hver forbeholdt siddeplads skal der i køretøjer af gruppe I og kategori A 
være en fri højde på mindst 1 300 mm og 900 mm i køretøjer af gruppe II målt fra det 
højeste punkt på den ikke sammenpressede sædehynde. Denne frihøjde skal være 
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til stede inden for den lodrette projektion af den påkrævede minimumssædebredde 
på 440 mm og det tilhørende fodrum. 

Indsættelse af et ryglæn eller anden genstand i dette rum kan tillades, såfremt der 
fortsat er et frit lodret rum på 230 mm foran sædehynden. Hvis den forbeholdte 
siddeplads er placeret over for en forplade, der er mere end 1 200 mm høj, skal dette 
rum være på 300 mm. Fra kanterne af det frirum, der er defineret ovenfor, tillades 
indragen i henhold til punkt 7.7.8.6.3.1-7.7.8.6.3.4 i bilag 3, som hvis henvisningen til 
frirum i punkt 7.7.8.6.1 og 7.7.8.6.2 i bilag 3 var en reference til det ovenfor 
definerede frirum. Bestemmelserne i punkt 7.7.8.1.4 i bilag 3 kan finde anvendelse. 
Indragen af håndgreb eller gelændere som nævnt i punkt 3.4.2 nedenfor må højst 
være 100 mm fra sidevæggen ind i frirummet over den lodrette projektion af 
fodrummet. 

3.2.8.   Køretøjer med forbeholdte sæder skal være forsynet med piktogrammer i 
overensstemmelse med bilag 4, figur 23 B, som kan ses udefra, både fra den side af 
køretøjet, der vender ind mod vejkanten, og i nærheden af den/de relevante 
udstigningsdør(e). Inden i bussen skal der være et piktogram ved siden af det 
forbeholdte sæde. 

3.3.   Kommunikationsanordninger 

3.3.1.   Kommunikationsanordninger skal forefindes i nærheden af alle forbeholdte 
siddepladser og kørestolsområder og være anbragt i en højde på mellem 700 og 
1 200 mm over gulvet. 

3.3.2.   Kommunikationsanordninger i lavgulvarealet skal være anbragt i en højde på 
mellem 800 og 1 500 mm, hvor der ikke er sæder. 

3.3.3.   (Reserveret) 

3.3.4.   Hvis et køretøj er forsynet med en rampe eller lift, skal der forefindes en 
udendørs kommunikationsanordning til kommunikation med chaufføren i nærheden 
af døråbningen og i en højde på mellem 850 og 1 300 mm over jorden. Dette krav 
gælder ikke for nogen dør inden for førerens direkte synsfelt. 

3.4.   Gelændere ved forbeholdte siddepladser 

3.4.1.   Mellem de forbeholdte siddepladser som omhandlet i punkt 7.7.8.5.3 i bilag 3 
og ved mindst én ind- og udstigningsdør skal der findes et gelænder i en højde af 
800-900 mm over gulvet. Gelænderet kan afbrydes, hvis det er nødvendigt for at få 
adgang til en kørestolsplads, et sæde anbragt oven på en hjulkasse, en trappe, en 
adgangspassage eller en gang. Gelænderet må ikke afbrydes over mere end 1 050 
mm, og på det sted, hvor gelænderet er afbrudt, skal der være et lodret gelænder i 
det mindste ved den ene side. 

3.4.2.   Der skal i nærheden af forbeholdte siddepladser være anbragt et gelænder 
eller et håndgreb for at gøre det lettere at komme ind på eller ud fra sædet, og de 
skal være konstrueret på en sådan måde, at det er nemt for passagerne at gribe fat i 
dem. 
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3.5.   Gulvets hældning 

Hældningen af gange, passager og gulvarealer mellem et forbeholdt sæde eller 
kørestolsområde og mindst én indgang og en udstigningsdør eller en kombineret ind- 
og udgang må ikke overstige 8 %. Sådanne områder, hvor gulvet hælder, skal være 
forsynet med en skridsikker overflade. 

3.6.   Bestemmelser vedrørende anbringelse af kørestole 

3.6.1.   For hver kørestolsbruger, passagerrummet er beregnet til, skal der være afsat 
en særlig kørestolsplads, som er mindst 750 mm bred og 1 300 mm lang. 
Kørestolspladsens længdeakse skal være parallel med køretøjets længdeakse, 
gulvet på kørestolspladsen skal have skridsikker belægning, og den største hældning 
i nogen retning må ikke være over 5 %. Hvis der er tale om en bagudvendende 
kørestol, der opfylder forskrifterne i punkt 3.8.4 i dette bilag, må hældningen i 
længderetningen ikke være over 8 %, forudsat at denne hældning er stigende fra 
forenden til bagenden af det særlige område. 

Når et kørestolsområde er beregnet til en fremadvendende kørestol, må øverste del 
af de foranværende ryglæn rage ind i kørestolsområdet, hvis der er et frit rum som 
vist i bilag 4, figur 22. 

3.6.2.   Der skal være mindst én døråbning, som kørestolsbrugere kan komme 
igennem. For køretøjer i gruppe I skal mindst én af dørene til kørestole være en 
udstigningsdør. Adgangsdøren for kørestole skal have et indstigningshjælpemiddel, 
der opfylder bestemmelserne i punkt 3.11.3 (lift) eller 3.11.4 (rampe) i dette bilag. 

3.6.3.   En dør til kørestole, som ikke er en udstigningsdør, skal have en højde på 
mindst 1 400 mm. Alle døre til kørestole skal have en bredde på mindst 900 mm, der 
kan nedsættes med 100 mm, hvis målingen foretages i niveau med håndgrebene. 

3.6.4.   Kørestolsbrugere skal let og uhindret kunne komme ind i køretøjet gennem 
mindst én af dørene til kørestolsadgang og bevæge sig hen til det/de særlige 
område(r) med en referencekørestol, der har de dimensioner, der er vist i bilag 4, 
figur 21. 

3.6.4.1.   Ved »let og uhindret« forstås, at: 

a) der er tilstrækkelig plads for kørestolsbrugeren til at manøvrere uden hjælp fra 
anden person 

b) der ikke er trin, mellemrum eller stolper, som kan udgøre en hindring for, at 
kørestolsbrugeren kan bevæge sig frit. 

3.6.4.2.   For så vidt angår ovenstående bestemmelser for prøvning for køretøjer i 
gruppe I og kategori A, der har mere end én kørestolsplads, foretages prøvningen for 
alle kørestolspladser med referencekørestole på de andre kørestolspladser. 

3.6.5.   For køretøjer i gruppe I og kategori A, der er udstyret med en rampe til 
kørestolsadgang, skal det være muligt for en referencekørestol med de mål, der er 
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vist i bilag 4, figur 21, at komme ind i og ud af køretøjet, mens kørestolen bevæger 
sig i fremadgående retning. 

3.6.6.   Køretøjer med kørestolsplads skal være forsynet med piktogrammer i 
overensstemmelse med bilag 4, figur 23 A, som kan ses udefra, både fra den side af 
køretøjet, der vender ind mod vejkanten, og i nærheden af den/de relevante 
udstigningsdør(e). 

Et af disse piktogrammer skal være anbragt inde i køretøjet ved hver kørestolsplads, 
og det skal angive, om kørestolen skal vende fremad eller bagud. 

3.7.   Sæder og stående passagerer i kørestolsområder 

3.7.1.   Der kan monteres klapsæder i et kørestolsområde. Når de er klappet op og 
ikke bruges, må de dog ikke rage ind i kørestolspladsen. 

3.7.2.   Et køretøj kan være forsynet med aftagelige sæder monteret i 
kørestolsområdet, såfremt de let kan fjernes af føreren eller andet personale. 

3.7.3.   For køretøjet i gruppe I og II og kategori A, hvor et sædes fodrum eller en del 
af et klapsæde i brug rager ind i et kørestolsområde, skal der på sådanne sæder eller 
i nærheden af dem være et skilt med følgende tekst, tilsvarende tekst eller piktogram: 

»Overlad venligst denne plads til en kørestolsbruger«. 

Bestemmelserne i punkt 7.6.11.4 i bilag 3 finder anvendelse på alle anvendte 
tekstangivelser. 

3.7.4.   I køretøjer, hvor en kørestolsplads er afsat til brug udelukkende for en 
kørestolsbruger i overensstemmelse med punkt 7.2.2.2.10 i bilag 3, skal en sådan 
plads være klart angivet med følgende tekst, tilsvarende tekst eller piktogram: 

»Udelukkende til kørestolsbrugere« 

Bestemmelserne i punkt 7.6.11.4 i bilag 3 finder anvendelse på alle anvendte 
tekstangivelser. 

3.8.   Kørestoles stabilitet 

3.8.1.   I køretøjer, der skal være udstyret med fastholdelsessystem til passagererne, 
skal kørestolspladsen være konstrueret således, at kørestolen vender fremad, og 
den skal være forsynet med et fastholdelsessystem, der er i overensstemmelse med 
forskrifterne i enten punkt 3.8.2 eller 3.8.3 nedenfor. 

I køretøjer, for hvilke der ikke er krav om montering af fastholdelsessystemer, skal 
kørestolspladsen være udstyret med et fastholdelsessystem, der er i 
overensstemmelse med forskrifterne i punkt 3.8.2 eller 3.8.3, eller den skal være i 
overensstemmelse med forskrifterne i punkt 3.8.4 nedenfor. 

3.8.2.   Fremadvendende kørestol — statiske prøvningskrav 
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3.8.2.1.   Alle kørestolspladser skal være forsynet med et fastholdelsessystem, der 
kan fastholde kørestolen og kørestolsbrugeren. 

3.8.2.2.   Fastholdelsessystemet og dets forankringspunkter skal være konstrueret på 
en sådan måde, at de kan modstå belastninger svarende til de belastninger, der 
kræves for så vidt angår passagersæder og fastholdelsessystemer til passagerer. 

3.8.2.3.   Der udføres en statisk test i overensstemmelse med følgende krav: 

3.8.2.3.1. de i denne sammenhæng anførte belastninger påføres henholdsvis 
fremadrettet og bagudrettet, separat og på selve fastholdelsessystemet 

3.8.2.3.2. belastningen opretholdes i en periode på mindst 0,2 sekund 
3.8.2.3.3. fastholdelsessystemet skal kunne modstå belastningen under prøvningen. 

Permanent deformation, herunder delvis brud på eller beskadigelse af 
fastholdelsessystemet, anses ikke for manglende opfyldelse af prøvningens 
krav, hvis den krævede belastning opretholdes i det angivne tidsrum. 
Låseanordningen, der gør det muligt at flytte kørestolen, skal kunne 
betjenes manuelt, efter at trækkraften er fjernet. 

3.8.2.4.   Belastningen skal være fremadrettet for særskilte fastholdelsessystemer til 
kørestole og kørestolsbrugere 

3.8.2.4.1. For klasse M2: 

3.8.2.4.1.1. 1 110 ± 20 daN, hvis der benyttes hoftesele. Belastningen 
påføres systemet til fastholdelse af kørestolsbrugere horisontalt i 
retning af køretøjets forende, hvis fastholdelsessystemet ikke er 
fastgjort til køretøjets gulv. Hvis fastholdelsessystemet er 
fastgjort til gulvet, påføres belastningen i en vinkel på 45° ± 10° i 
forhold til køretøjets horisontale plan og i retning af køretøjets 
forende 

3.8.2.4.1.2. 675 ± 20 daN horisontalt i retning af køretøjets forende på 
hoftedelen af selen og 675 ± 20 daN horisontalt i retning af 
køretøjets forende på brystdelen af selen for 3-punkts-seler 

3.8.2.4.1.3. 1 715 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets 
horisontale plan og i retning af køretøjets forende på systemet til 
fastholdelse af kørestole 

3.8.2.4.1.4. belastningerne påføres samtidigt. 
 

3.8.2.4.2. For klasse M3: 

3.8.2.4.2.1. 740 ± 20 daN, hvis der benyttes hoftesele. Belastningen påføres 
systemet til fastholdelse af kørestolsbrugere horisontalt i retning 
af køretøjets forende, hvis fastholdelsessystemet ikke er 
fastgjort til køretøjets gulv. Hvis fastholdelsessystemet er 
fastgjort til gulvet, påføres belastningen i en vinkel på 45° ± 10° i 
forhold til køretøjets horisontale plan og i retning af køretøjets 
forende 

3.8.2.4.2.2. 450 ± 20 daN horisontalt i retning af køretøjets forende på 
hoftedelen af selen og 450 ± 20 daN horisontalt i retning af 
køretøjets forende på brystdelen af selen for 3-punkts-seler 
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3.8.2.4.2.3. 1 130 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets 
horisontale plan og i retning af køretøjets forende på systemet til 
fastholdelse af kørestole 

3.8.2.4.2.4. belastningerne påføres samtidigt. 
 

3.8.2.5.   Belastningen skal være fremadrettet for kombinerede 
fastholdelsessystemer til kørestole og kørestolsbrugere 

3.8.2.5.1. For klasse M2: 

3.8.2.5.1.1. 1 110 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets 
horisontale plan og i retning af køretøjets forende på systemet til 
fastholdelse af kørestole, hvis der benyttes hoftesele 

3.8.2.5.1.2. 675 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets 
horisontale plan på hoftedelen af selen og 675 ± 20 daN 
horisontalt i retning af køretøjets forende på brystdelen af selen 
for 3-punkts-seler 

3.8.2.5.1.3. 1 715 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets 
horisontale plan og i retning af køretøjets forende på systemet til 
fastholdelse af kørestole 

3.8.2.5.1.4. belastningerne påføres samtidigt. 
 

3.8.2.5.2. For klasse M3: 

3.8.2.5.2.1. 740 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets 
horisontale plan og i retning af køretøjets forende på systemet til 
fastholdelse af kørestole, hvis der benyttes hoftesele 

3.8.2.5.2.2. 450 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets 
horisontale plan på hoftedelen af selen og 450 ± 20 daN 
horisontalt i retning af køretøjets forende på brystdelen af selen 
for 3-punkts-seler 

3.8.2.5.2.3. 1 130 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets 
horisontale plan og i retning af køretøjets forende på systemet til 
fastholdelse af kørestole 

3.8.2.5.2.4. belastningerne påføres samtidigt. 
 

3.8.2.6.   Bagudrettet belastning: 

3.8.2.6.1. 810 ± 20 daN i en vinkel på 45° ± 10° i forhold til køretøjets horisontale plan 
og i retning af køretøjets bagende på systemet til fastholdelse af kørestole. 

3.8.2.7.   Under alle omstændigheder skal belastningerne af fastholdelsessystemet 
for kørestolsbrugere påføres ved hjælp af en trækanordning egnet til den 
pågældende seletype som nærmere angivet i regulativ nr. 14. 

3.8.3.   Fremadvendende kørestol — forskrifter for hybridprøvning 

3.8.3.1.   Der skal i kørestolsområdet forefindes et kørestolsfastholdelsessystem til 
almindelig brug i forbindelse med kørestole, som gør det muligt at transportere en 
kørestol og en kørestolsbruger, som vender fremad. 
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3.8.3.2.   Der skal i kørestolsområdet forefindes et system til fastholdelse af 
kørestolsbrugere, som omfatter mindst to forankringspunkter og en 
bækkenfastholdelsesanordning (hoftesele), som er konstrueret og fremstillet af 
komponenter med tilsvarende egenskaber som komponenterne i sikkerhedsseler, 
som er i overensstemmelse med regulativ nr. 16. 

3.8.3.3.   Et fastholdelsessystem, som er monteret i kørestolsområdet, skal let kunne 
udløses i en nødsituation. 

3.8.3.4.   Et system til fastholdelse af kørestole skal enten: 

3.8.3.4.1. opfylde de dynamiske prøvningskrav, der er omhandlet i punkt 3.8.3.8, og 
være sikkert fastgjort til forankringer på køretøjet, som opfylder de statiske 
prøvningskrav, der er omhandlet i punkt 3.8.3.6 nedenfor, eller 

3.8.3.4.2. være sikkert fastgjort til køretøjets forankringer, således at kombinationen af 
fastholdelsessystemet og forankringerne opfylder kravene i punkt 3.8.3.8. 

3.8.3.5.   Et system til fastholdelse af kørestolsbrugere skal enten: 

3.8.3.5.1. opfylde de dynamiske prøvningskrav, der er omhandlet i punkt 3.8.3.9, og 
være sikkert fastgjort til forankringer på køretøjet, som opfylder de statiske 
prøvningskrav, der er omhandlet i punkt 3.8.3.6 nedenfor, eller 

3.8.3.5.2. være sikkert fastgjort til køretøjets forankringer, således at kombinationen af 
fastholdelsessystemet og forankringerne opfylder de dynamiske 
prøvningskrav i punkt 3.8.3.9, når de er fastgjort til forankringer, der er 
monteret som omhandlet i punkt 3.8.3.6.7. 

3.8.3.6.   Der udføres en statisk prøvning på forankringspunkterne for både systemet 
til fastholdelse af kørestolen og systemet til fastholdelse af kørestolsbrugeren i 
overensstemmelse med følgende krav: 

3.8.3.6.1. De belastninger, der er anført i punkt 3.8.3.7 nedenfor, påføres ved hjælp af 
en anordning med samme geometri som kørestolsfastholdelsessystemet. 

3.8.3.6.2. De belastninger, der er anført i punkt 3.8.3.7.3 nedenfor, påføres ved hjælp 
af en anordning med samme geometri som fastholdelsessystemet for 
kørestolsbrugere, og ved hjælp af en trækanordning som omhandlet i 
regulativ nr. 14. 

3.8.3.6.3. De belastninger, der er omhandlet i punkt 3.8.3.6.1 og 3.8.3.6.2 ovenfor, 
påføres samtidigt fremadrettet og i en vinkel på 10° ± 5° i forhold til det 
horisontale plan. 

3.8.3.6.4. De belastninger, der er omhandlet i punkt 3.8.3.6.1 ovenfor, påføres 
samtidigt bagudrettet og i en vinkel på 10° ± 5° i forhold til det horisontale 
plan. 

3.8.3.6.5. Belastningerne påføres så hurtigt som muligt gennem kørestolspladsens 
lodrette akse, og 

3.8.3.6.6. belastningen opretholdes i en periode på mindst 0,2 sekund. 
3.8.3.6.7. Prøvningen skal udføres på en repræsentativ del af køretøjets struktur 

sammen med eventuelt tilbehør i køretøjet, som kan bidrage til at øge 
strukturens styrke eller stivhed. 
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3.8.3.7.   De belastninger, der er anført i punkt 3.8.3.6 ovenfor, er: 

3.8.3.7.1. I tilfælde af forankringer til systemer til fastholdelse af kørestole, som er 
monteret på et køretøj i klasse M2: 

3.8.3.7.1.1. 1 110 ± 20 daN, som påføres fremadrettet i køretøjets 
længderetning i en højde på mellem mindst 200 mm og højst 
300 mm målt lodret fra kørestolsområdets gulv, og 

3.8.3.7.1.2. 550 ± 20 daN, som påføres bagudrettet i køretøjets 
længderetning i en højde på mellem mindst 200 mm og højst 
300 mm målt lodret fra kørestolsområdets gulv. 

 

3.8.3.7.2. I tilfælde af forankringer til systemer til fastholdelse af kørestole, som er 
monteret på et køretøj i klasse M3: 

3.8.3.7.2.1. 740 ± 20 daN, som påføres fremadrettet i køretøjets 
længderetning i en højde på mellem mindst 200 mm og højst 
300 mm målt lodret fra kørestolsområdets gulv, og 

3.8.3.7.2.2. 370 ± 20 daN, som påføres bagudrettet i køretøjets 
længderetning i en højde på mellem mindst 200 mm og højst 
300 mm målt lodret fra kørestolsområdets gulv. 

 

3.8.3.7.3. I tilfælde af forankringer til et system til fastholdelses af en kørestolsbruger 
skal belastningerne være i overensstemmelse med kravene i regulativ nr. 
14. Belastningerne af fastholdelsessystemet for kørestolsbrugere påføres 
ved hjælp af en trækanordning egnet til den pågældende seletype som 
nærmere angivet i regulativ nr. 14 

3.8.3.8.   Et system til fastgørelse af kørestole underkastes en dynamisk prøvning i 
overensstemmelse med følgende krav: 

3.8.3.8.1. en prøvevogn, som repræsenterer en kørestol, med en masse på 85 kg 
skal fra en hastighed på mellem 48 km/h og 50 km/h udsættes for en 
decelerationstidspuls 

3.8.3.8.1.1. på over 20 g fremadrettet i et kumulativt tidsrum på mindst 0,015 
sekunder 

3.8.3.8.1.2. på over 15 g fremadrettet i et kumulativt tidsrum på mindst 0,04 
sekunder 

3.8.3.8.1.3. af en varighed på over 0,075 sekunder 
3.8.3.8.1.4. på ikke over 28 g og ikke i mere end 0,08 sekunder 
3.8.3.8.1.5. af en varighed på ikke over 0,12 sekunder og 
 

3.8.3.8.2. en prøvevogn, som repræsenterer en kørestol, med en masse på 85 kg 
skal fra en hastighed på mellem 48 km/h og 50 km/h udsættes for en 
decelerationstidspuls 

3.8.3.8.2.1. på over 5 g bagudrettet i et kumulativt tidsrum på mindst 0,015 
sekunder 

3.8.3.8.2.2. på højst 8 g bagudrettet i et kumulativt tidsrum på mindst 0,02 
sekunder. 
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3.8.3.8.3. Prøvningen i punkt 3.8.3.8.2 ovenfor foretages ikke, hvis de samme 
fastholdelsessystemer anvendes både fremad- og bagudrettet, eller hvis 
der er gennemført en tilsvarende prøvning. 

3.8.3.8.4. Med henblik på ovennævnte prøvning skal systemet til fastholdelse af 
kørestolen være fastgjort til enten: 

3.8.3.8.4.1. forankringer, der er fastgjort til prøvestanden med samme 
geometri som forankringerne i et køretøj, som 
fastholdelsessystemet er tiltænkt, eller 

3.8.3.8.4.2. forankringer, som indgår i en repræsentativ del af det køretøj, 
som fastholdelsessystemet er tiltænkt, se punkt 3.8.3.6.7 
ovenfor. 

 

3.8.3.9.   Et system til fastgørelse af kørestolsbrugere skal opfylde prøvningskravene 
i regulativ nr. 16 eller en tilsvarende prøvning af decelerationstidspulsen som 
omhandlet i punkt 3.8.3.8.1 ovenfor. En sikkerhedssele, der godkendt efter regulativ 
nr. 16 og mærket i overensstemmelse hermed, anses for at opfylde kravene. 

3.8.3.10.   Resultatet af en prøvning som omhandlet i punkt 3.8.3.6, 3.8.3.8 eller 
3.8.3.9 ovenfor anses for at være negativt, medmindre følgende krav er opfyldt: 

3.8.3.10.1. ingen del af systemet må have svigtet eller have løsrevet sig fra 
forankringen eller køretøjet under prøvningen 

3.8.3.10.2. mekanismerne til frigørelse af kørestolen og kørestolsbrugeren skal kunne 
udløses efter fuldendt prøvning 

3.8.3.10.3. ved den i punkt 3.8.3.8 ovenfor omhandlede prøvning må kørestolen ikke 
have flyttet sig mere end 200 mm i køretøjets længderetning under 
prøvningen 

3.8.3.10.4. ingen del af systemet må efter endt prøvning være deformeret i en sådan 
grad, at den kan forårsage skade som følge af skarpe kanter eller andre 
fremspring. 

3.8.3.11.   Brugsanvisningen til systemet skal vises tydeligt i dets umiddelbare 
nærhed. 

3.8.4.   Bagudvendende kørestol — statiske prøvningskrav 

3.8.4.1.   Køretøjer, for hvilke der ikke er krav om montering af fastholdelsessystem til 
passagerer, kan som et alternativ til bestemmelserne i punkt 3.8.2 eller 3.8.3 ovenfor 
udstyres med en kørestolsplads, der er konstrueret, så kørestolsbrugeren kan 
befordres uden fastholdelse med kørestolen vendende bagud mod en støtte eller 
bagplade i overensstemmelse med følgende bestemmelser: 

3.8.4.1.1. en af kørestolspladsens sider i længderetningen skal støde op til en 
ydervæg eller skillevæg i køretøjet 

3.8.4.1.2. der skal være en støtte eller en bagplade vinkelret på køretøjets 
længdeakse i den forreste ende af kørestolsområdet 

3.8.4.1.3. støtten eller bagpladen skal være således udformet, at kørestolens hjul eller 
ryglæn hviler mod støtten eller bagpladen for at forhindre kørestolen i at 
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vælte og skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 3.8.5 
nedenfor 

3.8.4.1.4. der skal være monteret et gelænder eller et håndgreb på køretøjets 
ydervæg eller en skillevæg på en sådan måde, at kørestolsbrugere let kan 
gribe fat i det. Dette gelænder må højst rage 90 mm ud over 
kørestolspladsens lodrette projektion og kun i en højde på mindst 850 mm 
over kørestolspladsens gulv 

3.8.4.1.5. på den modsatte side af kørestolsområdet skal være monteret et gelænder 
eller en tilsvarende stiv anordning, der kan klappes væk, som begrænser 
kørestolens sideværts bevægelse, og som kørestolsbrugeren let kan gribe 
fat i 

3.8.4.1.6. ved kørestolsområdet skal være anbragt et skilt med følgende tekst: 

»Denne plads er forbeholdt en kørestol. Kørestolen anbringes bagudvendt 
op mod støtten eller bagpladen og skal være bremset«. 

Bestemmelserne i punkt 7.6.11.4 i bilag 3 finder anvendelse på alle 
anvendte tekstangivelser. 

3.8.5.   Krav til bagplade og støtte 

3.8.5.1.   En bagplade monteret i en kørestolsplads i overensstemmelse med punkt 
3.8.4 skal monteres vinkelret på køretøjets længderetning og skal kunne bære en 
belastning på 250 ± 20 daN påført på midten af bagpladens polstrede flade i en 
højde på mindst 600 mm og højst 800 mm målt lodret fra gulvet i kørestolspladsen i 
mindst 1,5 sekund ved hjælp af en klods på 200 × 200 mm i køretøjets vandrette plan 
mod køretøjets forende. Bagpladen må ikke bøje sig mere end 100 mm eller blive 
udsat permanent deformation eller beskadigelse. 

3.8.5.2.   En støtte monteret i en kørestolsplads i overensstemmelse med punkt 3.8.4 
skal monteres vinkelret på køretøjets længdeakse og skal kunne modstå en kraft på 
250 ± 20 daN påført støttens midte i mindst 1,5 sekund i køretøjets vandrette plan i 
retning mod køretøjets forende. Støtten må ikke bøje sig mere end 100 mm eller 
blive udsat permanent deformation eller beskadigelse. 

3.8.6.   Eksempel på en bagplade, der opfylder forskrifterne i punkt 3.8.4.1.3 ovenfor 
(se bilag 4, figur 29). 

3.8.6.1.   Underkanten af en bagplade skal befinde sig i en højde på mindst 350 mm 
og højst 480 mm målt lodret fra kørestolspladsens gulv. 

3.8.6.2.   Overkanten af en bagplade skal befinde sig i en højde på mindst 1 300 mm 
målt lodret fra kørestolspladsens gulv. 

3.8.6.3.   En bagplade skal have en bredde på: 

3.8.6.3.1. mindst 270 mm og højst 420 mm op til en højde på 830 mm målt lodret fra 
kørestolspladsen gulv, og 

3.8.6.3.2. mindst 270 mm og højst 300 mm i højder på over 830 mm målt lodret fra 
kørestolspladsen gulv. 
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3.8.6.4.   En bagplade skal monteres i en vinkel på mindst fire grader og højst otte 
grader fra lodret, idet bagpladens underkant skal være nærmere køretøjets bagende 
end bagpladens overkant. 

3.8.6.5.   En bagplades polstrede flade skal udgøre et enkelt kontinuerligt plan. 

3.8.6.6.   En bagplades polstrede overflade skal gå gennem ethvert punkt i et 
imaginært lodret plan bag kørestolspladsen forende beliggende mindst 100 mm og 
højst 120 mm fra kørestolspladsens forende målt vandret og mindst 830 mm og højst 
870 mm fra kørestolspladsen gulv målt lodret. 

3.9.   Betjeningsanordninger for døre 

3.9.1.   Hvis en dør som omhandlet i punkt 3.6 er udstyret med åbningsanordninger til 
brug under normale omstændigheder, skal disse anordninger: 

3.9.1.1. hvis der er tale om udvendige anordninger, befinde sig på eller ved siden af 
døren i en højde på mellem 850 mm og 1 300 mm fra jorden og højst 900 mm 
fra døren, og 

3.9.1.2. hvis der er tale om indvendige anordninger i køretøjer i gruppe I, II og III, 
befinde sig på eller ved siden af døren i en højde på mellem 850 og 
1 300 mm fra gulvets overflade nærmest anordningen og må ikke i nogen 
retning befinde sig mere end 900 mm fra døråbningen. 

3.10.   Bestemmelser for anbringelse af ikke sammenklappede barnevogne og 
klapvogne 

3.10.1.   Der afsættes et område til anbringelse af mindst én ikke sammenklappet 
barnevogn eller klapvogn. 

3.10.2.   Den ikke sammenklappede barnevogn eller klapvogn må højst måle 
750 mm i bredden og 1 300 mm i længden. Dens længdeplan skal være parallelt 
med køretøjets længdeplan, og gulvoverfladen skal være skridsikker. 

3.10.3.   Adgangen for barnevogne og klapvogne skal være i overensstemmelse med 
følgende: 

3.10.3.1. En ikke sammenklappet barnevogn eller klapvogn skal let og uhindret kunne 
komme ind i køretøjet gennem mindst én af udstigningsdørene og flyttes 
hen til det/de særlige område(r). 

3.10.3.1.1. Ved »let og uhindret« forstås, at: 

a) Der er tilstrækkelig plads til at manøvrere med barne- eller 
klapvognen. 

b) Der ikke er trin, mellemrum eller stolper, som kan udgøre en 
hindring for, at barne- eller klapvognen kan bevæge sig frit. 

  

3.10.4.   Området skal være forsynet med det piktogram, der er angivet i bilag 4, figur 
23 C. 
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3.10.4.1. Samme piktogram placeres både på den side af køretøjet, der vender ind 
mod vejkanten, og ved siden af den dør, som giver adgang til barne- eller 
klapvognsområdet. 

3.10.5.   Der gælder følgende stabilitetskrav for den ikke sammenklappede barne- 
eller klapvogn: 

3.10.5.1. en af barne- og klapvognsområdets sider skal i længderetningen støde op til 
en ydervæg eller skillevæg i køretøjet 

3.10.5.2. der skal være en støtte eller en bagplade vinkelret på køretøjets 
længdeakse i den forreste ende af barne- og klapvognsområdet 

3.10.5.3. støtten eller bagpladen skal være således udformet, at barne- eller 
klapvognen forhindres i at vælte, og den skal opfylde kravene i punkt 3.8.5 
ovenfor 

3.10.5.4. der skal være monteret et gelænder eller et håndgreb på køretøjets 
ydervæg eller en skillevæg på en sådan måde, at, den, der betjener barne- 
eller klapvognen, let kan gribe fat i det. Dette gelænder må højst 
rage 90 mm ud over barne- og klapvognsområdets lodrette projektion og 
kun i en højde på mindst 850 mm over områdets gulv 

3.10.5.5. på den modsatte side af barne- og klapvognsområdet skal være monteret et 
gelænder eller en tilsvarende indklappelig stiv anordning, som begrænser 
barne- eller klapvognens sideværts bevægelse 

3.10.6.   Området skal være forsynet med en særlig anordning, f.eks. en trykknap, 
hvormed passagerer med en ikke sammenklappet barne- eller klapvogn kan anmode 
om, at køretøjet standser ved næste stoppested. Bestemmelserne i punkt 7.7.9.1 i 
bilag 3 finder anvendelse. 

3.10.7.   Anordningen skal være forsynet med det piktogram, som er beskrevet i figur 
23 C i bilag 4. Piktogrammets mål kan reduceres efter behov. 

3.10.8.   Området til ikke sammenklappede barne- eller klapvogne kan støde op til 
kørestolsområdet eller ligge i forlængelse heraf. Der tillades indragende stolper med 
håndgreb til stående passagerer, forudsat at kravet i punkt 3.10.3 i dette bilag er 
opfyldt. 

3.10.9.   Yderligere kørestolsområder kan kombineres med området til anbringelse af 
ikke sammenklappede barne- eller klapvogne, forudsat at de relevante krav er 
opfyldt. I så fald skal området være forsynet med skilte, som er fastgjort på eller i 
nærheden det med følgende tekst, tilsvarende tekst eller piktogram: 

»Overlad venligst denne plads til en kørestolsbruger«. 

3.11.   Bestemmelser om indstigningsanordninger 

3.11.1.   Generelle krav: 

3.11.1.1. Betjeningsanordninger til indstigningsanordninger skal være tydeligt 
afmærket som sådanne. Indstigningsanordningens udslåede eller sænkede 
position skal over for føreren angives af en indikator. 
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3.11.1.2. I tilfælde af svigt af en sikkerhedsanordning må lifte, ramper og 
knælesystemer ikke kunne betjenes, medmindre det er muligt at betjene 
dem sikkert med håndkraft. Nødbetjeningsanordningens art og placering 
skal være tydeligt markeret. I tilfælde af svigt af energitilførslen, skal lifte, 
ramper og knælesystemer kunne betjenes med håndkraft. 

3.11.1.3. Adgangen til en af udstigningsdørene eller nødudgangsdørene kan være 
spærret af en indstigningsanordning, forudsat at begge nedenstående 
betingelser er opfyldt både inde i og uden for køretøjet: 

3.11.1.3.1. indstigningsanordningen må ikke spærre for håndtaget eller 
andre anordninger til åbning af døren 

3.11.1.3.2. indstigningsanordningen skal let kunne flyttes, så der bliver fri 
adgang til døren i nødsituationer. 

 

3.11.2.   Knælesystem 

3.11.2.1.   Der skal forefindes en kontakt til betjening af knælesystemet. 

3.11.2.2.   Alle betjeningsanordninger, som aktiverer sænkning eller hævning af en 
del af eller hele karosseriet i forhold til vejbanen, skal være tydeligt afmærket og 
være under førerens direkte kontrol. 

3.11.2.3.   Sænkningen skal kunne standses og bevægelsen øjeblikkelig vendes om 
ved hjælp af en betjeningsanordning, som er placeret både inden for førerens 
rækkevidde, når han sidder i førerrummet, og i nærheden af eventuelle andre 
anordninger til betjening af knælesystemet. 

3.11.2.4.   Ethvert knælesystem, som er monteret i et køretøj må ikke tillade, at 
køretøjet kører med mere end 5 km/h, når køretøjet befinder sig i en position, der er 
lavere end den normale kørehøjde. 

3.11.3.   Lift 

3.11.3.1.   Generelle forskrifter 

3.11.3.1.1.   Lifte må kun kunne fungere, når køretøjet holder stille. Enhver 
bevægelse af platformen skal forhindres, medmindre en anordning, der forhindrer 
kørestolen i at rulle af platformen, er blevet aktiveret manuelt eller automatisk. 

3.11.3.1.2.   Liftens platform skal være mindst 800 mm bred og mindst 1 200 mm 
lang og skal kunne fungere, når den er belastet med mindst 300 kg. 

3.11.3.2.   Supplerende tekniske forskrifter for maskinelt betjente lifte 

3.11.3.2.1.   Betjeningsanordningen skal være udformet således, at den, hvis den 
slippes, automatisk returnerer til afbrudt stilling. Idet dette finder sted, skal liften 
bevægelse øjeblikkelig standse, og det skal være muligt at indlede en bevægelse i 
begge retninger. 
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3.11.3.2.2.   Områder, der ikke er synlige for den person, der betjener liften, og hvor 
liften kan gribe fat i eller klemme om genstande, skal være beskyttet af en 
sikkerhedsanordning (f.eks. en vendemekanisme). 

3.11.3.2.3.   Hvis en af disse sikkerhedsanordninger træder i funktion, skal liftens 
bevægelse øjeblikkelig standse, og en bevægelse i modsat retning indledes. 

3.11.3.3.   Betjening af maskinelt betjente lifte 

3.11.3.3.1.   Når liften er placeret ved en udstigningsdør, der befinder sig inden for 
førerens direkte synsfelt, kan det godkendes, at liften betjenes af føreren fra 
førersædet. 

3.11.3.3.2.   I alle andre tilfælde skal betjeningsanordningerne være placeret i 
nærheden af liften. Føreren må kun kunne aktivere og deaktivere dem fra 
førersædet. 

3.11.3.4.   Manuelt betjent lift 

3.11.3.4.1.   Liften skal være konstrueret således, at den kan betjenes med 
anordninger, der er placeret i nærheden af liften. 

3.11.3.4.2.   Liften skal være konstrueret således, at der ikke kræves urimelig stor 
kraft til betjeningen. 

3.11.4.   Rampe 

3.11.4.1.   Generelle forskrifter 

3.11.4.1.1.   En rampe må kun kunne fungere, når køretøjet holder stille. 

3.11.4.1.2.   Udvendige kanter skal være afrundet til en radius af mindst 2,5 mm. 
Udvendige hjørner skal være afrundet til en radius af mindst 5 mm. 

3.11.4.1.3.   Rampens nytteflade skal være mindst 800 mm bred. Rampens 
hældning, når den er lagt ud eller manuelt foldet ud til en kantsten med en højde på 
150 mm, må ikke overstige 12 %. Rampens hældning, når den er lagt ud eller 
manuelt foldet ud til jord, må ikke overstige 36 %. Der kan anvendes et knælesystem 
til at opfylde kravene i denne prøvning. 

3.11.4.1.4.   Ramper, som har en længde på over 1 200 mm, når de er klar til brug, 
skal forsynes med en anordning, som forhindrer kørestolen i at køre ud over siden. 

3.11.4.1.5.   Rampen skal kunne benyttes sikkert ved en belastning på 300 kg. 

3.11.4.1.6.   De ydre kanter af den del af rampens overflade, der kan bruges af en 
kørestol, skal mærkes tydeligt med en farveafmærkning med en bredde på 45-55 
mm, som kontrasterer visuelt med resten af rampens overflade. Farveafmærkningen 
skal strække sig langs den yderste kant og langs begge kanter parallelle med 
kørestolens bevægelsesretning. 
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Det er også tilladt at afmærke steder, hvor der er risiko for at snuble/tippe over, eller 
hvor en del af rampens overflade også udgør en del af trinnet. 

3.11.4.1.7.   En mobil rampe skal være solidt fastgjort, når den er i 
anvendelsesstillingen. En mobil rampe skal have et egnet sted, hvor den kan stuves 
sikkert, og hvorfra den let er tilgængelig for brug. 

3.11.4.2.   Funktionsmåder 

3.11.4.2.1.   Opsætning og stuvning af rampen kan foregå enten manuelt eller 
maskinelt. 

3.11.4.3.   Supplerende tekniske forskrifter for maskinelt betjente lifte 

3.11.4.3.1.   Når rampen opsættes eller stuves, skal dette angives af gule blinklys og 
et akustisk signal. 

3.11.4.3.2.   Opsætning eller stuvning af rampen, som kan medføre en risiko for 
personskade, skal beskyttes ved hjælp af beskyttelsesanordninger. 

3.11.4.3.3.   Disse sikkerhedsanordninger skal standse rampens bevægelse, når 
rampen udsættes for en gennemsnitlig reaktiv kraft, der ikke må overstige 150 N. 
Spidskraften kan kortvarigt være over 150 N, hvis den ikke overstiger 300 N. Den 
reaktive kraft kan måles ved enhver metode, som den typegodkendende myndighed 
accepterer. Retningslinjer for måling af reaktive kræfter findes i bilag 6 til dette 
regulativ. 

3.11.4.3.4.   Rampens vandrette bevægelse skal standse, hvis en masse på 15 kg 
anbringes på den. 

3.11.4.4.   Betjening af maskinelt betjente ramper 

3.11.4.4.1.   Hvis føreren har tilstrækkeligt udsyn til rampen til at overvåge dens 
opsætning og brug for at sikre passagerernes sikkerhed, kan rampen betjenes af 
føreren fra førerpladsen. Dette krav kan opfyldes ved hjælp af en egnet 
anordning/egnede anordninger til indirekte udsyn. 

3.11.4.4.2.   I alle andre tilfælde skal betjeningsanordningerne være placeret i 
nærheden af rampen. Føreren må kun kunne aktivere og deaktivere dem fra 
førersædet. 

3.11.4.5.   Betjening af manuelt betjente ramper 

3.11.4.5.1.   Rampen skal være konstrueret således, at der ikke kræves urimelig stor 
kraft til betjeningen. 

  

For hele teksten til forordningen på dansk, se EUR-Lex - 42015X0618(01) - EN - 
EUR-Lex (europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.153.01.0001.01.DAN&toc=OJ%3AL%3A2015%3A153%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.153.01.0001.01.DAN&toc=OJ%3AL%3A2015%3A153%3ATOC
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Figur 7 Plattform ved bussterminal (Foto: Dagfinn Mahle, Viken Kollektivterminaler) 

 

 

2.5. Fra veiledninger og standarder 

 

2.5.1. Veiledninger 

Av relevante veiledninger finnes det diverse håndbøker og andre retningslinjer som 
er relevante for blant annet busstransport: 

Gatenormal for Oslo 

Normalen viser ønsket utforming av gater i nye byutviklingsområder. I eksisterende 
gatestruktur gjelder også normalen, men det vil i noen tilfeller være behov for 
kompromisser og fravik fra normalen på grunn av at det er begrenset areal til 
gatefunksjoner. Gatenormalen inneholder en oversikt over standardiserte fravik fra 
sentrale håndbøker med mer. Normalen viser krav og prinsipper for gateutforming, 



33 
 

og er et verktøy som skal brukes i alle faser: utredning, detaljprosjektering, bygging, 
drift og vedlikehold av kommunes gater. Les mer på: 
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134032-
1610704295/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Bygg
esaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Gatenormal%20og%20normark/
Gate-%20og%20veinormaler/Gatenormal%20for%20Oslo.pdf 

Håndbok N100 veg- og gateutforming 

Denne vegnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets 
forskrifter etter vegloven § 13. Håndbok N100 Veg- og gateutforming beskriver 
standardkrav for utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger 
og gater. N100 Veg- og gateutforming er en videre en prosjekteringsnormal som 
omhandler utforming av nye veger og nye/ombygde gater. Før prosjektering 
forutsettes det at tiltaket har gjennomgått en planleggingsprosess både på et 
overordnet og på et lokalt nivå. Med planlegging forstås her prosessen der 
planforutsetningene for prosjekteringen av et tiltak blir identifisert, analysert og 
fastlagt med utgangspunkt i politiske og faglige forutsetninger og føringer. 
Prinsippene om universell utforming legges til grunn for veger og gater. Universell 
utforming innebærer utforming eller tilrettelegging av veg- og gatesystemet slik at det 
kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig. Det gjelder for hele 
transportsystemet. Kapittel D3 i normalen inneholder krav til holdeplasser for buss, 
se Kapittel 5 i denne portalen for mer informasjon. Les mer 
på: https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/1355470?fast_title=H%C3%
A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%286+MB%29.pdf 

Håndbok V 123 Kollektivhåndboka 

Håndbok V123 er en del av Statens vegvesens håndbokserie og er en veiledning på 
nivå 2. Håndboka må først og fremst sees på som en teknisk veiledning for 
planlegging og utforming av infrastruktur for buss. Veiledningen er et supplement til 
håndbok N100 Veg- og gateutforming som inneholder krav knyttet til utforming av 
anlegg for kollektivtrafikk. Fraviksbehandling av krav i normalene følger fastsatte 
rutiner, jf. håndbok N100 Veg- og gateutforming (se over). Håndboken tar opp blant 
annet markeds- og utviklingstrekk, fysiske størrelser og dimensjoner blant annet for 
buss, holdeplasser og snuplasser, kollektivknutepunkt og fremkommelighet. Se mer 
på: https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376?fast_title=H%C3%
A5ndbok+V123+Kollektivh%C3%A5ndboka.pdf. 

Håndbok V129 universell utforming av veger og gater 

Håndbok V129 er laget for å bidra til oppfyllelsen av Nasjonal transportplans mål om 
et universelt utformet transportsystem og som en del av kompetanseoppbyggingen i 
etaten. 
Håndboken kan også fritt brukes av fylker og kommuner. Håndboka er  et 
hjelpemiddel i ulike prosesser og oppgaver i Statens vegvesen. Håndboka skal 
revideres 
og videreutvikles etterhvert som det dannes ny kunnskap og erfaringer 
innhentes.  Håndboken tar opp blant annet prinsippene for universell utforming; 
universell utforming i planlegging, gjennomføring og styrung, 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134032-1610704295/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Gatenormal%20og%20normark/Gate-%20og%20veinormaler/Gatenormal%20for%20Oslo.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134032-1610704295/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Gatenormal%20og%20normark/Gate-%20og%20veinormaler/Gatenormal%20for%20Oslo.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134032-1610704295/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Gatenormal%20og%20normark/Gate-%20og%20veinormaler/Gatenormal%20for%20Oslo.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134032-1610704295/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Gatenormal%20og%20normark/Gate-%20og%20veinormaler/Gatenormal%20for%20Oslo.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/1355470?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%286+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/1355470?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%286+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376?fast_title=H%C3%A5ndbok+V123+Kollektivh%C3%A5ndboka.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376?fast_title=H%C3%A5ndbok+V123+Kollektivh%C3%A5ndboka.pdf


34 
 

dimensjoneringsgrunnlag; drift og vedlikehold; veier; gater; holdeplasser; 
transportmidler; automater og billettering.  For mer om Håndbok V129s krav til 
holdeplasser, se kapittel 5.3 i denne portalen. 

Se mer 
på: https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%
A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf 

Veileder for arbeidsvarsling, sykkel og gange 

Denne veilederen er laget for å bedre trafikksikkerheten i Oslo kommune, blant annet 
gjennom krav til planlegging og universell utforming, ved anleggsarbeid. Om 
universell utforming står det: 

5.9 Universell utforming 
Varslings- og sikringsutstyr skal være utformet og plassert slik at de ikke medfører 
fare for synshemmede. Dersom en eksisterende ledelinje for blinde og svaksynte 
brytes for en lengre periode bør det etableres midlertidige ledelinjer forbi 
arbeidsområdet. I påvente av asfaltering skal høydeforskjeller utjevnes. Alle kanter, 
som asfaltkanter, kjøreplater o.l., skal utformes slik at de ikke medfører fare for 
fotgjengere og syklister. Kanter skal kunne passeres uten at man må stige av 
sykkelen og skal vedlikeholdes for å redusere faren for punktering. Ved passering av 
kantstein skal høydeforskjell utjevnes med midlertidige asfaltramper, og stigning skal 
være maksimalt 1:5. Rampen skal følge hele kantsteinens lengde mellom indre og 
ytre avsperring. I tilfeller uten avsperring bør bredden på rampen være minimum 4 
meter. 

5.10 Veibelysning 
Veibelysning bidrar til økt trafikksikkerhet og framkommelighet, og skal vurderes som 
tiltak ved arbeider i områder både med og uten permanent belysning. Behov for 
veibelysning skal inngå i risikovurderingen. Les veilederen 
på: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13167234-
1486465012/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Bygg
esaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Arbeidsvarsling%20-
%20Veileder%20for%20arbeidsvarsling%2C%20sykkel%20og%20gange.pdf 

Bus Nordic - felles nordiske krav til busser 

Bus Nordic er et samarbeid mellom nordiske transportorganisasjoner for å fastsette 
felles nordiske krav til busser ved anskaffelser. Den gir felles funksjonelle og tekniske 
krav til en nordisk buss, som overbygger dagens lovgivning der det trenges spesiell 
tilpasning til nordiske forhold og passasjerbehov. Alle andre krav henvises til 
forskriftene i R 107 (se nedenfor). 

Det er vektlagt at en nordisk standard ikke skal hindre konkurranse og innovasjon, så 
kravene er stilt på en slik måte at markedet kan følge kravene i dag. Bus Nordic 
Management gruppen vil løpende tilpasse den nordiske standarden for å støtte 
innovative løsninger og nye markedsreguleringer. 

Les den nordiske standarden fra 2019 her: bus nordic (kollektivtrafikk.no) 

https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13167234-1486465012/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Arbeidsvarsling%20-%20Veileder%20for%20arbeidsvarsling%2C%20sykkel%20og%20gange.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13167234-1486465012/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Arbeidsvarsling%20-%20Veileder%20for%20arbeidsvarsling%2C%20sykkel%20og%20gange.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13167234-1486465012/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Arbeidsvarsling%20-%20Veileder%20for%20arbeidsvarsling%2C%20sykkel%20og%20gange.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13167234-1486465012/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Arbeidsvarsling%20-%20Veileder%20for%20arbeidsvarsling%2C%20sykkel%20og%20gange.pdf
https://kollektivtrafikk.no/wp-content/uploads/2020/02/bus-nordic-ver-1.1-eng-oct-2019.pdf
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2.5.2. Standarder 

Det finnes flere standarder og veiledninger som er relevante for busstransport, på 
norsk er det først og fremst: 

Norsk Standard NS 11031 Universell utforming - Persontransport - Krav til utforming 
av busser, som tar opp krav til universell utforming av busser for å sikre likeverdig 
bruk for alle passasjerer. Kravene til bussutforming ivaretar passasjerer med ulike 
utfordringer, som for eksempel allergi, nedsatt syn, hørsel, kognisjon og bevegelse, 
samt passasjerer med barnevogn eller tung bagasje. 

Norsk Standard NS 11050 Persontransport - Funksjonelle og tekniske krav til 
busser, som tar opp krav til busser og veiledning til aktørene for å sikre nødvendig 
kvalitet og effektive anbudsrunder knyttet til planlegging og innkjøp av busser for 
persontransport. Standarden fokuserer videre på valg av miljøvennlige løsninger og 
energibærere. Denne standarden gjelder ikke for busser med to eller flere ledd eller 
for dobbeltdekkere. 

Norsk Standard NS 11032 Universell utforming - Persontransport - Krav til 
transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter tar opp passasjerrettigheter og 
dekker blant annet transport med trikk og tunnelbane. Denne standarden angir krav 
til tilrettelegging for oppfyllelse av passasjerrettigheter på tvers av de ulike 
transportsektorene. Standarden angir krav til bestillere og transportører innenfor 
persontransportområdet, herunder rettigheter knyttet til informasjon, billettering, 
assistanse og rettigheter før, under og etter transport på vei, bane, sjø og i luft. 

Norsk Standard NS 11033 Universell utforming - Persontransport - Tjenester på 
transportområdet gir krav til tjenesteutøvelse for personell på transportmidler, og 
gjelder også passasjertransport med trikk og tunnelbane. Denne standarden angir 
krav til hvordan tjenester på transportområdet skal utformes og utøves for å sikre 
universelt utformede løsninger. Transportområdet omfatter i standarden 
persontransport på bane, luft, sjø og vei. Standarden omfatter publikumsrettet 
tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for de fysiske 
rammene rundt utøvelse av transporttjenestene, prosesser og rutiner med krav til 
utvikling, planlegging, utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester og 
krav til sikring av kvalitet, definisjon av aktører, assistanse og opplæring av 
tjenestepersonell. Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, bortsett fra 
grensesnittet mot disse, samt hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for 
eksempel teleslynge, rullestol på flyplass, personlig assistanse og annet. 

EN 301549 Tilgjengelighetskrav for IKT-produkter og -tjenester tar opp de 
funksjonelle tilgjengelighetskravene som gjelder for IKT-produkter og -tjenester, 
sammen med en beskrivelse av testprosedyrene og evalueringsmetodikken for hvert 
tilgjengelighetskrav i en form som er egnet for bruk i offentlige anskaffelser i 
Europa.  Standarden er ment å brukes med webbaserte teknologier, ikke-
webteknologier og hybrider som bruker begge deler. Den dekker både programvare 
og maskinvare samt tjenester. Det er ment for bruk av både leverandører og 
innkjøpere. Forholdet mellom det nåværende dokumentet og de grunnleggende 
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kravene i direktiv 2016/2102 om tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner 
av offentlige organer er gitt i vedlegg A. Det nåværende dokumentet inneholder de 
nødvendige funksjonskravene og gir et referansedokument slik at hvis prosedyrer 
etterfølges av ulike aktører, er resultatene av testingen like og tolkningen av disse 
resultatene er klare. Testbeskrivelsene og evalueringsmetodikken som inngår i det 
nåværende dokumentet, er utarbeidet til et detaljnivå som er i samsvar med ISO/IEC 
17007:2009, slik at samsvarstesting kan gi avgjørende resultater. Standarden 
foreligger på norsk i 2021.  

 

2.6. Brukerbehov ved busstransport 

 

Figur 8 Informasjonstavle ved bussholdeplass (Foto: Statens vegvesen) 

 

Mens alle har de samme behovene for en godt tilgjengelig reisekjede, er det viktig at 
man har forståelse for at ulike personer møter ulike barrierer i forbindelse med reiser 
med offentlig transport. Passasjerer har ulike individuelle utfordringer, i det følgende 
ser vi på utfordringer som særpreger passasjerer med bestemte 
funksjonsnedsettelser. 

Passasjerer med synsnedsettelser: 

• Orienteringsvansker, som å vite hvilken buss som ankommer stoppested, 
finne inngangsdører på bussen. 

• Finne veien på holdeplasser, terminaler og annen infrastruktur. 
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• Mangel på tilgjengelig informasjon, bl.a. formidling i lydformat, skilt med god 
luminanskontrast og tilpasset bokstavhøyde. 

• Mangel på definerte gangsoner og taktile ledelinjer. 
• Mangel på tydelige kontrastmarkeringer på trapper, stolper, heiser og utspring 

i nærheten av bussholdeplass. 

Passasjerer med nedsatt hørsel: 

• Mangel på skriftlig formidling av informasjon, herunder sanntidsinformasjon i 
visuelt format, som alternativ der denne gis over høyttaler. 

• Gjenklang og vanskelig akustikk, for eksempel i terminaler og på stasjoner. 
• Belysning 

Passasjerer med nedsatt bevegelsesevne: 

• Mangel på trinnfri på- og avstigning på buss. 
• Mangel på trinnfri atkomst til holdeplasser, terminaler og annet. 
• Ukorrekt betjeningshøyde på automater og annet. 
• Mangel på tilstrekkelig med hvileplasser. 
• Plass til rullestoler på usser. 
• Mangelfullt vedlikehold av uteområder knyttet til transportknutepunkter, for 

eksempel snømåking. 

Passasjerer med nedsatt kognisjon og sensoriske vansker: 

• Informasjon som ikke er enkel å oppfatte og forstå. 
• Forstyrrende inntrykk som lys og lyd i trafikkrelaterte lokaler. 
• Uoversiktlig orienterbarhet. 
• Manglende klar informasjon når det f.eks. gjelder betjening av 

betalingsautomater. 
• Ukorrekt brukergrensesnitt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Passasjerer med allergier: 

• Allergiske reaksjoner på grunn av lukter, dyr, planter, materialer i setetrekk, 
gardiner og polstring i transportmidler, samt utslippsgasser fra busser. 

• Dårlig luftkvalitet på for eksempel terminaler osv. 

Utfordringer i forhold til tjenester: 

I tillegg til disse eksemplene på fysiske barrierer, må man også være oppmerksom 
på utfordringer i forbindelse med utøvelse av tjenester. 

Transportrelaterte tjenester omfatter tjenesteutøvelse, herunder informasjon og 
kommunikasjon, og kundebehandling overfor alle passasjergrupper. I tillegg er det 
snakk om krav til virksomhetenes prosesser for å sikre likeverdige tjenester på 
transportområdet, herunder utarbeiding av strategi, ledelse, brukermedvirkning, 
opplæring av personell, evaluering og forbedring. 
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Målet om likeverdig tilgang til tjenester krever blant annet god opplæring av 
personell, valgfrihet i måten passasjerer kan benytte tjenestene, og at 
tjenesteleverandørene utformer tjenester som tilbys slik at alle har likeverdig tilgang 
på dem. 

Rett til assistanse er en sentral del av tjenesteområdet, og handler for eksempel om 
bestilling fra passasjerer som har behov for assistanse, assistansens innhold og krav 
om informasjonsinnhold når det for eksempel gjelder vilkår som gjelder for reiser, 
herunder reisegaranti, regelverk og annet. 

Mange mennesker har problemer med å nyttiggjøre seg tjenester fordi de møter 
barrierer i omgivelsene. Samtidig utgjør tjenester en stadig større sektor i samfunnet, 
blant annet innen transport, og innkjøpere av slike tjenester må derfor stille krav til 
utformingen slik at alle brukere får likeverdig tilgang til dem. Elementer i en 
tjenestekjede omfatter flere ledd: 

• prosessen fra at man planlegger å igangsette/anskaffe en tjeneste, 
• spesifikasjon av hva man ønsker at tjenesten skal inneholde 
• hvordan dette uttrykkes gjennom kravspesifikasjon og eventuell utlysning, 
• avtale mellom leverandør og anskaffer av tjenesten 
• evaluering av hvordan kravene er oppfylt ut fra bestemte kriterier 

(samsvarsvurdering). 

Dette er en parallell til en prosedyre for offentlige anskaffelser. Hensynet til universell 
utforming og tilgjengelighet må inngå som et element i alle fasene av en 
anskaffelsesprosess, fordi dette vil innebære sparing av betydelige midler i forhold til 
å tilpasse produktet i ettertid. Se også kapittel 6 Tjenester. 

2.7. Anbefalinger 
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Figur 9 Bussholdeplass (Solbakk) med ledelinjer og oppmerksomhetsfelt (Foto: Svein Ystanes, Kolumbus AS ) 

  

 

Ved siden av de krav som er satt opp i lover og forskrifter og i standarder, vil vi 
presentere noen anbefalinger hva gjelder busstransport: 

• På stoppesteder, ved terminaler og andre steder der busser stanser bør det 
være god belysning og montert ledelinjer og farefelt. 

• Trapp, stolper og annet bør kontrastmarkeres tydelig i forhold til omgivelsene 
med luminanskontrast på minst 0,4. 

• Ved kontrastmarkering av deler av stolpen skal luminanskontrasten være 0,8. 
• Lyskilder skal være skjermet for å unngå blending . 
• Forhåndsprogrammert informasjon skal gis i visuelt format. 
• Rullestol, rullator, sykkel og barnevogn skal kunne transporteres på en trygg 

måte. 
• Alle lavgulv- og laventrebusser skal ha trinnfri på- og avstigning. Busser som 

ikke er av denne kategorien skal ha heis. 
• [KILDE: Forskrift til yrkestransportloven om universell utforming av motorvogn i 

løyvepliktig transport.] 
• Bussene skal være utformet slik at de minst kan medta en rullestol som er 

innenfor EU-Direktivets referanserullestol. 
• Det skal være enkelt å orientere seg om bord i bussen. 
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• Informasjon formidles med lettlest tekst, symboler og piktogrammer 
• Renhold bør foretas i henhold til standard, med vaskemidler som ikke 

fremkaller allergiske reaksjoner. 
• Passasjerer bør fortrinnsvis kunne betjene rampe selv, dersom det er en 

elektrisk dreven rampe. 
• Billettautomater bør ha en betjeningshøyde som tillater bruk fra rullestol; 

mellom 75 centimeter og 130 centimeter over gulvet. Da kan automaten 
brukes av både stående og sittende personer. 

• Automater bør plasseres slik at de er enkle å finne, komme seg fram til og 
betjene, uavhengig av tid på døgnet eller lys- og værforhold. 

• Høyden på automaten kan være justerbar, men må ligge innenfor 75 og 130 
centimeter over gulvet. Du kan for eksempel montere betalingsterminalen på 
en teleskopstang, som brukeren kan justere etter eget ønske. 

• Mobilbaserte løsninger i bussen som kommuniserer med passasjerene skal 
være universelt utformet, i henhold til NS 11022 og Forskrift om universell 
utforming av IKT. 

• Holdeplassannonsering og avviksinformasjon bør gis på monitor og over 
høyttaler om bord. 

 

3. Tog  

 

Figur 10 Tog som ankommer stasjon med ledelinje og oppmerksomhetsfelt på perrongen (Foto: Rudolph Brynn, Universell 
Utforming AS) 
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3.1. Innledning 

Jernbane har krav til universell utforming som omfatter adgang til vognmateriellet, å 
kunne bevege seg mellom vogner og seterader inne i passasjervogner, tilgang til 
informasjon og universell utforming av infrastrukturen i stasjonsområder. 

3.2. Om togtransport og universell utforming 

Togtransport er sentralt for mange passasjerer med nedsatt funksjonsevne, både de 
som pendler til og fra utdanning eller arbeid, og de som skal på lengre reiser i landet. 

3.3. Krav i lov og forskrift – norsk lovgivning 

Jernbanelovgivning omfatter følgende lovgivning: 

3.3.1. Forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på 
det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften) 

Denne forskriften har hjemmel i jernbaneloven og ble fastsatt 2011-07-01 av Statens 
jernbanetilsyn. Forskriften tar opp krav til universell utforming av plattformer og at 
høyde- og avstandsforskjeller mellom tog og plattformer skal minimaliseres slik at 
passasjerenes sikkerhet ved av- og påstigning ivaretas. 

3.3.2. Forskrift om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften) 

Forskriften har hjemmel i jernbaneloven og ble fastsatt 2017-01-01 av Statens 
jernbanetilsyn. Forskriften krever ikke universell utforming, men tilrettelegging. 

Vedlegg til forskriften – krav til kjøretøy omhandler tillatelse til ibruktaking. Pkt. 5.1.2. 
Ombordstigningshjelpemidler sier at 

«Bruk av ombordstigningshjelpemidler for å minske gapet mellom plattform og 
kjøretøy skal alltid vurderes. Hvis gapet mellom plattform og kjøretøyet er uforsvarlig 
stort, skal det av hensyn til sikkerheten finnes egnet ombordstigningshjelpemiddel på 
kjøretøy eller plattform for sikker ombordstigning og avstigning. Kravene i TSI PRM 
punkt 4.2.2.12 gjelder tilsvarende for slike ombordstigningshjelpemidler.» 

Forskriften tar også opp seter og spesielle ordninger for bevegelseshemmede, 
særlige passasjerinnretninger og løftesystemer. Videre tar forskriften opp 
nødssituasjoner og evakuering av orienterings- og bevegelseshemmede. 

3.3.3. Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. 
(kravforskriften) 

Forskriften trådte i kraft 2015-01-01 og tar opp flere relevante krav: 

• Plattformer – lengde, høyde og avstandsforskjeller; 
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• Tuneller og broer; 
• Evakuering 

3.3.4. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 
1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for 
samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem 
for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM) 

Forskriften trådte i kraft 2015-09-28 og har hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften. 

Forskriften bestemmer at TSI-PRM gjelder i henhold til EØS-avtalen og håndheves av Statens 

jernbanetilsyn. (Se nedenfor). 

  

3.4.  Krav i lov og forskrift - EU lovgivning 

 

3.4.1. Europaparlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. 
oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 

Forordningen tar bl.a. opp krav i forbindelse med rettigheter for togpassasjerer med 
nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter at: 

• reiseinformasjon skal spesielt tilpasses hørsels- og synshemmedes behov; 
• ved forsinkelser skal jernbanevirksomheten ha spesiell oppmerksomhet på 

behovene til passasjerer med nedsatt funksjonsevne og deres behov; 
• forbud mot diskriminering av passasjerer ved ombordstigning og transport; 
• plikt til informasjon overfor passasjerer med nedsatt funksjonsevne dersom 

vedkommende er nektet ombordstigning av sikkerhetshensyn; 
• krav om tilgjengelighet til plattformer, stasjoner og vogner; 
• krav om tilrettelegging på ubemannede stasjoner og stasjoner uten 

ledsagende personell; 
• krav til assistanse på stasjoner; 
• krav til assistanse om bord på toget; 
• betingelser for assistanse – krav om forhåndsvarsel osv.; 
• krav om erstatning av hjelpemidler. 

 

3.4.2. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 
2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til 
tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt 
funksjons- eller bevegelsesevne 

I TSI-PRM står følgende bestemmelser:  

Artikkel 1 
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Formål 

Ved denne forordning fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne 

(TSI) med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for personer med 

nedsatt funksjonsevne og personer med nedsatt bevegelsesevne, som angitt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. TSI-en får anvendelse på delsystemene «Infrastruktur», «Drift og trafikkstyring», 

«Telematikkprogrammer» og «Rullende materiell» som beskrevet i nr. 2 i vedlegg II 

til direktiv 2008/57/EF og i nr. 2.1 i vedlegget til denne forordning. Den omfatter alle 

aspekter ved disse delsystemene som er relevante for tilgjengeligheten for personer 

med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

2. TSI-en får anvendelse på følgende jernbanenett: 

a) Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som beskrevet i nr. 

1.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

b) Det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, som beskrevet i nr. 2.1 

i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

c) Alle andre deler av jernbanenettet. 

TSI-en omfatter ikke de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

3. TSI-en får anvendelse på all ny infrastruktur eller alt nytt rullende materiell i 

Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 som tas i bruk etter anvendelsesdatoen 

fastsatt i artikkel 12, idet det tas hensyn til nr. 7.1.1 og 7.1.2 i vedlegget. 

4. TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur eller rullende materiell i 

Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 som allerede er tatt i bruk på jernbanenettet 

(eller deler av det) i en medlemsstat på anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 12. 

5. TSI-en får imidlertid anvendelse på eksisterende infrastruktur og rullende materiell 

i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 dersom den/det skal fornyes eller 

oppgraderes i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF, idet det tas hensyn til 

artikkel 8 i denne forordning og nr. 7.2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Samsvarsvurdering 

1. Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter og 

delsystemer nevnt i avsnitt 6 i vedlegget skal bygge på modulene fastsatt i 

kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(1). 

2. Sertifikatet for typeprøving eller konstruksjonskontroll for samtrafikkomponenter er 

gyldig i fem år. I dette tidsrommet kan nye komponenter av samme type tas i bruk 

uten ny samsvarsvurdering. 
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3. Sertifikater nevnt i nr. 2 som er utstedt i samsvar med kravene i vedtak 

2008/164/EF, er gyldige til den opprinnelig fastsatte utløpsdatoen, uten at det er 

nødvendig med en ny samsvarsvurdering. For at et sertifikat skal kunne fornyes, skal 

konstruksjonen eller typen vurderes på nytt bare i forhold til nye eller endrede krav 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

4. Moduler til universaltoaletter som er vurdert mot kravene i kommisjonsvedtak 

2008/164/EF, skal ikke vurderes på nytt dersom de er beregnet på rullende materiell 

av eksisterende konstruksjon som definert i kommisjonsforordning (EU) nr. 

1302/2014(2). 

Artikkel 4 

Særtilfeller 

1. Når det gjelder særtilfellene nevnt i nr. 7.3 i vedlegget, er de kravene som skal 

være oppfylt ved verifiseringen av samtrafikkevnen i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i 

direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske forskriftene som er i bruk i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av de delsystemene som omfattes av 

denne forordning. 

2. Innen 1. juli 2015 skal hver medlemsstat underrette de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om  

a) de tekniske forskriftene nevnt i nr. 1, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som vil bli benyttet 

ved anvendelse av de tekniske forskriftene nevnt i nr. 1, 

c) hvilke organer utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF som 

skal utføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering med hensyn til 

særtilfellene angitt i nr. 7.3 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Langt framskredne prosjekter 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat innen ett 

år etter at denne forordning har trådt i kraft, oversende Kommisjonen en liste over 

pågående prosjekter på sitt territorium som er langt framskredne. 

Artikkel 6 

Nyskapende løsninger 

1. Den teknologiske utviklingen kan kreve nyskapende løsninger som ikke er i 

samsvar med spesifikasjonene angitt i vedlegget, eller som vurderingsmetodene 

angitt i vedlegget ikke kan anvendes på. 

2. Nyskapende løsninger kan berøre delsystemene «Infrastruktur» og «Rullende 

materiell» og deres deler og samtrafikkomponenter. 

3. Dersom det foreslås en nyskapende løsning, skal produsenten eller dennes 

representant som er etablert i Unionen, angi på hvilken måte den fraviker den 
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relevante bestemmelsen i TSI-en angitt i vedlegget, og framlegge den for 

Kommisjonen for undersøkelse. Kommisjonen kan be Byrået om å uttale seg om den 

foreslåtte nyskapende løsningen, og kan eventuelt rådføre seg med relevante berørte 

parter. 

(1) Kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for 

framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering som skal 

brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF (EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en teknisk 

spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Rullende materiell – 

lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions 

jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 228). 

4. Kommisjonen skal uttale seg om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom 

uttalelsen er positiv, skal hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner 

og den vurderingsmetoden som kreves i TSI-en for å gjøre det mulig å bruke denne 

nyskapende løsningen, utarbeides og deretter innarbeides i TSI-en i 

revisjonsprosessen. Dersom uttalelsen er negativ, kan forslaget til nyskapende 

løsning ikke benyttes. 

5. I påvente av revisjonen av TSI-en skal den positive uttalelsen avgitt av 

Kommisjonen anses å kunne godtas for å dokumentere samsvar med de 

grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF, og kan benyttes til vurdering av 

delsystemer og prosjekter. 

Artikkel 7 

Statusoversikt 

1. Hver medlemsstat skal sikre at det opprettes og gjennomføres en statusoversikt 

med sikte på å 

a) identifisere barrierer mot tilgjengelighet, 

b) gi opplysninger til brukerne, 

c) overvåke og vurdere framgangen med hensyn til tilgjengelighet. 

2. Byrået skal opprette og drive en arbeidsgruppe med ansvar for å fremme forslag til 

anbefaling med hensyn til minstekrav til struktur og innhold i de dataene som skal 

samles inn til statusoversiktene. Byrået skal framlegge en anbefaling for 

Kommisjonen, herunder om innhold, dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, 

driftsmodus, regler for registrering av og tilgang til data og regler for egenvurdering 

og utpeking av de enhetene som er ansvarlige for å levere data. For å identifisere 

den mest fordelaktige løsningen skal anbefalingen ta hensyn til de beregnede 

kostnadene og nyttevirkningene ved alle de tekniske løsningene som vurderes. Den 

skal omfatte et forslag til tidspunkt for opprettelse av statusoversikten. 

3. På grunnlag av anbefalingen nevnt i nr. 2 skal kapittel 7 i vedlegget ajourføres i 

samsvar med artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. 
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4. Virkeområdet for disse statusoversiktene skal minst omfatte 

a) offentlige områder på stasjoner som er særlig beregnet på passasjerer som 

definert i nr. 2.1.1 i vedlegget, 

b) rullende materiell som definert i nr. 2.1.2 i vedlegget. 

5. Statusoversikten skal oppdateres med data om ny infrastruktur og nytt rullende 

materiell og om fornyelse eller oppgradering som foretas på eksisterende 

infrastruktur og rullende materiell. 

Artikkel 8 

Nasjonale gjennomføringsplaner 

1. Medlemsstatene skal vedta nasjonale gjennomføringsplaner, som minst skal 

inneholde de opplysningene som er oppført i tillegg C i vedlegget, med sikte på 

gradvis å fjerne alle identifiserte barrierer mot tilgjengelighet. 

2. De nasjonale gjennomføringsplanene skal bygge på eksisterende nasjonale planer 

og, dersom en slik foreligger, statusoversikten nevnt i artikkel 7, eller enhver annen 

relevant og pålitelig informasjonskilde. Medlemsstatene bestemmer de nasjonale 

planenes virkeområde og gjennomføringstempo. 

3. De nasjonale gjennomføringsplanene skal ha en løpetid på minst ti år og skal 

ajourføres jevnlig, minst hvert femte år. 

4. De nasjonale gjennomføringsplanene skal inneholde en strategi, herunder en 

prioriteringsregel som fastsetter kriteriene og prioriteringene for stasjoner og enheter 

med rullende materiell som skal fornyes eller oppgraderes. Denne strategien skal 

utformes i samarbeid med infrastrukturforvalter(e), stasjonsforvalter(e), 

jernbaneforetak og ved behov andre lokale myndigheter (herunder lokale 

transportmyndigheter). Representative brukersammenslutninger, herunder for 

personer med nedsatt funksjonseller bevegelsesevne, skal rådspørres. 

5. I hver medlemsstat skal prioriteringsregelen nevnt i nr. 4 erstatte den regelen 

angitt i tillegg B til vedlegget som får anvendelse fram til den nasjonale 

gjennomføringsplanen i den enkelte medlemsstat er vedtatt. 

6. Medlemsstatene skal melde sine nasjonale gjennomføringsplaner til Kommisjonen 

senest 1. januar 2017. Kommisjonen skal offentliggjøre de nasjonale 

gjennomføringsplanene og eventuelle senere endringer meldt i samsvar med nr. 9 på 

sitt nettsted og underrette medlemsstatene om dem gjennom komiteen nedsatt ved 

direktiv 2008/57/EF. 

7. Innen seks måneder etter at meldingsprosessen er ferdig, skal Kommisjonen 

utarbeide en sammenlignende oversikt over strategiene i de nasjonale 

gjennomføringsplanene. På grunnlag av denne oversikten, og i samarbeid med det 

rådgivende organet nevnt i artikkel 9, skal den identifisere felles prioriteringer og 

kriterier for å fremme gjennomføringen av TSI-en. Disse prioriteringene skal 

innarbeides i kapittel 7 i vedlegget under revisjonsprosessen i samsvar med artikkel 6 

i direktiv 2008/57/EF. 
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8. Medlemsstatene skal revidere sine gjennomføringsplaner i samsvar med 

prioriteringene nevnt i nr. 7 innen tolv måneder etter at den reviderte TSI-en er 

vedtatt. 

9. Medlemsstatene skal melde de reviderte nasjonale gjennomføringsplanene nevnt i 

nr. 8 og eventuelle andre ajourføringer av de nasjonale gjennomføringsplanene nevnt 

i nr. 3 til Kommisjonen senest fire uker etter at de er godkjent. 

Artikkel 9 

Rådgivende organ 

1. Kommisjonen skal opprette et rådgivende organ som skal bistå Kommisjonen med 

nøye overvåking av gjennomføringen av TSI-en. Det rådgivende organet skal ledes 

av Kommisjonen. 

 

2. Det rådgivende organet skal opprettes senest 1. februar 2015, og skal bestå av 

a) de medlemsstatene som ønsker å delta, 

b) representative organer fra jernbanesektoren, 

c) representative brukerorganisasjoner, 

d) Det europeiske jernbanebyrå. 

 

3. Det rådgivende organets oppgaver omfatter 

a) overvåking av utarbeidelsen av minstekrav til datastrukturen for statusoversikten, 

b) støtte til medlemsstatene i arbeidet med å ferdigstille deres statusoversikter og 

gjennomføringsplaner, 

c) bistand til Kommisjonen med overvåking av gjennomføringen av TSI-en, 

d) forenkling av utvekslingen av beste praksis, 

e) bistand til Kommisjonen med å finne fram til felles prioriteringer og kriterier for 

gjennomføringen av TSI-en som nevnt i artikkel 8, 

f) dersom det er relevant, anbefalinger til Kommisjonen, særlig for å styrke 

gjennomføringen av TSI-en. 

 

4. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om virksomheten til det rådgivende 

organet gjennom komiteen nedsatt ved direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 10 

Sluttbestemmelser 
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Fullstendig overholdelse av TSI-en er obligatorisk for prosjekter som mottar 

økonomisk støtte fra Unionen for fornyelse eller oppgradering av eksisterende 

rullende materiell eller deler av dette, eller for fornyelse eller oppgradering av 

eksisterende infrastruktur, særlig en stasjon eller deler av denne og plattformer eller 

deler av disse. 

Artikkel 11 

Oppheving 

Vedtak 2008/164/EF oppheves fra 1. januar 2015. 

Det får imidlertid fortsatt anvendelse på 

a) delsystemer som er godkjent i samsvar med vedtaket, 

b) prosjekter for nye, fornyede eller oppgraderte delsystemer som på datoen for 

kunngjøring av denne forordning er langt framskredne eller omfattes av en avtale 

som er under gjennomføring, 

c) prosjekter for nytt rullende materiell av eksisterende konstruksjon, som nevnt i nr. 

7.1.2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. Før 1. januar 2015 kan det imidlertid gis 

tillatelse til ibruktaking i samsvar med TSI-en angitt i vedlegget til denne forordning. 

Dokumentet har også en rekke tekniske tillegg:  

• Tillegg A: Standarder eller normative dokumenter som det vises til i denne 

TSI-en  Tillegg B: Midlertidig prioriteringsregel for oppgradering/fornyelse av 

stasjoner  

• Tillegg C: Opplysninger som skal gis i en nasjonal gjennomføringsplan  

• Tillegg D: Vurdering av samtrafikkomponenter  

• Tillegg E: Vurdering av delsystemene  

• Tillegg F: Fornyelse eller oppgradering av rullende materiell  

• Tillegg G: Lydsignaler for utvendige passasjerdører  

• Tillegg H: Diagrammer over prioriterte seter Tillegg I: Diagrammer over 

rullestolplasser  

• Tillegg J: Diagrammer over frie passasjer  

• Tillegg K: Tabell over korridorbredde for områder som er tilgjengelige med 

rullestol i rullende materiell  

• Tillegg L: Rekkevidde for en rullestolbruker  

• Tillegg M: Rullestol som kan transporteres på tog  

• Tillegg N: Skilt for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne  
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Les hele TSI-PRM dokumentet på norsk her: 

file:///C:/Users/Laptop3/Dropbox%20(Universell%20Utforming)/Universell%20Utformi

ng/Tilskudd/2%20Bufdir/2020/Reisekjeden%20buss%20og%20bane/04%20Bakgrun

nsinfo/TSI%20PRM%202015.pdf.  

 

3.5. Fra veiledninger og standarder 

Jernbanetransport er et område som dekkes av både standardisering og lovgivning. 
Det finnes i dag ni europeiske standarder som stiller krav til utforming av 
personvogner, infrastruktur og annet. I Norge og resten av Europa er særlig 
standarden Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne vedrørende «personer med 
nedsatt bevegelighet» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog 
og høyhastighetstog TSI) viktig. (Personer med nedsatt bevegelighet er i denne 
sammenheng å forstå som personer med funksjonsnedsettelser). Standarden har 
lovs kraft i Europa og gjelder siden 2008 på hele det transeuropeiske 
jernbanesystem. Hver EØS medlemstat skulle vedta forskrifter som oppfylte kravene 
i TSIen. 

TSIen gjelder blant annet teknisk og geografisk virkeområde, infrastruktur og rullende 
materiell, krav til sikkerhet og pålitelighet og beskrivelse av delsystemer, herunder: 

• funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner; 
• parkeringsmuligheter for personer med nedsatt bevegelighet; 
• hindringsfri gangvei; 
• merking av gangveier; 
• dører og innganger; 
• gulvoverflater; 
• gjennomsiktige hindringer, som glassvegger; 
• krav til samtrafikkomponentene; 
• billettsalg; 
• belysning; 
• nødutganger; 
• alarmer osv.; 
• toaletter; 
• kundeinformasjon; 
• ombordstigningshjelpemidler mv.; 
• samtrafikkomponenter: infrastruktur, rullende materiell; 
• vurdering av samsvar og/eller bruksegnethet: samsvarsvurdering; 
• vurdering av vedlikehold, driftsregler og enkeltvogner, sertifisering og 

overvåkingssystemer. 

Det er gjennomført et omfattende system som skal fungere sammen for å sikre 
likeverdig tilgang til reise med tog, og en ekstra utfordring er når det settes inn eldre 
jernbanemateriell på en strekning, som ikke følger oppdaterte krav om universell 
utforming. 

file:///C:/Users/Laptop3/Dropbox%20(Universell%20Utforming)/Universell%20Utforming/Tilskudd/2%20Bufdir/2020/Reisekjeden%20buss%20og%20bane/04%20Bakgrunnsinfo/TSI%20PRM%202015.pdf
file:///C:/Users/Laptop3/Dropbox%20(Universell%20Utforming)/Universell%20Utforming/Tilskudd/2%20Bufdir/2020/Reisekjeden%20buss%20og%20bane/04%20Bakgrunnsinfo/TSI%20PRM%202015.pdf
file:///C:/Users/Laptop3/Dropbox%20(Universell%20Utforming)/Universell%20Utforming/Tilskudd/2%20Bufdir/2020/Reisekjeden%20buss%20og%20bane/04%20Bakgrunnsinfo/TSI%20PRM%202015.pdf
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Gjeldende standarder som berører universell utforming innen jernbane omfatter: 

• NS-EN 16584-1:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Generelle krav - Del 1: Kontrast 

• NS-EN 16584-2:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Generelle krav - Del 2: Informasjon 

• NS-EN 16584-3:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Generelle krav - Del 3: Egenskaper for optikk og friksjon 

• NS-EN 16585-1:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 1: 
Toaletter 

• NS-EN 16585-2:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 2: 
Elementer for å sitte, stå og bevege seg 

• NS-EN 16585-3:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 3: 
Korridorer, passasjer og innvendige dører 

• NS-EN 16586-1:2017 Jernbane - Utforming for personer med 
funksjonsnedsettelser - Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet 
på rullende materiell - Del 1: Trinn for av- og påstigning 

• NS-EN 16586-2:2017 Jernbane - Utforming for personer med 
funksjonsnedsettelser - Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet 
på rullende materiell - Del 2: På- og avstigningshjelp 

• NS-EN 16587:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Krav til hindringsfrie ruter for infrastruktur 

• EN 301549 Tilgjengelighetskrav for IKT-produkter og -tjenester tar opp de 
funksjonelle tilgjengelighetskravene som gjelder for IKT-produkter og -
tjenester, sammen med en beskrivelse av testprosedyrene og 
evalueringsmetodikken for hvert tilgjengelighetskrav i en form som er egnet for 
bruk i offentlige anskaffelser i Europa.  Standarden er ment å brukes med 
webbaserte teknologier, ikke-webteknologier og hybrider som bruker begge 
deler. Den dekker både programvare og maskinvare samt tjenester. Det er 
ment for bruk av både leverandører og innkjøpere. Forholdet mellom det 
nåværende dokumentet og de grunnleggende kravene i direktiv 2016/2102 om 
tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner av offentlige organer er 
gitt i vedlegg A. Det nåværende dokumentet inneholder de nødvendige 
funksjonskravene og gir et referansedokument slik at hvis prosedyrer 
etterfølges av ulike aktører, er resultatene av testingen like og tolkningen av 
disse resultatene er klare. Testbeskrivelsene og evalueringsmetodikken som 
inngår i det nåværende dokumentet, er utarbeidet til et detaljnivå som er i 
samsvar med ISO/IEC 17007:2009, slik at samsvarstesting kan gi avgjørende 
resultater. Standarden foreligger på norsk i 2021.  

  

3.6. Brukerbehov 

Mens alle har de samme behovene for en godt tilgjengelig reisekjede, er det viktig at 
man har forståelse for at ulike personer møter ulike barrierer i forbindelse med reiser 



51 
 

med offentlig transport. I det følgende går vi gjennom de typiske utfordringene som 
passasjerer med ulike funksjonsnedsettelser har. 

Passasjerer med synsnedsettelser: 

• Orienteringsvansker, som å vite tog som ankommer plattformen, finne 
inngangsdører på togvognen og annet. 

• Finne veien i stasjonsbygninger, terminaler og annen infrastruktur. 
• Mangel på tilgjengelig informasjon, bl.a. formidling i lydformat, skilt med god 

luminanskontrast og tilpasset bokstavhøyde. 
• Mangel på definerte gangsoner og taktile ledelinjer. 
• Mangel på tydelige kontrastmarkeringer på trapper, stolper, heiser og utspring. 
• Belysning. 

Passasjerer med nedsatt hørsel: 

• Mangel på skriftlig formidling av informasjon, herunder sanntidsinformasjon i 
visuelt format, som alternativ der denne gis over høyttaler. 

• Gjenklang og vanskelig akustikk, for eksempel i terminaler og på stasjoner. 
• Belysning. 

Passasjerer med nedsatt bevegelsesevne: 

• Mangel på trinnfri på- og avstigning på togvogner. 
• Mangel på trinnfri atkomst til stasjoner og perronger. 
• Ukorrekt betjeningshøyde på automater og annet. 
• Mangel på tilstrekkelig med hvileplasser. 
• Plass til rullestoler på togvogner. 
• Mangelfullt vedlikehold av uteområder knyttet til toglinjer, for eksempel 

snømåking. 

Passasjerer med kognitive og sensoriske utfordringer 

• Informasjon som ikke er enkel å oppfatte og forstå. 
• Forstyrrende inntrykk som lys og lyd i stasjonsområdet og tilhørende lokaler. 
• Uoversiktlig orienterbarhet. 
• Manglende klar informasjon når det f.eks. gjelder betjening av 

betalingsautomater. 
• Ukorrekt brukergrensesnitt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Passasjerer med allergier 

• Allergiske reaksjoner på grunn av lukter, dyr, planter, materialer i setetrekk, 
gardiner og polstring i togvogner, samt utslippsgasser fra transportmidlene. 

• Dårlig luftkvalitet på for eksempel stasjoner osv. 
• Mat som ikke er merket for allergikere. 

3.7. Anbefalinger 

• Informasjon: 
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• Informasjon i forbindelse med togreiser bør foreligge i flere format, herunder 
visuelt og auditivt format. 

• Informasjon bør omfatte tilgjengelighet til toget som skal brukes, om det er 
behov for bruk av rampe, om det er plass til å bevege seg mellom seterader 
med rullestol osv. 

• Reiseinformasjon bør være i klart språk og kunne mottas på flere plattformer, 
som mobilapplikasjon, nettside osv. Bruk av symboler og ikoner er også 
anbefalt. 

• Gangvei til stasjon bør ha minst mulig høydeforskjell (maks 1:12 på korte 
strekninger) og overgang mellom fortau og gangfelt ikke høyere enn 2.5 cm i 
høyde. 

• For synshemmede er det viktig at det er en høydeforskjell mellom gangvei og 
veibane slik at man ikke risikerer å bevege seg ut i veibanen. 

• Vedlikehold av gangveier ved bl.a. feiing av snø og is og et fast og sklisikkert 
dekke er også sentrale tiltak, ved siden av krav til visuell og taktil avgrensning 
og belysning[i]. 

• Togstasjon bør ha direkte atkomst uten nivåforskjeller. 
• Sitteplasser, ledelinjer, trinnfri atkomst inn på toget gjennom tilstrekkelig høyde 

på kantsteiner og kontrastbruk må vektlegges for å sikre universell utforming. 
• Togplattform og stasjon bør ha plass til rullestol og være godt vedlikeholdt året 

rundt. 
• Billettautomater bør ha en betjeningshøyde som tillater bruk fra rullestol; 

mellom 75 centimeter og 130 centimeter over gulvet. Da kan automaten 
brukes av både stående og sittende personer. 

• Automater bør plasseres slik at de er enkle å finne, komme seg fram til og 
betjene, uavhengig av tid på døgnet eller lys- og værforhold. 

• Høyden på automaten kan være justerbar, men må ligge innenfor 75 og 130 
centimeter over gulvet. Du kan for eksempel montere betalingsterminalen på 
en teleskopstang, som brukeren kan justere etter eget ønske. 

• Togvogner bør lavgulv/laventré med en rampe som sikrer trinnfri på- og 
avstigning for alle passasjerer til togvognene. 

• Riktig bruk av kontrastfarger og avsatte plasser for rullestol og førerhund er 
viktig. 

[i] Se bl.a. prEN 15209 Specification for tactile paving surface indicators. CEN 2005 

 

4. Trikk, T-bane og forstadsbaner 
 

4.1. Innledning 

Innen transport på bane gjelder også skinnegående transportmidler i byene, og krav 
til universell utforming på av transportmidler og infrastruktur. 
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Figur 11 Bybanen i Bergen (Foto: NHO transport Torstein Clausen Jystad) 

4.2. Om universell utforming av trikker, T-baner og forstadsbaner 

I det følgende gjennomgås hvilke krav som gjelder i lov og forskrift for universell 
utforming av trikker og tunnelbaner, veiledning i universell utforming for disse 
transportmidlene i håndbøker og standarder, oversikt over brukerbehov og våre 
anbefalinger. 

4.3.  Lovfestede krav 

Universell utforming av trikker og T-baner dekkes av flere lover og forskrifter. 

4.3.1. Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og 
forstadsbane m.m. (jernbaneloven) 

LOV-1993-06-11-100 Jernbaneloven trådte i kraft i 1993 og omfatter foruten jernbane 
også sporvei og tunnelbane (jfr. § 1 Lovens virkeområde). Følgende paragrafer er 
relevante: 

• 7 c.(Passasjerrettigheter): Departementet kan gi forskrift om gjennomføring 
av regler om passasjerrettigheter som er tatt inn i EØS-avtalen. I forskriften 
kan det gis regler om gjennomføring og utfylling av passasjerrettighetsreglene 
og bestemmes hvem som skal føre tilsyn med at reglene følges. 

Departementet kan gi forskrift om etablering av et klageorgan for løsning av tvister 
mellom passasjerer og jernbanevirksomheter og bestemme at den som driver 
kjørevei, og den som driver trafikkvirksomhet i, til eller fra Norge, skal være omfattet 
av ordningen. Departementet kan også gi forskrifter om at andre tjenesteytere, som i 
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anledning av transport har forpliktelser overfor passasjerene, skal være underlagt 
ordningen. Klageorganets avgjørelser skal ikke være rettslig bindende. 

Kommentar: EUs direktiv om passasjerrettigheter på jernbanetransport gjelder også 
nasjonal transport og vil være relevant her. 

• 11 c.(Tilsyn med passasjerrettigheter): Ved tilsyn med at reglene om 
passasjerrettigheter følges, har tilsynsmyndigheten kompetanse til: 

1. a) å kreve opplysninger, foreta stedlig kontroll og beslag eller gjennomføre 
testkjøp etter markedsføringsloven § 34, 

2. b) å gi pålegg om retting eller opphør av forhold i strid med bestemmelsene i § 
7 c første ledd. Tilsynsmyndigheten kan fatte vedtak med midlertidig virkning 
etter reglene i markedsføringsloven § 39, 

3. c) å innhente skriftlig bekreftelse på at et ulovlig forhold skal opphøre og å 
innhente skriftlig bekreftelse fra en næringsdrivende om at denne skal tilby 
avhjelpende tiltak til berørte passasjerer, 

4. d) å fastsette tvangsmulkt som nevnt i § 13. Tvangsmulkt kan benyttes til å 
sikre etterlevelse av alle vedtak og bekreftelser som nevnt i bokstav a til c, 

5. e) å begjære fjerning av digitalt nettinnhold etter reglene i 
markedsføringsloven §§ 43 til 43 c. 

  

4.3.2. Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. 
(kravforskriften) 

Forskrift FOR-2014-12-10-1572 Kravforskriften trådte i kraft 01.01.2015 og gjelder 
krav til sikkerhet på slike baner samt universell utforming. Følgende bestemmelser er 
relevante: 

§ 1-1.Formål 

Formålet med denne forskriften er å fastsette minimumskrav for å sikre at 
virksomhetene arbeider systematisk og proaktivt slik at det etablerte sikkerhetsnivået 
opprettholdes og i den grad det er nødvendig forbedres, samt at jernbaneulykker, 
alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser unngås. 

I tillegg er formålet å fastsette minimumskrav til universell utforming. 

§ 1-3.Definisjoner 

y) universell utforming: utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 

§ 12-1a.Universell utforming 

Nytt eller vesentlig oppgradert kjøretøy beregnet for persontransport skal være 
universelt utformet. Som minimumskrav gjelder: 
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a)  Innganger skal så langt det er mulig være trinnfrie og tilpasset plattformen slik at 
på- og avstigning kan skje uten hjelp. Dører som skal betjenes av passasjerer skal 
være automatiske eller skal kunne betjenes enkelt. 

b)  Håndtak og holdestenger skal være plassert slik at både sittende, stående og 
gående personer alle steder kan ha nødvendig støtte. 

c)   Kjøretøy skal ha et hensiktsmessig antall prioriterte seter for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Slike seter skal være plassert i nærheten av dør som er 
egnet til på- og avstigning. 

d)   Kjøretøy skal ha et hensiktsmessig antall rullestolplasser. 

e) Der passasjerer skal forflytte seg, skal det så langt det er mulig ikke være noen 
hindringer. Det skal være mulig å forflytte seg uhindret med rullestol mellom inngang 
og rullestolplass. 

f) Døråpner/-lukker, signalknapp for stopp, hindre, herunder trappetrinn og skråplan, 
og andre viktige funksjoner skal være visuelt og følbart merket. 

g) Kjøretøy skal være utstyrt med et kommunikasjonssystem for kunngjøringer. 
Dersom systemet er automatisk eller forhåndsprogrammert, skal det kunne 
overstyres manuelt. Visuell informasjon skal kunne leses under alle lysforhold og skal 
stå i tilfredsstillende kontrast til bakgrunnen. 

h) Kjøretøy skal være utstyrt med nødanropsinnretning som skal være visuelt og 
følbart merket og gi et synlig og hørbart tegn på at innretningen er i bruk. 

i) Overflater på gulv og i trapper skal være sklisikre. 

j) Belysning og kontraster skal være slik at sentrale elementer, som for eksempel 
passasjer, dører, seter, holdestenger, betjeningselementer, informasjon, hindre og 
merking, framstår tydelig. 

  

4.3.3. Forskrift om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for 
trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane 
m.m. (opplæringsforskriften) 

Forskrift FOR-2002-12-18-1679 trådte i kraft i 2003 og omfatter krav til opplæring av 
personale, det er ikke spesielt nevnt kurs i kundebehandling overfor passasjerer med 
nedsatt funksjonsevne. Følgende bestemmelse gjelder opplæring: 

•  
2.Krav om opplæring: Den som driver jernbanevirksomhet skal sørge for at 
arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 kun utføres av personell som har 
gjennomgått den opplæring virksomheten krever. Gjennomført opplæring skal 
sikre at arbeidsoppgavene utføres på en slik måte at det ikke innebærer en 
fare for trafikksikkerheten. 
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• 3.Krav om plan for opplæring: Den som driver jernbanevirksomhet skal 
utarbeide en plan for opplæring av personell med arbeidsoppgaver som nevnt 
i § 1. Planen skal som et minimum inneholde: 

1. a) betegnelse på opplæringen, 
2. b) krav til forkunnskaper, 
3. c) innlæringsmål, samt innhold med pensumoversikt, 
4. d) varighet fordelt på teori og praksis, 
5. e) arbeidsform, 
6. f) maksimalt antall deltakere, 
7. g) kompetansekrav til opplæringspersonell, 
8. h) prinsipper for prøving, 
9. i) krav til eventuell praksis etter endt opplæring. 

 
Figur 12Gråkallbanen i Trondheim. (Foto: NHO transport Torstein Clausen Jystad) 

 

 

4.4. Fra veiledninger og standarder 

Norsk Standard NS 11032 Universell utforming - Persontransport - Krav til 
transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter tar opp passasjerrettigheter og 
dekker blant annet transport med trikk og tunnelbane. Denne standarden angir krav 
til tilrettelegging for oppfyllelse av passasjerrettigheter på tvers av de ulike 
transportsektorene. Standarden angir krav til bestillere og transportører innenfor 
persontransportområdet, herunder rettigheter knyttet til informasjon, billettering, 
assistanse og rettigheter før, under og etter transport på vei, bane, sjø og i luft. 
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Norsk Standard NS 11033 Universell utforming - Persontransport - Tjenester på 
transportområdet gir krav til tjenesteutøvelse for personell på transportmidler, og 
gjelder også passasjertransport med trikk og tunnelbane. Denne standarden angir 
krav til hvordan tjenester på transportområdet skal utformes og utøves for å sikre 
universelt utformede løsninger. Transportområdet omfatter i standarden 
persontransport på bane, luft, sjø og vei. Standarden omfatter publikumsrettet 
tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for de fysiske 
rammene rundt utøvelse av transporttjenestene, prosesser og rutiner med krav til 
utvikling, planlegging, utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester og 
krav til sikring av kvalitet, definisjon av aktører, assistanse og opplæring av 
tjenestepersonell. Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, bortsett fra 
grensesnittet mot disse, samt hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for 
eksempel teleslynge, rullestol på flyplass, personlig assistanse og annet. 

Norsk Standard NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og 
publikumsbygninger er relevant for infrastruktur rundt trikk og tunnelbane, som større 
stasjoner etc. Denne standarden omhandler universell utforming av alle typer 
arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende 
felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. 
Dette dokumentet angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til 
universell utforming og likestilt bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, 
som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. 

Norsk Standard NS 8174-1 Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Teknisk 
metode tar opp måling av lydtrykknivå i forbindelse med veitrafikk. NS 8174-1:2007 
Denne standarden fastlegger metoder for å bestemme A-veid og/eller 1/1- eller 1/3-
oktavbånd for − dag-kveld-natt lydnivå; − statistisk maksimalverdi av lydtrykknivå; − 
ekvivalent lydtrykknivå; og − maksimalt lydtrykknivå, utendørs og i rom i bygninger, 
fra veitrafikk under spesifiserte trafikk- og miljøbetingelser, samt antallet 
støyhendelser. Målet er å bestemme lydtrykknivåer slik de opptrer under spesifiserte 
meteorologiske forhold. Standarden fastlegger også bestemmelse av årsmidlet 
lydtrykknivå ved lydutbredelse preget av svak medvind i alle retninger, det vil si uten 
å ta hensyn til den faktiske meteorologiske variasjonen på stedet. Metoden 
spesifiserer hvordan lydtrykknivået ved et gitt punkt skal måles, og hvordan 
lydtrykknivåene i disse punktene kan bestemmes ved å måle i flere målepunkter 
samtidig. Denne standarden gjelder ikke for automatiserte målinger uten tilsyn. 2 
Normative referanser den angitte utgaven. For udaterte referanser gjelder den siste 
utgaven. 

Norsk Standard NS 8174-2 Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: 
Forenklet metode tar opp forenklet metode ved måling av lydtrykknivå fra veitrafikk. 

  

4.5. Brukerbehov 

Det finnes flere rapporter som dekker behovene for passasjerer med ulike 
funksjonsnedsettelser. Erfaringer fra reise med kollektivtransport arter seg forskjellig 
for den enkelte. 
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• Synshemmede vil normalt ønske trygghet og kontroll for å kunne være 
selvhjulpen i forbindelse med reise, når synet ikke kan gi en slik følelse. I en 
uvant situasjon må man ofte be om hjelp fra andre og dette føles for mange 
ubehagelig og gir ikke alltid ønsket resultat. (Se blant annet rapporten 
Tilgjengelighetsinformasjon fra et brukerperspektiv, laget av Opinion i 2019: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/2857771/binary/1351547?fast_title=Tilg
jengelighetsinformasjon+fra+et+brukerperspektiv.pdf). På trikk og tunnelbane 
vil lydbasert informasjon ved siden av visuell være viktig. For å få tilgang på 
informasjon i forbindelse med reise er nettsider og i økende grad mobilapper 
et viktig hjelpemiddel ved siden av «tradisjonelle» hjelpemidler som hvit stokk 
og førerhund. Slike applikasjoner omfatter voiceover som gir opplesing av 
bilder og tekst og knapper på en telefon; tekst til tale funksjon; luper som kan 
forstørre eller øke kontrasten på symboler, tekst og bilder; kamerafunksjon for 
å forstørre f.eks. bilder i form av tekst for innholdsfortegnelser, samt 
orienteringsverktøy og GPS. 

  

• Hørselshemmede og døve vil ha utfordringer i form av bakgrunnsstøy, og de 
som benytter høreapparat vil i tillegg til dette ha utfordringer med magnetfelt, 
vind, for noen evne til å holde balansen (fordi balansesystemet ligger i øret og 
kan være skadet pga. sykdom), ved siden av at mange timers bruk av 
høreapparat kan være belastende pga. disse faktorene. Man må øke 
konsentrasjonen fordi man ikke oppfatter f.eks. lydbaserte faresignaler. På 
transportmidler som trikk vil man være avhengig av god tilgang på visuell 
informasjon om holdeplasser mv. Høreapparat vil dempe bakgrunnsstøyen 
men graden av suksess varierer med den enkelte. 

  

• For passasjerer med nedsatt bevegelsesevne gjelder utfordringer om bord- og 
avstigning, samsvar i høyde mellom plattform og inngang til trikk og 
tunnelbane, og sikkerhet om bord. En manuell rullestol er enklere å betjene og 
eventuelt for assistanse i, når man skal overkomme en hindring. Elektriske 
rullestoler er enklere å ta seg frem i ved høydeforskjeller, men er tyngre og 
større. Det er større sjanse for at hjulene kan sette seg fast i gap mellom 
perrong og transportmiddel. Passasjerer med ganghjelpemidler som krykke 
eller stokk og føler større fysisk belastning i forbindelse med avstand til 
stoppested og holdeplass, trappetrinn og helninger og ikke minst balanse om 
bord i et transportmiddel i fart, dersom man ikke kan sitte ned. 

  

• Passasjerer med utviklingshemming har i ulikt omfang utfordringer i 
forbindelse med reise. Det handler kanskje særlig om kognisjon og det sette 
informasjon i sammenheng. Dette har igjen betydning for å kunne fungere 
selvstendig og å gjøre seg selv forstått. En særlig utfordring kan være 
uforutsette inntrykk og hendelser. Med hensyn til reising for eksempel med 
trikk og tunnelbane vil utfordringer omfatte kommunikasjon (kanskje spesielt i 
forhold til å be om assistanse), å ta inn informasjon om reisealternativer, og 

https://www.vegvesen.no/_attachment/2857771/binary/1351547?fast_title=Tilgjengelighetsinformasjon+fra+et+brukerperspektiv.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/2857771/binary/1351547?fast_title=Tilgjengelighetsinformasjon+fra+et+brukerperspektiv.pdf


59 
 

informasjon som formidles under selve reisen. Rutiner og faste 
reisestrekninger vil derfor være viktig. 

  

• Passasjerer med lese- skrive og språkutfordringer (som dysleksi, dyskalkuli 
eller spesifikke språkutfordringer) vil også kunne møte ulike grader av 
barrierer i forbindelse med reiser. Det kan være problemer med å uttrykke seg; 
lesevansker ved mye tekst, der det gjelder å fokusere på det viktigste; eller 
manglende tallforståelse, for eksempel å forstå hvor lang tid reisen eller 
ventetiden tar. Andre utfordringer kan være manglende retningssans eller det 
å forstå et reisekart, for eksempel et kart over T-banestasjoner. 

4.6. Anbefalinger 

For å oppnå en best mulig transportordning i byer med trikk og tunnelbane er det 
viktig å tenke på planlegging av flere elementer ved utforming av transportsystemet, 
anskaffelser av materiell og infrastruktur. Vi deler anbefalinger inn etter de ulike 
elementene i en reisekjede: planlegging av reisen; avgang og ombordstigning; kjøp 
og validering av billett, avstigning og bytte av transportmiddel under reisen samt finne 
sluttdestinasjon og utforming av god tilgjengelighetsinformasjon. 

• Planlegging av reise: 
o Tilgjengelighet til mest mulig informasjon før man foretar en reise er 

viktig, spesielt ved en reise til nytt eller uvant reisemål. 
o Informasjon må være i tilgjengelig format slik at passasjer kan velge 

mellom informasjonsformatet. 
o Informasjon må være tilgjengelig både før og under en reise. Se også 

kapittel 5 om informasjon. 

  

• Avgang og ombordstigning: 
o God tilgang på informasjon om fremkommelighet og egen avstand til 

avreisestedet. 
o Informasjon om barrierer som helninger og kanter, trapper og andre 

barrierer underveis til avgangssted. 
o Tidsangivelser for tid fra f.eks. hjem til avgangssted er oftest beregnet 

på passasjerer uten funksjonsnedsettelser og det bør foreligge valgfrie 
alternativer. 

o Det må informeres om hvilke vogner på en tunnelbane man bør velge 
dersom man bruker rullestol; dette for å unngå at gap mellom vogn og 
perrong er for stort ved avstigning på en annen stasjon. Dette gjelder 
også for synshemmede for å redusere behov for gange over lengre 
avstand på perrong ved ankomststedet dersom man går på i feil ende 
av banen. 

o Det må gis god tilgang til informasjon i tilgjengelig format om hendelser 
og avvik under reise. 

o Ved flytting av holdeplass må dette tydelig merkes. 
o Hvis rampe er installert må det informeres om type og mål på denne. 
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• Kjøp og validering av billett: 
o Det må være klart hvor man kjøper billett, validerer kort mv. 
o Det må foreligge informasjon om man kan kjøpe billett for hele 

strekningen. 
o Det bør foreligge alternative formater på billett, mange foretrekker for 

eksempel kort som kan valideres på automat. 
o Automater må være montert med en betjeningshøyde som kan nås av 

alle passasjerer, inkludert passasjerer med rullestol. 
o Informasjon om billettpriser for ledsagere må være tilgjengelig og i 

alternative formater. 
o Det bør inngå i opplæring av konduktør å kunne henvende seg til 

passasjerer med hørselshemming, for at de skal kunne formidle 
informasjon på en tydelig måte. 

  

• Avstigning og bytte av transportmiddel under reise og finne sluttdestinasjon: 
o Det er viktig med formidling av tydelig informasjon ved behov for bytte 

av transportmiddel, herunder hvorfra neste transportmiddel går, når 
avgang vil være og avstand til neste transportmiddel. 

o Det bør være mulighet for å få assistanse, for eksempel på 
tunnelbanestasjon, for å komme til neste transportmiddel. 

o Nærmeste fotgjengerovergang bør være klart markert. 
o Det bør være god mulighet for trygg kryssing av gate eller vei. 

  

• Utforming av god tilgjengelighetsinformasjon: 
o Informasjon skal være tydelig og formidles både i auditivt og visuelt 

format. Se også kapittel 5 om informasjon. 
o Informasjonen bør repeteres slik at det er lettere å oppfatte den. 
o Informasjon på egen skjerm, f.eks. mobiltelefon, og offentlig skjerm bør 

være lik. 
o På mobilapplikasjoner bør det være en opplesningsfunksjon. 
o Det skal være enkelt språk i informasjonen som formidles. 
o Det bør våre god visuell gjenkjennelse mellom informasjon, for 

eksempel mellom bildet på egen skjerm (mobil), offentlig skjerm og på 
transportmidlet. 

o Informasjonen skal være presis og etterrettelig 
o Det anbefales å bruke symboler og bilder i stor grad. 

 

5.   Infrastruktur 
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Bilde 1: Høvik stasjon (Foto: Terje Borud, Banenor) 

En viktig del av reisekjeden er at den omkringliggende infrastrukturen også er 
universelt utformet, og ikke bare transportmidlene. 

5.1. Hva er infrastruktur? 

Infrastruktur er et like viktig område i reisekjeden som transportmidlene når det 
gjelder universell utforming. Infrastruktur omfatter stasjoner, terminaler, holdeplasser 
og terminaler, men også IKT. 

Bygninger knyttet til offentlig transport er å regne som arbeids- og 
publikumsbygninger når det gjelder krav til universell utforming. For bygninger gjelder 
krav gitt i plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK 17), når det gjelder 
universell utforming. 

Krav til universell utforming av bygninger er regulert og spesifisert i plan- og 
bygningsloven, Byggteknisk forskrift (TEK 17) og veiledningen til denne, samt i 
diverse standarder, spesielt NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk – Del 
1: Arbeids- og publikumsbygninger. 

I dette kapitlet gjengis de viktigste kravene som gjelder universell utforming i 
offentlige bygg, med referanse til byggteknisk forskrift, TEK 17. I tillegg gjennomgår vi 
noen relevante standarder, brukerbehov og anbefalinger. 

5.2. Stasjoner og terminaler 
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5.2.1. Planløsninger 

Krav i byggeteknisk forskrift 

Det er viktig med gode helhetlige planløsninger for publikumsbygg knyttet til 
transport. Det er viktig for at passasjerer på lettest mulig måte skal kunne orientere 
seg frem til punkter man søker, fra billettering, toaletter, kafeteriaer og plattformer for 
tog og buss, uten å støte på barrierer. 

• 12-1. Krav til planløsning og universell utforming av byggverk i Tek17 krever at 
«Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet slik 
det følger av bestemmelsene i forskriften, med mindre byggverket eller deler 
av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med 
funksjonsnedsettelse». 

En planløsning skal for å oppfylle krav om universell utforming være enkel og logisk, 
med mest mulig rette vinkler og fargebruk som understreker planløsningen. I følge 
Byggteknisk forskrift § 12-5 skal byggverk ha planløsning som gjør det lett å orientere 
seg, og publikumsbygg, som tog- og bussterminaler, skal ha «planløsning og 
fordeling av rom som fører til at flest mulig på en likestilt måte har tilgang til og kan 
bruke alle deler av byggverket som er åpne for publikum». 

 

 

Figur 13 Heggedal togstasjon (Foto: Terje Borud, Banenor) 

  

5.2.2. Veiledning og norsk standard 
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I Direktoratet for byggekvalitets veiledning til Byggteknisk forskrift skriver man at 
publikumsbygg «vurderes i forhold til planlagt og sikker bruk, muligheten for god 
orientering, og hensynet til et godt innemiljø». Videre at «likestilt atkomst til rommene 
vil innebære at hovedløsningen er brukbar for alle målgruppene som byggverket er 
beregnet for»[i]. Alt dette må derfor tas høyde for ved utvikling av planløsning for 
publikumsbygg knyttet til transport. Dette omfatter: 

• Behovene til mennesker med nedsatt bevegelsesevne, orienteringsevne og 
ømfintlighet for stoffer i miljøet skal være dimensjonerende. For at dette skal 
oppnås, må arbeidet baseres på noen generelle prinsipper for å ivareta disse 
gruppene. 

• De generelle prinsippene omfatter krav og konkrete normer for utformingen av 
bygningene knyttet til transport og prinsipper for spesielle typer av anlegg. En 
må basere arbeidet på generelle prinsipper for å ivareta de tre 
dimensjonerende gruppene slik at alle kan bruke anleggene; krav, konkrete 
normer for utforming, og prinsipper for spesielle typer anlegg. 

• De konkrete kravene vil være målbare størrelser som er fastsatt for eksempel i 
Byggteknisk forskrift (Tek17) og standarder (NS 11001-1 med flere, disse er 
dog ikke lovfestede) og omfatter minstekrav. Det vil være relevant for å sikre 
at flere passasjerer har tilgang til infrastrukturen at man vurderer å velge 
løsninger som er bedre enn minstekravene, for eksempel når man gjør valg 
som berører plass, stigningsgrad, kontrastfarger og annet. 

• Et annet hensyn er mest mulig gjenkjennbarhet i forhold til ulike anleggstyper; 
disse bør i størst mulig grad utformes mest mulig likt – for eksempel 
billettskranker, publikumstoaletter, informasjonspunkter og liknende. 
Gjenkjennbarhet reduserer risiko for uhell, gir trygghet, bedre flyt og tilgang til 
fasiliteter og tjenester. 

• Et dimensjoneringsgrunnlag som omfatter passasjerer med nedsatt 
funksjonsevne, det vil si passasjerer med nedsatt bevegelsesevne og kraft, 
synshemmede og hørselshemmede, passasjerer med nedsatt taleevne og 
passasjerer som er ømfintlige for inneklimafaktorer, og andre. Er dette med i 
dimensjoneringsgrunnlaget vil løsningene være gode for alle passasjerer. 

• Hovedløsningene skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulig, på 
en likestilt måte. Kravet omfatter både planløsning og andre forhold som 
påvirker brukbarheten av byggverket, for eksempel lysforhold, lydforhold og 
innemiljø. De videre kapitlene beskriver dette i detalj. 

5.3. Orientering og skilting 

 

5.3.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

For å sikre likeverdig tilgang til informasjon formidlet ved skilting skal det sikres at: 

• Skilt plasseres på slik måte at det ikke er fare for sammenstøt. 
• Det skal være mulig å komme helt bort til skilt for å kunne lese. 
• Avstanden fra underkanten av skilt som henger fra tak eller stikker ut fra vegg, 

er minst 2,25 m til underliggende gulv. 
• Skilt og merking gir nødvendig informasjon. 
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• Det skal være synlig luminanskontrast på minst 0,8 mellom tekst og 
bunnfarge. 

• Skilt og merking plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og 
gående. 

• Etasjetall er visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer, med luminanskontrast 0,8. 
• Skilt og merking som viser retning eller rom, utformes og plasseres slik at det 

er lett å orientere seg. 
• Ved endring av gangretning bør retningsinformasjonen angis dersom det er 

nødvendig. Repeterende informasjon bør være mest mulig lik i hele 
bygningen. 

• Skilt og merking er lett synlig, logisk og lesbar. 

5.3.2. Anbefalinger 

Norges Blindeforbund har laget en oversikt over ønsket skriftstørrelse på skilt i 
forhold til leseavstand for å sikre best mulig lesbarhet: 

«For skilt som man kan gå inntil, skal mindre tekstmengder utformes med opphøyde 
taktile bokstaver. Vi anbefaler også punktskrift.» 

 

Figur 14 Skilt med taktil skrift og punktskrift (Norges Blindeforbund) 

  

• Ved viktige skilt bør informasjon ha taktil (opphøyet) skrift eller symbol. 
• Viktig informasjon skal være tilgjengelig på lyd, eventuelt også i punktskrift. 
• Gjennomlyste skilt skal ha lys tekst på mørk bakgrunn for å øke lesbarheten. 
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• Skilt man kan gå helt inntil, skal ha en bokstavhøyde på minimum 15 
millimeter. 

Tabellen viser minimumsverdiene for skriftstørrelse på skilt. 

Leseavstand i meter 
Versal (stor bokstav) i 

høyde i millimeter 
Anbefalt skilthøyde i millimeter 

1 - 3 30 60 

3 50 100 

5 75 150 

10 120 240 

Tilleggskrav for informasjonstavler:  
• Informasjonen skal presenteres som lyd og ha mulighet for forstørring. 
• For skjerm skal det brukes lys skrift på mørk bakgrunn, minimum luminanskontrast 
på 0,8. Husk at skjermen er en lyskilde, en lys skjerm vil derfor blende». (Kilde: 
Norges Blindeforbund: Estetisk, trygt og tilgjengelig – En veileder for riktig utforming 
av bygg. Oslo 2014) 

5.4. Parkeringsmuligheter 

 

5.4.1. Krav i byggteknisk forskrift 

I tilknytning til reise med buss og tog er en viktig del av reisekjeden at passasjerer 
med nedsatt funksjonsevne skal kunne parkere bil så nærmest mulig inngang til en 
terminalbygning eller andre bygninger som skal kunne benyttes av publikum. Dette 
omfatter ikke bare tydelig merking av plassene og at de befinner seg så nær 
inngangen som mulig (maksimalt 25 meter ifølge Direktoratet for byggkvalitet), men 
også at det er god belysning av parkeringsplassene, at det er lett å bevege seg til 
hovedinngangen og at det er tilgang på oppstillingsplass for eksempel for elektriske 
rullestoler, barnevogner osv. 

Byggteknisk forskrift § 8-9 krever at: «(3) Bygning med boenhet med krav om heis og 
byggverk med krav om universell utforming skal ha tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for 
rullestol, barnevogn mv.»[i]. 

• Som en del av en universelt utformet helhetsløsning skal bygninger som har 
krav om universell utforming og uteareal for allmennheten, ha et tilstrekkelig 
antall parkeringsplasser for forflytningshemmede, i samsvar med plan- og 
bygningsloven. (Se også 3.2.1). 

• Parkeringsplasser skal være nær hovedinngang. 
• Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning. 
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• Parkeringsplassen skal være tydelig skiltet og merket. 
• Dersom det er plassert parkeringsautomater i nærheten av parkeringsplassen, 

skal også disse følge krav til universell utforming av automater, se punkt 6. 

5.4.2. Annen relevant lovgivning 

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private 

parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) - Lovdata. Det som er sentralt er: 

§ 32.Universelt utformet betalingsløsning, § 33.Betalingsfritak for 

forflytningshemmede, Kapittel 10 Tilrettelegging for forflytningshemmede, 

herunder § 61.Reservering av plasser for forflytningshemmede med 

parkeringstillatelse, § 62.Vurdering av tilstrekkelig antall plasser for 

forflytningshemmede, § 63.Størrelse, utforming og plassering av plasser, og § 

64.Bestemmelser om maksimaltid. 

5.4.3. Fra veiledninger og norsk standard 

• Dimensjonene for en parkeringsplass for forflytningshemmede[ii] er: 
• Bredde 4,5 m og lengde 6,0 m (se Figur 7). 
• Ved plassering av to parkeringsplasser ved siden av hverandre kan 

manøvreringsareal være felles for begge biler. 

Betjeningsareal kan overlappe kjøreareal forutsatt oversiktlig plassering av 
parkeringsplass. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
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Figur 15 Dimensjonering av parkeringsplass (Norges Handikapforbund) 

  

5.5.  Inngangsparti 

 

5.5.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

• Det er viktig at inngangsparti til byggverk knyttet til fergetransport ligger i 
kortest mulig avstand fra parkeringsplass og avstigningsplass fra for eksempel 
taxi og buss, for å sikre en universelt utformet løsning. Det er også flere krav til 
universell utforming av selve inngangspartiet i henhold til TEK17. 

• Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfrie, 
ha stigning som ikke er brattere enn 1:15, unntatt for strekninger inntil 5,0 m 
som kan ha stigning som ikke er brattere enn 1:12; hvileplan på minst 1,6 m x 
1,6 m for hver 1,0 m høydeforskjell; fri bredde på mist 1,8 m; tverfall må maks 
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1:50; fast og sklisikkert dekke, visuell og taktil avgrensning og nødvendig 
belysning. 

• Inngangsparti skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er 
synlig i forhold til omliggende flater. 

• Det skal være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran 
hovedinngangsdører. 

• Inngangspartier skal være trinnfrie. 
• Utenfor hovedinngangsdører skal det være et horisontalt felt på minst 1,5 m x 

1,5 m. Hvis det er sidehengslet dør, skal feltet ligge utenfor dørens slagradius. 

 
Figur 16 Utenfor hovedinngangsdører skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m (DIBK veiledning til 
Byggteknisk forskrift TEK17) 

  

• Betjening for automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for 
personer med rullestol og slik at en unngår sammenstøt med døren. 

• Bryteren plasseres slik at personen ikke må oppholde seg innenfor dørens 
slagradius mens bryteren betjenes. Hensikten er å unngå at døren treffer 
personen når den åpner seg. 
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Figur 17 Betjening for automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for personer i rullestol (Kilde: 
Direktoratet for byggkvalitet, veileder til TEK17) 
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Figur 18 Dimensjonering av inngangsparti (Norges Handikapforbund) 

5.6. Trapper og rampe 

 

5.6.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

Rampe 

• 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. 

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. 
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Håndløperen skal ha kontrast til veggen og rekkverket. Håndløperen skal være 
utformet slik at den gir godt grep. 

 

Figur 19 Eksempel på rampe med én håndløper (Kilde: Direktoratet for byggkvalitet, veileder til TEK17) 

  

 

• Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning på maks 1:15. For 
strekninger under 3,0m kan stigningen være maks 1:12. For hver 1,0 m 
høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde på minst 
1,5m. 

• Rampe skal ha en bredde som er tilpasset forventet transport, minste bredde 
bør være 0,9 m. 

Trapp 

Selv om trapper utgjør en barriere for mange passasjerer med nedsatt 
bevegelsesevne, er det mange andre personer med nedsatt funksjonsevne som kan 
benytte trapper. Det er viktig at krav til utforming i henhold til Byggteknisk forskrift 
følges for å sikre en universelt utformet løsning. 

• Trapper skal ha sikker avgrensning og håndløper på begge sider. Håndløper 
skal være i én høyde med overkant 0,8 m, eller i to høyder med overkant 
henholdsvis 0,9 m og 0,7 m, målt fra inntrinnets forkant. 

• Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minimum 0,8 i 
forhold til trinnfargen. Markeringen på inntrinnet skal være i hele trinnets 
bredde i maksimum 0,04 m dybde. 
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• Trappen skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens 
lengde. Inntrinn i ganglinjen bør være minst 0,25 m. Trapper med rette løp 
skal ha samme dybde på inntrinn. 

• Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å hindre og stanse fall. Repos bør ha 
minst samme bredde som trappeløpet. Ved rette trapper skal det være minst 
1,8 m. Det skal være repos ved høydeforskjeller på mer enn 3,3 m. 

• Trapperom skal ha god belysning slik at trappetrinn er synlige. Inntrinn skal ha 
sklisikker overflate. 

• Trapper med rette løp skal ha bredde på trappeløpet på minst 0,90 m og fri 
høyde på minst 2,1 m. 

• Hovedtrapp med rette løp skal ha bredde på trappeløpet på minst 1,2 cm. 
• Håndløperen skal ha luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen. 

Ved begynnelsen av hver etasje skal etasjeangivelse markeres. Håndløperen 
skal føres minst 0,3m forbi øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. 

• Håndløperen skal følge trappeløpet og rundt på mellomrepos (se figur) 

 

 
Figur 20 Håndløperen skal følge trappeløpet, og rundt på mellomrepos (Kilde: Direktoratet for byggkvalitet, veileder til 
TEK17) 

  

• Det skal være et farefelt foran det øverste trappetrinnet og et 
oppmerksomhetsfelt foran og inntil det nederste trinnet i hele trappens bredde. 
Farefeltet og oppmerksomhetsfeltet skal merkes taktilt og visuelt med 
luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen. (se figur) 
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Figur 21 Enten kan én håndløper monteres med overkant 0,9 meter over forkanten på inntrinnet og den andre 0,2 meter 
lavere, eller én håndløper kan monteres i 0,8 meter høyde. (Kilde: Direktoratet for byggkvalitet, veileder til TEK17) 

  

 

5.7. Heis 

 

5.7.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

• Det er krav om heis i byggverk for publikum og i arbeidsbygninger med to 
etasjer eller flere. 
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Figur 22 Dimensjonering av heis (Norges Handikapforbund) 

  

• Der det stilles krav om heis etter § 12-3 skal heisen være tilpasset personer 
med funksjonsnedsettelse. 

• Størrelsen på heisstolen skal dimensjoneres for forutsatt bruk. 
• Den frie bredden for døråpningen til en heis skal være minst 0,9 m. 
• De omliggende veggene skal være tilstrekkelig synlige i forhold til heisen. 
• I byggverk med inntil tre etasjer og med liten persontrafikk kan løfteplattform 

erstatte heis. Heiser og løfteplattformer skal være utformet i samsvar med 
henholdsvis heisdirektivet og maskindirektivet. 

• Følgende krav til størrelser gjelder: 
o I byggverk med tre etasjer eller flere skal minst én heisstol ha innvendig 

størrelse på minst 1,1 m x 2,1 m. 
o I byggverk med to etasjer skal minst én heisstol ha innvendig størrelse 

på minst 1,1 m x 1,6 m. 
o Løfteplattformer skal ha innvendig størrelse på minst 1,1 m x 1,6 m. 

5.8. Kommunikasjonsveier 

 

5.8.1. Krav i byggeteknisk forskrift 
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• Kommunikasjonsveier skal være trinnfrie, med stigninger ikke brattere enn 
1:15. 

• Korridorer og svalganger skal ha fri bredde på minst 1,5 m, i lange korridorer 
bør det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. 
Strekninger under 5,0 m der det ikke er dør kan ha fri bredde på minst 1,2 m. 

• Blendende motlys skal unngås i kommunikasjonsveier. 
• Søyler og lignende skal plasseres slik at de ikke er til hinder i 

kommunikasjonsveier. For å unngå fare for sammenstøt skal søyler og 
lignende ha luminanskontrast på minst 0,4 til omgivelsene eller merkes i to 
høyder med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfargen. 

• Ved endring av gangretning skal retningsinformasjonen angis dersom det er 
nødvendig. Repeterende informasjon bør være mest mulig lik i hele 
bygningen. 

 

 
Figur 23 Eksempler på utendørs ledelinjer med kontrast for veifinning (Foto: Svein Ystanes, Kolumbus) 
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Figur 24 Eksempler på innendørs ledelinjer med kontrast for veifinning (Foto: Ski kommune og Jan Tore 
Lindskog/Omsorgsbygg Oslo KF) 

 

• Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha 
definert gangsone eller nødvendig ledelinje. En skal unngå å bruke mønster i 
gulv som gir villedende retningsinformasjon. Gangsonen skal ha visuell og 
taktil avgrensning slik at den er lett synlig og følbar med stokk og føttene (Se 
også 4.7.2). 

5.9. Informasjon 

 

5.9.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

For at alle passasjerer skal ha likeverdig tilgang til informasjon må man sørge for at: 

• Auditiv informasjon suppleres med visuell informasjon. For eksempel skal 
informasjon formidlet over høyttaler også være lesbar på monitorer. 

• Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Derfor skal man bruke et mest 
mulig enkelt og klart språk når informasjon formidles. 
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Figur 25 Skilt med god kontrast mellom tekst og bakgrunn (Foto: Universell Utforming AS) 

  

5.10. Administrasjon/Resepsjon 
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5.10.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

• I byggverk med krav om universell utforming skal det være resepsjon eller 
informasjonstavle der dette er nødvendig. Resepsjoner og informasjonstavler 
bør være lette å finne og sentralt plasserte i forhold til hovedatkomsten. 

5.10.2. Fra norsk standard 

Skranken skal kunne benyttes av både stående og sittende. Minst 1000 mm av 
skrankebredden skal være høydetilpasset sittende stilling (høyde 800 mm) for 
skriving og betjening. 

På hver side av skranken skal det være en manøvreringsområde for en sirkel med en 
diameter på minst 1600 mm. 

 
Bilde 7: Nedsenket skranke (Foto: Universell Utforming AS) 

5.11. Toaletter 

 

5.11.1. Krav i byggeteknisk forskrift 
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For å sikre en universelt utformet løsning må toalettene være brukbare for den 
funksjonen de skal ha. Dette omfatter at: 

• Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til snuareal for 
rullestol foran toalettet, minst 0,9 m fri gulvplass på begge sider av toalettet, 
noe som innebærer at løst- eller fastmontert utstyr ikke kan plasseres her 

• Det skal være fri lysåpning på minst 0,9 m frem til fri plass ved siden av 
toalettet. 

• Toalettet skal ha håndstøtte på begge sider, og håndstøtter montert på vegg 
anbefales. 

• Håndstøtter skal ha eget feste for papir, og det anbefales at disse har demping 
ved senking slik at de ikke faller ned og treffer personen som skal bruke 
toalettet. 

• Det skal være tilstrekkelig fri plass under servanten, minimum høyde mellom 
gulv og underkant vask på 0,67 m, i en dybde på 0,5 m. 

• Gulv og vegger skal ha synlig kontrast. Fastmontert utstyr skal ha synlig 
kontrast til gulvet og veggen. Synlig kontrast innebærer at luminanskontrasten 
må være minimum 0,4. 

 
Figur 26  Synlig kontrast mellom gulvet, vegger og fastmontert utstyr. (Direktoratet for byggkvalitet, TEK17 § 12-9 Figur 3 

  

• Snuarealet for rullestol skal minimum være en snusirkel med diameter på 1,5 
m. 
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Figur 27 Bad og toalett – detaljer som teller. Norges Handikapforbund 

 

  
Figur 28 Bad og toalett – detaljer som teller. Norges Handikapforbund 
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Figur 29 Eksempel på plassering av snusirkel foran toalett (Kilde: 4-All). 

  

For å sikre universell utforming må man sørge for at utstyr og inventar er plassert på 
en hensiktsmessig måte. For eksempel må søppelbøtter ikke plasseres inn i 
toalettrom på en slik måte at det utgjør hindringer, som for eksempel tilgang til 
vaskeservant eller papirdispenser. 

5.12. Hvileplasser 

 

5.12.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

• I terminaler og lignende arealer med tilgang for passasjerer skal det være 
hvileplasser. 

5.13. Vindu og andre glassfelt 

 

5.13.1. Krav i byggeteknisk forskrift 
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• I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre glassfelt i 
yttervegg over terreng være sikret. 

• I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være sikret i 
ferdselsretningen. 

• Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for 
sammenstøt skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra 
begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret 
i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende 
glassfelt. 

 
Figur 30 Forskjellig gassmarkering på vindu og dør (Foto: Universell Utforming AS) 

 

5.14. Belysning 

 

5.14.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

Belysning er sentralt for at passasjerer skal kunne orientere seg og bevege seg uten 
problemer, ikke minst i en nødssituasjon. Det finnes gode veiledere som kan 
konsulteres om belysning, blant annet Lyskulturs publikasjon om lys og universell 
utforming[i]. 
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Lovfestede krav er: 

• Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys. 
• Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. 

For å oppnå universell utforming er det viktig at belysning er tilfredsstillende for 1) 
evakuering og 2) at publikum kan utføre de gjøremål og motta de tjenester som skal 
foregå i bygningen. Det innebærer god planlegging av belysningen slik at den bidrar 
til å skille mellom gulv og vegger og himlinger og til å belyse for eksempel skilt, dører, 
trapper og andre interiørmessige elementer. For å unngå blending skal lyskildene 
være avskjermet og planlagt med hensyn til brukerne i rommet. 

Plasseringen av belysning i korridorer og gangsoner kan understreke retningen på 
denne, og gjøre det enklere å orientere seg. 

Belysning bør gi jevnt lys på gangbanen. Punktbelysning som skaper mørke områder 
på gangbanen må unngås. 

Trapper og begynnelsen på trapper skal ha god belysning. Det er viktig at 
belysningen plasseres slik at den ikke blender personer som går i trappen, på vei opp 
eller ned. 

Skilt må ha tilstrekkelig belysning for å kunne ses og leses. 

Ved skranker og billettluker må belysningen være planlagt i hensyn til både kunder 
og arbeidstakere og i tilstrekkelig mengde til å utføre oppgaver tilknytte denne, det 
kan f.eks. være bruk av betalingsautomater eller å kunne lese på lepper til den som 
betjener skranken. 

5.14.2. Veiledning og norsk standard 

Fellesarealer skal i henhold til Norsk Standard NS 11001-1:2018 ha en belysning på 
minst 150 lx målt på gulv. I tillegg vil det være viktig med god planlegging og 
plassering av ledelys med henblikk på evakuering, og at belysningen planlegges på 
en slik måte at den bidrar til god forståelse av rom og romutforming. 

5.14.3. Anbefalinger 

[i] Lyskultur har utformet en publikasjon vedr. belysning og universell utforming, se 
https://www.lyskultur.no/26-belysning-og-universell-utforming.6050512-342096.html 

5.15. Akustikk 

 

5.15.1. Krav i byggeteknisk forskrift 

• I byggverk for publikum og arbeidsbygning bør det være lyd- og 
taleoverføringsutstyr, med mindre det kan dokumenteres at dette er 

https://www.lyskultur.no/26-belysning-og-universell-utforming.6050512-342096.html
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unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngangen til rom med forsterket 
lyd- og taleoverføring bør være tydelig merket. 

For å oppnå universell utforming er det viktig at lyd og akustikk har betydning for 
orientering i og mellom rom. Dette har å gjøre med bruk av materialer, bl.a. for å 
redusere etterklangstid og støy, og for å legge til rette for god taleforståelse. 

Et annet viktig punkt er at lyd skal være tydelig og jevnt fordelt, det er derfor 
nødvendig med god planlegging av akustiske forhold i rommene, samt bruk av 
høyttaleranlegg/lydfordelingsanlegg. Lydutjevningsanlegg og teleslynge skal være 
installert i rom som brukes av allmennheten, for eksempel i foajeer, terminaler og 
varslingsanlegg. 

5.16. Holdeplasser 

 
Bilde 9: Bussholdeplass med kontraststripe og benk (Foto: Viken fylkeskommune) 

5.16.1. Innledning 

Holdeplasser er en viktig del av infrastrukturen rundt buss- og banetransport. Krav til 
universell utforming omfatter ledelinjer, taktile kart, eventuelle informasjonsskranker, 
selve påstigningsplattformene, eventuelle toaletter, kiosker, oppbevaringsbokser og 
annet. 

5.16.2. Lovfestede krav 
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Krav i byggteknisk forskrift 

• Gangatkomster til uteoppholdsareal med krav om universell utforming skal a) 
være trinnfrie, b) ha stigning som ikke er brattere enn 1:15, unntatt strekninger 
inntil 5,0 m som kan ha stigning som ikke er brattere enn 1:12, c) ha hvileplan 
på minimum 1,6 m x 1,6 m for hver 1,0 m høydeforskjell, d) ha fri bredde 
minimum 1,8 m, unntatt for strekninger inntil 5,0 m som kan ha fri bredde 
minimum 1,4 m, e) ha tverrfall på maksimum 1:50, f) ha fast og sklisikkert 
dekke, g) ha visuell og taktil avgrensing. 

• Dersom flere uteoppholdsarealer har samme funksjon, er det tilstrekkelig at 
minst ett av disse har gangatkomst som oppfyller kravene i første ledd bokstav 
b. Øvrige gangatkomster skal ha stigning maksimum 1:10. 

• Gangatkomster skal være sikre og dimensjonert for forventet ferdsel og 
transport. 

• 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. 

5.16.3. Standarder og veiledere 

Statens vegvesen Håndbok N100 Veg- og gateutformingKapittel D3 i håndboken tar opp krav til 

universell utforming av holdeplasser (utdrag): 

• Holdeplasser skal utformes som kantstopp eller busslomme (med eller uten 
trafikkdeler). For veger er det krav til holdeplass gitt i hver 
dimensjoneringsklasse. 
I bygater og tettbygde strøk kan holdeplass utformes som kantstopp eller 
busslomme. Busslomme bør anlegges ved: 
• Fartsgrense 50 km/t ved skoler og institusjoner 
• Holdeplasser som har knutepunktfunksjon der bussene kan ha reguleringstid 
eller lang 
oppholdstid 
• Linjer med 30 busser eller mer i dimensjonerende time 

• Akseptabel stigning ved holdeplass avhenger blant annet av hvilke 
friksjonsforhold som kan oppnås ved valgt driftsstrategi for strekningen slik at 
bussen klarer å komme i gang etter stans. 
Krav til utforming av plattform og venteareal: 
• Plattformen bør være minimum 2,7 meter bred, og bør ha en sklisikker og 
jevn overflate 
med nivåforskjeller mindre enn 2 cm. 
• Det skal være minimum 2 m fri passasje på plattform. 
• Plattform med midtstilt kollektivfelt skal ha ledegjerder mot kjørefelt og bør 
være minst 3 m 
bred. I tillegg bør det være en sikkerhetsavstand på minimum 0,4 m mellom 
installasjoner i 
bakkant av plattform (leskur og gjerder) og kjøreveg. 
• Det bør være resulterende fall på minimum 2 % på ventearealet 

• Krav til kantsteinshøyder på holdeplasser er gitt i kapittel D.4.6. 
Holdeplasser og ventearealer er også beskrevet i håndbok V123 
Tilrettelegging for 
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kollektivtransport på veg [15]. Utforming av ledelinjer og markering av 
stoppunkter er vist i håndbok V129 Universell utforming av 
veger og gater [19]. 

• D.3.1 Plassering av holdeplasser 
Holdeplasser anbefales plassert etter kryss. Dersom bussen svinger av på en 
sekundærveg, bør holdeplasser plasseres i sekundærvegen. 
I tilknytning til planskilte kryss bør busslommer langs primærvegen unngås. I 
stedet bør holdeplassene plasseres på rampene nær sekundærvegen slik at 
bussene benytter av- og 
påkjøringsrampene som øvrig trafikk. 
Det bør sikres at bussen har sikt bakover i en lengde lik stoppsikt ved utkjøring 
fra holdeplass. 
Holdeplass bør plasseres slik at bussen har klaring på minst 5 m foran et 
gangfelt eller minst 1 m etter et gangfelt (bussens bakpart). 

Håndbok V 123 Kollektivhåndboka 

Håndbok V123 er en del av Statens vegvesens håndbokserie og er en veiledning på 
nivå 2. Håndboka må først og fremst sees på som en teknisk veiledning for 
planlegging og utforming av infrastruktur for buss. Veiledningen er et supplement til 
håndbok N100 Veg- og gateutforming som inneholder krav knyttet til utforming av 
anlegg for kollektivtrafikk. Fraviksbehandling av krav i normalene følger fastsatte 
rutiner, jf. håndbok N100 Veg- og gateutforming (se over). Håndboken tar opp blant 
annet markeds- og utviklingstrekk, fysiske størrelser og dimensjoner blant annet for 
buss, holdeplasser og snuplasser, kollektivknutepunkt og fremkommelighet. Det 
følgende er relevante utdrag: 

4.2 Plassering av holdeplass 

Flere forhold må vurderes ved plassering av holdeplass: 
• kontakt mot viktige målpunkter 
• tilknytning til gang- og sykkelveg 
• kundenes behov ved plassering av fotgjengerkryssinger slik at fotgjenger naturlig 
bruker de anlagte kryssingspunktene enten disse er i plan eller planskilte 
• omstigning 
• vurdering av trafikksikkerhet 
• holdeplasser plasseres etter signalanlegg av hensyn til bussprioritering 
• plattform skal ligge på rett linje av hensynet til på- og avstigning både gjennom for- 
og bakdør 
• holdeplasser i venstrekurve unngås da sjåføren har dårlig sikt og høyre bakhjul 
vanskelig kommer inntil plattform 
• holdeplasser i høyrekurve unngås da sjåfør og øvrig trafikk har dårlig sikt 
Holdeplasser bør ikke ligge slik at bussen stanser nærmere enn 5 m foran et gangfelt 
eller minst 1 m etter gangfeltet (bussens bakpart). 
Holdeplasser legges der det er tilstrekkelig sikt i begge retninger, ikke i uoversiktlige 
kurver, ved bakketopper og lignende. Holdeplasser kan legges innenfor frisiktsoner i 
vegkryss. Konfliktnivået vil være avhengig av bussfrekvens og trafikkmengder. 
Leskur og sykkelparkering plasseres utenfor frisiktsonen. 
Det skal sikres sikt bakover fra bussens speil i en lengde lik 1,2 ganger stoppsikt. 
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4.4 Valg av holdeplasstype 

I håndbok N100 Veg- og gateutforming er det ulike krav til veg og gate både med 
hensyn til transportfunksjoner og transportformer, omgivelser, fartsgrenser og 
trafikkmengder. Dette har konsekvenser for valg og utforming av holdeplasstype. 
Kravene er sammenstilt i dette kapittelet. Ved valg av holdeplasstype må det alltid 
gjøres en vurdering av trafikksikkerhet, framkommelighet og stedlige forhold. Valg av 
holdeplasstype må også ta hensyn til marked og kapasitetsbehov. 

Busslomme er areal for holdeplass som ligger inntil kjørebanen. Holdeplassen kan 
ligge i direkte kontakt med kjørebanen eller atskilt fra denne med en refuge. 
Busslommer gir god framkommelighet for biltrafikken, men medfører normalt økt 
tidsbruk for kollektivtrafikken. Inn- og utkjøring av busslomme tar lenger tid enn ved 
kantstopp og gir dårligere komfort for passasjerene. Busslomme krever også mer 
areal. 

Kantstopp er holdeplass med stopp i vegbanen. Kantstopp prioriterer 
kollektivtrafikkens framkommelighet framfor biltrafikken. Kantstopp gir kort 
betjeningstid, god komfort for busspassasjerene, er lite arealkrevende, er enklere å 
drifte og vedlikeholde. Kantstopp har lavere investeringskostnader enn busslomme. 
Der det er mye busstrafikk kan kantstopp hindre framkommelighet for andre busser 
og øvrig trafikk. I bygater og i tettbygde strøk anbefales kantstopp som 
normalløsningen. Kantstopp kan også etableres utenfor tettbygd strøk der det ut fra 
trafikksikkerhetshensyn er akseptabelt at bussen stopper i kjørebanen. Forbikjøring 
av buss på holdeplass ved kantstopp kan medføre et trafikksikkerhetsproblem. 

Dimensjoner på plattformen: 

• Lengde avhenger av busstype og antall samtidig ankommende busser. 
• Bredde: Minimum 2,5 meter. V129 
• Høyde:18 cm. I kombinasjon med lavgulvbusser gir dette tilnærmet trinnfri 

innstigning. V129 
• Kantstein: Profilkantstein som gjør det lettere for bussjåføren å manøvrere 

bussen helt inntil plattformen, øker kvaliteten generelt og reduserer/fjerner 
behovet for å bruke rampe. V129 

• Opp- og nedramping til plattform: 1:12. V129 
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Figur 31 Profilkantstein. V129.  Bussen kjører på kantsteinen. 

 

Les mer 
på: https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376?fast_title=H%C3%
A5ndbok+V123+Kollektivh%C3%A5ndboka.pdf 

Håndbok V129 universell utforming av veger og gater 

Håndbok V129 er laget for å bidra til oppfyllelsen av Nasjonal transportplans mål om 
et universelt utformet transportsystem og som en del av kompetanseoppbyggingen i 
etaten. 
Håndboken kan også fritt brukes av fylker og kommuner. Håndboka er  et 
hjelpemiddel i ulike prosesser og oppgaver i Statens vegvesen. Håndboka skal 
revideres 
og videreutvikles etterhvert som det dannes ny kunnskap og erfaringer 
innhentes.  Håndboken tar opp blant annet prinsippene for universell utforming; 
universell utforming i planlegging, gjennomføring og styring, 
dimensjoneringsgrunnlag; drift og vedlikehold; veier; gater; holdeplasser; 
transportmidler; automater og billettering. Om holdeplasser står det i kapittel 8.1: 

Holdeplass for buss 

Dette omfatter av- og påstigningspunkter for buss, holdeplassområdet og 
utstyr/møblement knyttet til dette. Disse er omtalt i Håndbok V123 Tilrettelegging for 
kollektivtransport på veg. Enkelte elementer er overførbare til holdeplass for 
sporvogn. 
Anbefalt utforming 
Utforming av holdeplassområdet 
• Rett innkjøring (kantstopp eller brygge) 
gir best tilgjengelighet til alle dører. 
• Holdeplassen bør være så synlig som 
mulig. Det bidrar til at passasjerene 
finner den og bruker kollektivtilbudet, 
og det bidrar til at kjørende ser holdeplassen. 
• Ved nyplanting bør bjørk, or, hassel, 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376?fast_title=H%C3%A5ndbok+V123+Kollektivh%C3%A5ndboka.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376?fast_title=H%C3%A5ndbok+V123+Kollektivh%C3%A5ndboka.pdf
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gress, gran og burot unngås på grunn 
av allergi. 
• Gress bør klippes regelmessig 

Dimensjoner på plattformen 
• Lengde avhenger av busstype og antall samtidig ankommende busser. Se Håndbok 
N100 og Håndbok V123. 
• Bredde: Minimum 2,5 meter. 
• Høyde:18 cm. I kombinasjon med lavgulvbusser gir dette tilnærmet trinnfri 
innstigning. 
• Kantstein: Profilkantstein som gjør det lettere for bussjåføren å manøvrere bussen 
helt inntil plattformen, øker kvaliteten generelt og reduserer/fjerner behovet for å 
bruke rampe. 
• Opp- og nedramping til plattform: 1:12. 

Dekke 
Dekket skal være jevnt og sklisikkert. Holdeplassen kan markeres med avvikende 
belegg mot resten av fortauet. Da økes synligheten generelt, noe som er positivt 
både 
for å fremme kollektivtilbudet og for trafikksikkerhet og lesbarhet i trafikkbildet. 
Kantstein bør være glatt, ikke-avvisende og i kontrast til omkringliggende flater. 

Ledelinjer 
Naturlige ledelinjer bør lede fram til holdeplassen, (kantstein, overgang asfalt/gress 
etc). Unngå at holdeplassarealet flyter ut bakover. Hvis holdeplassen ikke ligger inn 
mot en vegg eller en tydelig fysisk avgrensning bør det etableres en markering av 
bakkant med gjerde eller kantstein. Følgende ledelinjer utformes med kunstige 
ledelinjer for å gi maksimal informasjon og 
gjenkjennbarhet: 
• Markering av stoppepunkt: Oppmerksomhetsfelt med bredde 90 cm og dybde 30 
cm ved påstigning ved fremre dør. 
• Ledelinje til stoppepunkt: Oppmerksomhetsfelt til stoppepunktet fra fremre del av 
lehus eller fra ytterkant fortau og holdeplasskilt, alternativt til informasjonssøyle 
dersom det ikke 
er lehus. Siste 30 cm legges som oppmerksomhetsfelt – det vil si at rillene  ligger på 
tvers. 

Se håndboken på Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater 
(vegvesen.no) 

Norsk standard 

• Norsk Standard NS 11001-1: Universell utforming av byggverk – Del 1: 
Arbeids- og publikumsbygninger. Dette dokumentet omhandler universell 
utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles 
uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede 
omgivelser for parkering og gangadkomst. Dette dokumentet angir hva som 
skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt 
bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt 
brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf
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• Norsk Standard NS 11005: Universell utforming av opparbeidete uteområder 
– Krav og anbefalinger. Denne standarden angir krav til universell utforming av 
opparbeidete uteområder, for derigjennom å bidra til at alle mennesker kan ha 
tilgang til området med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, 
deltakelse og sosialt samvær. Standarden omfatter opparbeidete uteområder i 
tilknytning til bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og 
samferdselsanlegg. Standarden omfatter krav til planlegging, utførelse og 
tiltak, elementer og utstyr. For å oppnå universell utforming er det nødvendig 
at sammenhengen mellom de ulike tiltakene vektlegges og ses i en helhet. Det 
stilles krav om at universell utforming vektlegges i hele tiltakets livsløp både i 
planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, produkter og utførelse, 
men standarden omfatter ikke krav til skjøtsel, drift og vedlikehold. Standarden 
inneholder også anbefalinger som bidrar til økt tilgjengelighet der universell 
utforming ikke kan oppnås. 

5.17. Anbefalinger 

• På en terminal vil dynamisk reiseinformasjon (sanntid på informasjonsskjermer 
som viser avganger og forsinkelser. Det bør også være mulig med 
lydopplesing av tekst på skjermen. 

• Informasjon om rutetabeller og rutekart bør plasseres i en høyde som passer 
også for passasjerer i rullestol. 

• Lehus med benk, lys i taket og kontrastmarkerte (frostede) glassflater 
installeres. 

• Benker bør utstyres med ryggstø og armlener. 
• Søppeldunker plasseres utenfor lehus, og på en måte at de ikke kommer i 

konflikt med ledelinjer; 90 cm fri passasje på begge sider av ledelinjen. Slike 
søppeldunker utstyres med kontrastmarkering. 

• Støy bør hindre gjennom skilting og forbud mot å stå på tomgang, eventuelt 
annen støyskjerming. 

• Det bør være stoppmarkering i kjøreveien med markering av hvor f.eks. buss 
skal stoppe, slik at taktilt påstigningspunkt er i kant med fordøren på bussene 
for sikker påstigning for passasjerer. 

• Det anbefales at det er et gjerde i bakkant av påstigningsplattformen med 
kontrastmarkering, dette for å hindre passasjerene i å komme ut i kjøreveien til 
bussene. 

• Kasselstein bør benyttes som kantstein i på- og avstigningsområdene på 
plattformene. Dette for at bussfører kan kjøre så nært inntil kantsteinene som 
mulig for å unngå et gap mellom bussgulv og plattforkant. 

• Det bør installeres en gul kontraststripe langs hele plattformens lengde for 
kontrastmarkering. 

• Høyde på kantstein bør være 18 centimeter. 
• Det bør være maksimum 20 mm høyde på forskjellen mellom elementene på 

plattformen, for eksempel overga ng mellom gangfelt og bussplattform. 
Anlegget skal i størst mulig grad være tilgjengelig for rullestoler. 

• Stigningsgrad mellom elementene i plattformsanlegget bør være 1:20. 
• Belysning bør være best mulig, for eksempel med bruk av lyssensor og 

gradvis sterkere lys etter hvor mørkt det er. 

5.18. Veiledninger og brukerbehov 
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5.18.1. Fra veiledninger og standarder 

Det er flere standarder og veiledninger som er relevant for infrastruktur. Av 

standarder er særlig disse relevante: 

• Norsk Standard NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: 
Arbeids- og publikumsbygninger er relevant for infrastruktur rundt trikk og 
tunnelbane, som større stasjoner etc. Denne standarden omhandler universell 
utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles 
uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede 
omgivelser for parkering og gangadkomst. Dette dokumentet angir hva som 
skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt 
bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt 
brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. 

• Norsk Standard NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder 
– Krav og anbefalinger. Denne standarden angir krav til universell utforming av 
opparbeidete uteområder, for derigjennom å bidra til at alle mennesker kan ha 
tilgang til området med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, 
deltakelse og sosialt samvær. Standarden omfatter opparbeidete uteområder i 
tilknytning til bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og 
samferdselsanlegg. Standarden omfatter krav til planlegging, utførelse og 
tiltak, elementer og utstyr. For å oppnå universell utforming er det nødvendig 
at sammenhengen mellom de ulike tiltakene vektlegges og ses i en helhet. Det 
stilles krav om at universell utforming vektlegges i hele tiltakets livsløp både i 
planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, produkter og utførelse, 
men standarden omfatter ikke krav til skjøtsel, drift og vedlikehold. Standarden 
inneholder også anbefalinger som bidrar til økt tilgjengelighet der universell 
utforming ikke kan oppnås. 

• Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike 
bygningstyper, som tar opp akustikk i for eksempel terminalbygninger, 
stasjoner m.v. 

• Vegvesenet håndbok universell utforming av veger og gater: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/118984 

• Stasjonshåndboken til Bane Nor: 
https://orv.banenor.no/stasjonshandboken/doku.php?id=start 

5.18.2. Brukerbehov 

Mens alle har de samme behovene for en godt tilgjengelig reisekjede, er det viktig at 

man har forståelse for at ulike personer møter ulike barrierer i forbindelse med reiser 

med offentlig transport. Noen eksempler er: 

• Orienteringsvansker, som å vite hvilken buss, trikk eller annet som ankommer 
stoppested, finne inngangsdører på et transportmiddel. 

• Finne veien i stasjonsbygninger, terminaler og annen infrastruktur. 
• Mangel på tilgjengelig informasjon, bl.a. formidling i lydformat, skilt med god 

luminanskontrast og tilpasset bokstavhøyde. 
• Mangel på definerte gangsoner og taktile ledelinjer. 
• Mangel på tydelige kontrastmarkeringer på trapper, stolper, heiser og utspring 



92 
 

5.19. Anbefalinger 

• Informasjon i forbindelse med togreiser bør foreligge i flere format, herunder 
visuelt og auditivt format. 

• Informasjon bør omfatte tilgjengelighet til toget som skal brukes, om det er 
behov for bruk av rampe, om det er plass til å bevege seg mellom seterader 
med rullestol osv. 

• Reiseinformasjon bør være i klart språk og kunne mottas på flere plattformer, 
som mobilapplikasjon, nettside osv. Bruk av symboler og ikoner er også 
anbefalt. 

• Gangvei til stasjon bør ha minst mulig høydeforskjell (maks 1:12 på korte 
strekninger) og overgang mellom fortau og gangfelt ikke høyere enn 2.5 cm i 
høyde. 

• For synshemmede er det viktig at det er en høydeforskjell mellom gangvei og 
veibane slik at man ikke risikerer å bevege seg ut i veibanen. 

• Vedlikehold av gangveier ved bl.a. feiing av snø og is og et fast og sklisikkert 
dekke er også sentrale tiltak, ved siden av krav til visuell og taktil avgrensning 
og belysning[i]. 

• Togstasjon bør ha direkte atkomst uten nivåforskjeller. 
• Sitteplasser, ledelinjer, trinnfri atkomst inn på toget gjennom tilstrekkelig høyde 

på kantsteiner og kontrastbruk må vektlegges for å sikre universell utforming. 
• Togplattform og stasjon bør ha plass til rullestol og være godt vedlikeholdt året 

rundt. 
• Billettautomater bør ha en betjeningshøyde som tillater bruk fra rullestol; 

mellom 75 centimeter og 130 centimeter over gulvet. Da kan automaten 
brukes av både stående og sittende personer. 

• Automater bør plasseres slik at de er enkle å finne, komme seg fram til og 
betjene, uavhengig av tid på døgnet eller lys- og værforhold. 

• Høyden på automaten kan være justerbar, men må ligge innenfor 75 og 130 
centimeter over gulvet. Du kan for eksempel montere betalingsterminalen på 
en teleskopstang, som brukeren kan justere etter eget ønske. 

• Togvogner bør lavgulv/laventré med en rampe som sikrer trinnfri på- og 
avstigning for alle passasjerer til togvognene. 

• Riktig bruk av kontrastfarger og avsatte plasser for rullestol og førerhund er 
viktig. 

5.20. Nettsider 

• https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/ 
• https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=byggteknisk%20forskrift 

 

6. Informasjon  
 

6.1.          Innledning 

https://transport.universellutforming.no/3-tog/#_edn1
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=byggteknisk%20forskrift
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Informasjon, herunder formidling av informasjon i elektronisk format er en viktig del 
av tjenestetilbudet i forbindelse med passasjertransport med buss, tog og bane. Det 
gjelder spesielt for nødsituasjoner, men er like sentralt for at alle passasjerer skal ha 
en likeverdig tilgang på tjenester om bord i transportmidlet, være oppdatert på det 
som foregår og ha god tilgang til generell informasjon i forbindelse med reisen. 

For å oppnå dette er det viktig at man sørger for universelt utformede løsninger for 
virksomhetenes nettsider og informasjon i flere formater med blant annet 
destinasjonsanvisning, formidling av informasjon om bord i transportmidlet, som 
høyttaler og og på skjerm, sanntidsinformasjon og annet. Informasjon i en 
nødssituasjon er selvfølgelig sentralt. 

Også informasjon formidlet gjennom mobilapplikasjoner et viktig område for 
universell utforming. 

6.2.          Utfordringer 

Passasjerer kan ha ulike utfordringer med å oppfatte muntlig eller skriftlig 
informasjon. Med hensyn til kommunikasjon og formidling fra tjenesteutøver 
(transportør, salgsagent osv.) må løsningene kunne brukes av passasjerer med for 
eksempel nedsatt syn og hørsel, kognitive funksjonsnedsettelser og annet, eller 
mangel på alternative kommunikasjonsformer, for eksempel de som er avhengige av 
tolk. Det er derfor viktig at buss- og togselskaper sørger for relevant og forståelig 
informasjon, og gode kontaktmuligheter med utøver av transporttjenester gjennom 
ulike kommunikasjonskanaler og i ulike formater. Passasjerer bør videre ha tilgang til 
alternative kontaktkanaler, som for eksempel tekstmelding, nettkontakt og 
personkontakt. 

6.3.          Krav til ulike typer informasjonskanaler 

Informasjon og kommunikasjon omfatter blant annet skilt, ulike typer informasjonsmateriell 

og informasjons- og kommunikasjonsmateriell. Universell utforming er sentralt for at 
alle passasjerer skal ha likeverdig tilgang til informasjonen som formidles. 

Typer av informasjon som formidles kan være avganger, ankomst, hvordan man får 
kjøpt billett, generell informasjon og liknende. Som del av dette skal passasjerene, 
ved hjelp av informasjonsformidling gjennom ulike formater, få tilgang til informasjon 
om reisen, om alternative kontaktmuligheter for å kontakte virksomheten som er 
ansvarlig for transporten. Når et selskap skal anskaffe IKT-tjenester, for eksempel i 
forbindelse med utforming av egne nettsider, eller digital formidling av informasjon 
osv., skal universell utforming være en del av kontraktsgrunnlaget, i henhold til 
forskrift. 

For å sikre alle passasjerer likeverdig tilgang til informasjon bør man sørge for at: 

• informasjon gis i alternative format; 
• informasjon som formidles skriftlig gis med tydelige fonter, skrifttyper, 

piktogrammer og symboler, og har god kontrast mot bakgrunnen; 
• informasjon formidlet på skilt har luminanskontrast mellom skilt og bakgrunn 

og mellom tekst og bakgrunn på minst 0,8. Dersom et skilt for eksempel 
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plasseres mot en lys bakgrunn, bør det ha mørk bakgrunn med hvit eller 
nedtonet tekstfarge[i]; 

• det skal være mulig å komme helt inntil skiltet, man bør derfor sørge for at det 
ikke er plassert ting foran som kan føre til sammenstøt; 

• bokstavhøyden på skiltet er minst 25 mm; 
• informasjon på skiltene er kortfattet og enkelt å oppfatte; 

 
Figur 32 Skilt med punktskrift og opphøyde, taktile bokstaver (Foto: Universell Utforming AS) 

  

 

 

• skilt er godt belyst og ikke gir gjenskinn; 

• mindre tekstmengder utformes med opphøyde taktile bokstaver, eventuelt 
også med punktskrift; 

• man bruker symboler der det er mulig; 

• monitorer er blendingsfrie, med mørk bakgrunn og lys skrift, og skal ikke 
plasseres slik at det er sterkt motlys fra for eksempel et vindu; 

• og at informasjonen på monitorer er lett synlig for passasjerene fra ulike steder 
i transportmidlet. 

  

7.          Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
 

7.1.   Innledning 

En svært sentral del av helhetstilbudet rundt passasjertransport er formidling av 

informasjon. Dette gjelder alt fra planlegging av reiser, bestilling av billett, informasjon 

om avvik, sanntidsinformasjon om avganger og atkomster, uhell og nødssituasjoner 
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og annet. I dag formidles slik informasjon på IKT, både på selskapenes og 

operatørenes nettsider og på mobilapplikasjoner. Det er derfor sentralt at 

passasjerene kan velge mellom ulike formater og at alle formater er universelt 

utformet, for å sikre passasjerene likeverdig tilgang på informasjonen.  

7.2.  Lovfestede krav 

Nettsider og mobilapplikasjoner som brukes til å formidle reiseinformasjon og annen 
relevant informasjon, skal følge krav om universell utforming i henhold til Forskrift om 
universell utforming av IKT. Denne forskriften stiller i dag krav om at nettsider skal 
oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 
2.0. Difi har en oversikt over suksesskriteriene på https://uu.difi.no/krav-og-
regelverk/wcag-20-standarden, og en veileder for hvordan man arbeider etter WCAG 
kravene. 

Å følge kravene er viktig fordi svært mange passasjerer med nedsatt funksjonsevne i 
dag benytter internett både på datamaskin og gjennom mobilapplikasjoner, mange 
med tilkoplede tekniske hjelpemidler. Dersom utformingen av programvare- og 
maskinvareløsningene ikke følger kravene om universell utforming vil passasjerene 
være avskåret fra å kunne få tilgang til informasjonen uavhengig av assistanse fra 
andre. 

Ansvarlige for selskapenes nettsider skal, for å sikre universell utforming av 
nettsidene, sørge for at: 

• sidene er ryddige og oversiktlige; 
• tekst har riktig kode og struktur; 
• det er andre måter å verifisere på enn bruk av captcha; 
• det er mulig for å tilpasse sidene; 
• det er skille mellom innhold og struktur; 
• dersom det er videoer på selskapets nettsider, at denne er tekstet; 
• det brukes klart språk på nettsiden og at dersom informasjon som gis på 

nettsider henviser til annen informasjon, skal dette begrenses til det som er 
helt nødvendig og på en tydelig måte, med direkte lenke. Krav kan alternativt 
bli oppfylt gjennom formidling av informasjonen i annet format, for eksempel 
gjennom lyd. 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden
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Figur 33 Holdeplass med reiseinformasjon i flere formater, blant annet taktilt kart. (Foto: Dagfinn Mahle, Viken 
kollektivterminaler 

  

 

 

7.3.  WCAG kravene 

Det finnes i dag mange praktiske verktøy for å kontrollere at nettsider følger disse 
kravene, som WCAG 2.0 og WCAG 2.1 minimumskravene, (se https://wcag.difi.no/) 
som på norsk heter Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold 
(https://www.w3.org/Translations/WCAG20-no/). WCAG 2.1 kravene (se 
https://www.w3.org/TR/WCAG21/) vil være grunnlaget for den norske 
implementeringen av EUs nett-tilgjengelighetsdirektiv, som trer i kraft i Norge 1. juli 
2019. Blant annet er det sentralt at man skal kunne bruke tastaturnavigering som 
alternativ til musepilnavigering, og at nettsidene skal kunne fungere med ulike former 
for tekniske hjelpemidler som leselist for synshemmede. 

De viktigste minimumskrav å huske på når man utformer en nettløsning er ifølge 
WCAG 2.0s: 

• Brukeren må ha et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst. For eksempel 
skal et bilde eller en figur ledsages av forklarende tekst. 

• Når innholdet på nettsiden presenteres som video eller lyd skal brukeren ha et 
alternativ for å motta informasjonen, som tekst. 

• Dersom nettsiden har en video med lyd, må brukeren få et tilbud om teksting. 
• Koding må vise hva et innhold er, og ting som spalter, overskrifter osv. må 

være kodet som det det ser ut som. 
• Innhold må presenteres i en meningsfull rekkefølge. 
• Instruksjoner må ikke være avhengige utelukkende av form, størrelse, visuell 

plassering, orientering eller lyd for å bli forstått. 

https://wcag.difi.no/
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-no/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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• Presentasjoner skal ikke utelukkende bygge på farge. Dette for at personer 
som ikke kan oppfatte farge eller informasjon som gjengis som farge skal ha 
likeverdig tilgang. 

• Lyd som starter automatisk, skal kunne stanses eller settes på pause av 
brukeren. 

• Kontrastforholdet mellom tekst og bakgrunn må være minst 4,5:1. 
• Tekst skal kunne bli endret til 200 % størrelse uten tap av innholdet eller 

funksjonen. Dette for at svaksynte skal ha samme tilgang til informasjonen i 
teksten ved å tilpasse tekststørrelsen. 

• Heller enn bilder av tekst skal man bruke tekst. Dette er blant annet for at 
innholdet skal kunne gjengis på en skjermleser – et bilde av tekst kan ikke 
leses av blinde. 

• All funksjonalitet skal kunne brukes ved hjelp av tastatur. Dette er fordi mange 
brukere på grunn av ulike funksjonsnedsettelser ikke kan bruke musepeker for 
å treffe for eksempel lenker, navigere og andre funksjoner, men foretrekker å 
bruke kommandoer gjennom tastaturet. 

• Unngå tastaturfeller. 
• Tidsbegrensninger skal kunne justeres av brukeren. 
• Brukeren må ha mulighet til å stoppe, pausestille eller skjule innhold som 

automatisk endre seg. 
• Innhold skal ikke blinke mer enn tre ganger per sekund. 
• Brukeren skal gis en mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet. 
• Sidetitler skal være nyttige og tydelige. De skal gi en klar ide om hva som er 

innholdet på siden. 
• Innhold skal presenteres i en logisk rekkefølge. 
• Alle lenkers mål og funksjon skal fremgå tydelig av lenketeksten. Dette vil si at 

man skal unngå å bruke for eksempel enkeltord som «her» for å angi en 
lenke, men bruke setninger som i sin helhet utgjør lenken og samtididig viser 
hva den inneholder, for eksempel «les mer om togbilletter på denne siden». 

• Brukeren skal kunne velge mellom flere måter å navigere på. 
• Ledetekster og overskrifter skal være beskrivende. 
• Alt innhold skal ha få synlig fokus når du navigerer med tastatur. 
• Språket til innholdet på alle websider skal være angitt i koden. 
• Alle deler av innholdet på en nettside som er på et annet språk enn resten av 

siden skal være markert i koden. 
• Når en komponent kommer i fokus skal dette ikke automatisk føre til 

betydelige endringer i siden. 
• Når verdien til et skjemafelt endres, skal ikke dette medføre automatisk 

endringer i siden. 
• Navigasjonslenker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent 

rekkefølge. 
• Når elementer har samme funksjonalitet på tvers av flere sider skal de 

utformes likt. 
• For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en 

tekstbeskrivelse av feilen. 
• Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må 

fylles ut. 
• Dersom feil blir oppdaget automatisk, skal brukeren gis et forslag til hvordan 

feilen kan rettes. 
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• For sider som medfører juridiske forpliktelser må det være mulig å kunne 
angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn. 

• Alle sider skal være uten store kodefeil. 
• Alle komponenter har navn og rolle bestemt i koden. 

[Kilde: Digitaliseringsdirektoratet] 

Det er tilgjengelig flere virksomheter i Norge som assisterer med å kontrollere 
nettsider mot universell utformingskravene. 

7.4.  Mobilapplikasjoner 

Mange mobilapplikasjoner og nettbrett er i dag er en like viktig plattform for 
internettbaserte tjenester som datamaskiner. Også disse er omfattet av kravene til 
universell utforming av nettløsninger. 

Regelen er at det er krav til universell utforming dersom applikasjonen det gjelder må 
laste ned oppdatert informasjon – for eksempel om rutetider – over internett for å 
fungere. Slike applikasjoner er nettløsninger. For uten ruteplanleggere er eksempler 
mobilbank, billettkjøpsfunksjoner, værmeldinger og annet. 

Applikasjoner er programvare som blir utformet for å kjøres på smarttelefoner, 
nettbrett eller andre mobile enheter. Applikasjoner blir stadig mer utbredt og er 
populære for mange brukere med nedsatt funksjonsevne på grunn av at de er enkle 
å bruke så fremt løsningene er godt universelt utformet. De er ofte et supplement til, 
eller erstatning for nettsteder man har tilgang til gjennom data. 

Når det gjelder domener, omfatter kravene til universell utforming alle typer av 
domener, også utenlandske som er rettet mot allmennheten i Norge. Dette gjelder 
også dersom virksomhetens nettside ligger på en server som er plassert i utlandet, 
dersom nettsiden er rettet mot allmennheten i Norge[1]. 

EUs Direktiv for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 
krever at mobilapplikasjoner skal være universelt utformet innen 23. juni 2021 i EU. 
Direktivet vil også gjelde i Norge, se også vedlegg 1. 
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Figur 34 Mobilapplikasjoner er en stadig viktigere del av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Foto: Universell 
Utforming AS) 

  

 

7.5.  Automater 

En annen del av IKT som er relevant for ferge- og hurtigbåttransport er automater. 
Automater omfatter billett- og betalingsautomater, valideringsautomater, automater 
for mat og drikke, informasjonsautomater og andre. 

Ulike passasjerer har ulike utfordringer med å bruke automater, på grunn av syn, 
bevegelse, kognitive utfordringer, hørsel eller andre faktorer. Derfor skal automater, 
for å sikre likeverdig tilgang for alle passasjerer, følge krav for å være universelt 
utformet. Dette gjelder fire hovedområder: plassering – det vil si å kunne finne 
automaten; hvordan automaten er montert – det vil si å kunne komme frem til 
automaten; betjeningsområdet og omgivelser – det vil si å kunne komme inntil 
automaten for eksempel med en rullestol eller gåstol, og endelig bruk av automaten – 
det å kunne forstå meny, knapper, velge mellom ulike bruksmåter, uansett 
funksjonsevne. 

7.5.1. Plassering av automat 

Følgende krav gjelder for god plassering av en automat, enten det er på stasjon eller 
holdeplass eller om bord på tog og buss i forbindelse med infrastrukturen. 

• Automater plasseres slik at de er enkle å finne og bruke, uavhengig av tid på 
døgnet eller lys- og værforhold. 
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• Automater skal være tydelig markert med skilt og belysning. Belysningen fra 
skjerm og tastatur på automaten bør være minst 500 lux. For området rundt 
automaten er 200 lux tilstrekkelig belysning. 

• Skilt plasseres over automaten og være synlig fra alle vinkler, uansett 
brukshøyde. 

Dette innebærer at en automat som er plassert utendørs skal være enkel å finne for 
passasjerer uansett vær eller tid på døgnet, dagslys eller mørke osv. Det 
gjennomføres gjennom god skilting og belysning som nevnt i kravene, men også 
gjennom god bruk av ledelinjer frem til automaten, eventuelt med bruk av lyd.  

7.5.2. Fremkomst til automat 

• Tilkomst til automater skal være universelt utformet for å sikre likeverdige 
muligheter for alle brukere av automatene. 

• Veien fram til automaten bør være uten hindringer, og underlaget fram til 
automaten bør være trinnfritt, flatt og stabilt. 

7.5.3. Betjeningsområde og omgivelse rundt automat 

• Bruker bør kunne benytte automaten enten forfra eller fra siden. 
Rullestolbrukere bør komme helt inntil, eller kunne ha bena innunder 
automaten. Forutsetning for dette er at det er fri høyde mellom underkant 
automat og bakken/gulvet på minst 0,67 m, i 50 cm dybde. 

• Dersom automaten er plassert i et område med mye støy eller bakgrunnslyd 
og den formidler lydbasert informasjon, bør den ha teleslynge eller andre 
hjelpemidler for brukere med nedsatt hørsel. Andre alternativer kan være uttak 
for ørepropper. 

• Betjeningshøyde for knapper til automat skal være mellom 0,8 og 1,2 m. Hvis 
informasjon bare skal leses på skjerm kan denne være høyere plassert, men 
fremdeles kunne leses fra sittende stilling. 

• Instruksjoner og advarsler bør kunne oppfattes av alle, og plasseres der de 
brukes. 

• Dersom to eller flere automater står ved siden av hverandre, bør det være 
minst 1500 mm fra midten av automaten til midten av neste automat, for å 
sikre mulighet for samtidig bruk av automatene. 

  

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en veiledning for universell utforming ved 
utplassering av automater: https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/veileder-utplassering-
av-automater. 

  

[1] Se også https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/kva-seier-forskrifta. 

[i] Se Norges Blindeforbunds nettsider for krav til skilting for at synshemmede kan få 
likeverdig tilgang til informasjon: https://www.blindeforbundet.no/universell-
utforming/skilt. 

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/veileder-utplassering-av-automater
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/veileder-utplassering-av-automater
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/kva-seier-forskrifta
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/skilt
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/skilt
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8. Tjenester  
 

8.1.          Innledning 

Dette kapitlet omfatter krav til opplæring av personell, utforming av tjenestene slik at 
alle har likeverdig tilgang til dem, og krav til utøvelsen av tjenestene. Veiledningen 
kan ta opp selve utøvelsen av tjenesten og krav til kundebehandling, krav til 
virksomhetenes policy når det gjelder opplæring av personell, anskaffelsesprosesser, 
brukermedvirknings- og klageprosesser, evaluering av tjenestetilbudet osv. 

  

 
Bilde 1: Personale informerer ved billettautomater på Oslo S. (Foto: Standard Norge) 

  

8.2. Personlig tjenesteutøvelse 

Kommunikasjon med passasjerer skal fungere på en god og likeverdig måte. Det er 
derfor nødvendig at ansatte får opplæring i behandling av passasjerer med ulike 
typer utfordringer, slik at de kan: 

• sette seg inn i passasjerenes individuelle behov 
• håndtere alle passasjerer på en likeverdig, oppmerksom og respektfull måte, 

uansett vedkommendes funksjonsevne 
• ha evne til å forstå og gjøre seg forstått overfor passasjerer med 

kommunikasjonsmessige utfordringer 
• gi passasjerene enkle valgmuligheter 
• formidle informasjon til passasjerene gjennom klart språk. 

Den beste løsningen er om selskapene legger inn opplæring av ulike 
passasjergruppers behov i sin trening av personell i generell kundebehandling, ikke 
minst i forbindelse med krisesituasjoner og evakuering. 
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8.3.          Kundebehandling 

For å sikre best mulig kundebehandling for alle passasjergrupper er det en viktig del 
av treningen at opplæringen i ulike passasjergruppers behov sikter mot å unngå 
feilaktige forestillinger om kunder knyttet til gruppetilhørighet. 

Opplæring i kundebehandling  omfatter høflighet, oppmerksomhet, konfidensialitet og 
kunnskap om tiltak det generelt er behov for å iverksette i møte med ulike grupper av 
passasjerer, herunder passasjerer med nedsatt funksjonsevne. 

8.4.          Veiledninger og standarder 

Det er flere standarder som er relevante for transporttjenester. Dette omfatter: 

• Norsk Standard NS 11033 Universell utforming - Persontransport - Tjenester 
på transportområdet. Denne standarden angir krav til hvordan tjenester på 
transportområdet skal utformes og utøves for å sikre universelt utformede 
løsninger. Transportområdet omfatter i standarden persontransport på bane, 
luft, sjø og vei. Standarden omfatter publikumsrettet tjenesteutøvelse der det 
kreves universelt utformede løsninger for de fysiske rammene rundt utøvelse 
av transporttjenestene, prosesser og rutiner med krav til utvikling, planlegging, 
utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester og krav til sikring av 
kvalitet, definisjon av aktører, assistanse og opplæring av tjenestepersonell. 
Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, bortsett fra 
grensesnittet mot disse, samt hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for 
eksempel teleslynge, rullestol på flyplass, personlig assistanse og annet. 

• Norsk Standard NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til 
tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse. Denne standarden gir krav til 
prosessen rundt design av en tjeneste for å sikre alle likeverdig tilgang til 
produkter og tjenester. 

• Norsk Standard NS 11040 Universell utforming - Brukermedvirkning og IKT. 
Denne standarden gir krav til prosesser rundt utforming av produkter og 
tjenester og hvordan man systematisk kan involvere relevante brukere i flere 
deler av prosessene for å sikre likeverdig tilgang til tjenestene og produktene. 

  

8.5.           Anbefalinger 

• Virksomheter som tilbyr transporttjenester bør etablere, dokumentere, 
iverksette og vedlikeholde et system for å sikre likeverdige transporttjenester 
for flest mulig. 

• Virksomheten bør ha tilstrekkelig kunnskap om mangfoldet i befolkningen som 
grunnlag for planleggingen av likeverdige transporttjenester . 

• Det bør foretas informasjonsinnhenting om passasjerbehov, dialogmøter osv. 
som del av planlegging. 

• Brukermedvirkning bør inngå som del av prosessen. 
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• Virksomheten bør utarbeide en strategi for utøvelse av inkluderende 
transporttjenester, der brukernes opplevelse av transporttjenestene skal stå i 
sentrum. 

• Virksomheten bør utarbeide et opplæringsprogram for personell som er i 
kontakt med passasjerer. Programmet bør omfatte kunnskap om: 

o passasjerrettigheter, herunder rettigheter ved avvik; 
o ulike funksjonsnedsettelser, inkludert barrierer som passasjerer kan 

støte på; 
o assistanse til ulike passasjergrupper; 
o håndtering av uventede hendelser; 
o håndtering av hjelpemidler. 

 

 

9.  Prosesser: Planlegging, gjennomføring og styring 
 

9.1.         Innledning 

Dette kapitlet omfatter planprosesser i forbindelse med prosjekter knyttet til buss-, 
bane- og togtransport og infrastruktur, gjennomføring og styring. 

Det skal i henhold til plan- og bygningsloven alltid vurderes om universell utforming er 
relevant for planer og prosjekter, og dette vil igjen være viktig i forhold til infrastruktur 
for buss-, bane- og togtransport. Man skal også dokumentere de valgene som er tatt, 
og ta hensyn til brukermedvirkning. Et annet element er krav til drift og vedlikehold for 
å sikre universell utforming. 

Prosesser rundt universell utforming av buss-, bane- og togtransport og infrastruktur 
er et eksempel på såkalt menneskeorientert utviklingsprosess[i]. En slik prosess har 
som fellestrekk at de har følgende trinn: 

1. Planlegging og tilrettelegging for en menneskeorientert utviklingsprosess. 
2. Forståelse for og spesifisering av brukskonteksten. 
3. Spesifisering av brukerkravene. 
4. Produksjon av designløsninger for å møte brukerkravene. 
5. Evaluering av designløsningene mot kravene. 
6. Etablering av en utviklingsgruppe som har tverrfaglig kompetanse og 

perspektiver. 

For å oppnå universell utforming bør berørte brukere av løsningene, i denne 
sammenheng ferger og hurtigbåter, involveres i prosessen på flere trinn, jfr. punkt 
7.3. I det følgende gis det veiledning i hvordan man gjennomfører en god prosess for 
å sikre universell utforming. 

9.2.          Planlegging og universell utforming 
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Det er sentralt å ta med universell utforming fra planleggingsfasen. Målet er å 
forankre universell utforming hos så vel bestiller som prosjekteier og prosjektleder, og 
rekruttere gode brukermedvirkere. I dette inngår å kartlegge potensielle 
brukergrupper (passasjergrupper) og andre interessenter. Planlegging omfatter 
forståelse og spesifikasjon av brukskonteksten, dvs. at man gjennomfører en 
kartleggings- og dialogprosess. Den kan omfatte: 

• Beskrivelse av brukere og interessenter (f.eks. alderssammensetting). 
• Relevante egenskaper og karakteristika for brukerne (f.eks. pendlere, turister, 

fastboende). 
• Brukernes oppgaver, målsettinger og behov (f.eks. del av gjennomfartsvei, 

turisme, skolevei osv.). 
• Relevante tekniske, fysiske, sosiale og kulturelle forhold (vanskelige 

værforhold, behov for spesiell kompetanse hos mannskapet ved utøvelse av 
tjenester osv.). 

• Hvilke hjelpemidler som løsningene må fungere sammen med (f.eks. 
elektronisk formidling av informasjon forhold til blindes bruk av IKT). 

 
Figur 35 Planarbeid (foto: Statens vegvesen) 

 

 

9.3.          Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning er et viktig verktøy for å sikre gode løsninger for universell 
utforming, i flere faser av planleggingsprosessen. Brukermedvirkning kan foregå på 
systemnivå og individnivå, dvs. om brukerne er representanter for en større gruppe, 
som en interesseorganisasjon eller råd for funksjonshemmede, eller som de deltar for 
å dele sine personlige erfaringer. Ofte vil en brukerrepresentasjon på systemnivå 
være det beste for å sikre mest mulig representativitet. 



105 
 

Allerede fra planleggingen bør det identifiseres representanter for brukergruppene, 
men samtidig skal man sikre at behovene til de som ikke er representert gjennom 
brukermedvirkerne blir representert. 

Interesseorganisasjonene av brukere, kompetansemiljøer, brukergrupper eller 
enkeltbrukere kontaktes og inviteres til deltakelse. Deres rolle i prosessen skal 
klargjøres og grad av medvirkning, omfang og kompensasjon klargjøres, samt 
prosedyrer for konflikthåndtering og prioritering. 

Det er også viktig at man sørger for brukermedvirkning under alle relevante faser av 
prosessen, enten det er utforming av et produkt eller en tjeneste. Se også Kap. 9 
Anskaffelser. 

9.4.          Kravspesifikasjoner 

Kravspesifikasjonene ved anskaffelser av produkter og tjenester skal være klare på 
hva man legger i kravet om universell utforming. Målet med kravspesifikasjonen er å 
produsere løsninger som møter brukerkravene. Man skal utvikle designløsninger som 
kan brukes av så mange som mulig, og vurdere designalternativer. Disse bør 
evalueres av brukermedvirkerne så tidlig som mulig. I forbindelse med fergetransport 
vil dette gjelde en rekke elementer som er nevnt i kapitlene i denne veilederen. I 
forbindelse med utvikling av kravspesifikasjoner er det viktig å identifisere og følge 
relevante tilgjengelighetsretningslinjer, som lov og forskrift, håndbøker og standarder 
for universell utforming. 

9.5.          Evaluering og dokumentasjon 

En viktig del av prosessen er evalueringen, for eksempel av produkter og tjenester, 
basert på tilbakemeldinger fra brukere av produktene og tjenestene virksomheten 
tilbyr. Løsningene skal evalueres i forhold til brukerkravene og veiledende 
retningslinjer for universell utforming. Noen punkter som kan inngå i en 
evalueringsprosess kan være: 

• Testing av hvorvidt designløsningene fungerer sammen med eventuelle 
individuelle tekniske hjelpemidler (leselister/nettlesere/annen IKT; ramper og 
døråpninger/rullestol; teleslynge/høreapparat og informasjon/kognitive 
utfordringer). 

• Systematisk evaluering av designforslag sammen med brukermedvirkere. 
• Evaluering av løsningsforslag i realistisk brukskontekst (test av kontrast i kabin 

sammen med synshemmede, test av lydanlegg med hørselshemmede osv.) 
• Informere alle som er involvert om resultat av testing og evaluering. 
• Sikre at løsningene ombord og på stasjoner og terminaler oppfyller kravene i 

lovgivningen og at det er konsensus om at løsningen har riktig kvalitet og 
møter de spesifiserte brukerkravene. 
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Figur 36 Modellbasert prosjektering (Foto: Statens vegvesen) 

9.6.          Krav til drift og vedlikehold 

Etter at et produkt er mottatt, er drift og vedlikehold viktig med henblikk på å bevare 
det ønskede nivået på det som er anskaffet. Også i denne fasen er et system for 
tilbakemeldinger fra brukere viktig, for å kontrollere hvordan transportmiddel og 
infrastruktur fungerer under ulike forhold, for eksempel i vinterhalvåret. Universell 
utforming må inkluderes som en del av sikkerhetsstyringssystemet i driftsfase om 
bord. 

Gode regler for vedlikehold i form av snørydding, renhold, belysning osv. skal 
systematisk følges. 

  

  

  

[i] En slik prosess er beskrevet i blant annet standardene NS-ISO 9241-210 og NS 
11040, jfr. www.standard.no. 

 

http://www.standard.no/
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Vedlegg 1 Lover og forskrifter 

Innledning 

Denne oversikten viser de mest sentrale lovene og forskriftene på områder som 
berører passasjertransport med buss og bane, infrastruktur, IKT og annet, samt 
overordnet lovgivning for universell utforming, som likestillings og 
diskrimineringsloven. 

 

Universell utforming og lovgivning 

Universell utforming er prinsippet om likeverdig tilgang til noe, for eksempel 
bygninger, transport eller IKT, for alle.  Krav til universell utforming gis i dag i norsk 
og internasjonal lovgivning, veiledninger, håndbøker og standarder. Det er et hierarki 
mellom disse krav typene, der lovene rangerer høyest, mens standarder og 
håndbøker spesifiserer og utdyper kravene i lovene. 

Historisk sett har utviklingen av lovgivning foregått over en lang periode, både i 
Norge og i EU. Det følgende er en kort gjennomgang. 

I Norge hadde NOU 2001:22 Fra bruker til borger (Manneråkutvalget) som et av sine 
forslag å pålegge departementene å gjennomgå lovverket, for å vurdere om det 
måtte utfylles eller presiseres. Utredningen fra 2001 hadde avdekket svakheter og 
mangler blant annet på områdene byggverk og tjenester[i]. 
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Stortingsmelding St.meld.nr.40 Nedbygging av funksjonshemmende barrierer fra 
2003 arbeidet videre med dette og foreslo lovendringer på områder som valglov, 
utdanning, tjenester på sosial- og helseområdet og i arbeidslivet. Så langt fokuserte 
man med andre ord på sektorlovgivning, heller enn generell diskriminerings- og 
tilgjengelighetslovgivning. NOU 2001:22 ble fulgt opp av statusrapporten «Full 
deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006» som konkluderte med at på sentrale 
områder som transport, IKT, arbeid, boliger og økonomi hadde det «skjedd lite som 
har hatt direkte virkning for den enkelte»[ii]. 

Utvalget som sto bak rapporten uttrykte tilfredshet over at et offentlig utvalg på det 
tidspunkt hadde utredet en antidiskrimineringslov, men var bekymret for at arbeidet 
tok lang tid, med henblikk på betydningen av en klar og tydelig antidiskrimineringslov 
med krav om tilgjengelighet på alle samfunnsområder. NOU 2005:8 Likeverd og 
tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt 
funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle (Syseutvalget)[iii] var et viktig skritt på 
vei mot en norsk antidiskrimineringslov, blant annet konkluderte Syseutvalget med at 
«Universell utforming kan gjøres til rettsplikt». 

Ot.prp.44 (2007-2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) inneholdt et «Forslag til lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven)». Dette var en konkret oppfølging av Syseutvalgets 
konklusjoner. Basert på dette trådte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft 
fra 2009, og ble senere erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven. 

I EU har arbeidet for en antidiskriminerings- og tilgjengelighetslovgivning hatt en 
annerledes historie, på grunn av tvil hos flere av medlemslandene om hvor mye 
myndighet det europeiske fellesskap skulle gis på dette området, som flere land 
mente at naturlig skulle høre under nasjonalstatens myndighet. Det var først fra 1995 
at EU fikk myndighet til å utvikle programmer og tiltak som berørte personer med 
nedsatt funksjonsevne, blant annet HELIOS I og II programmene der Norge deltok. 

Grunnlaget for EU-samarbeidet er traktater som inngås mellom medlemslandene, for 
eksempel Amsterdamtraktaten og Nicetraktaten. EU har, med fullmakt fra traktatene, 
vedtatt regelverk mot diskriminering, bl.a. på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og 
krav om tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i bl.a. 
transportsektoren og på IKT-området. Det var Amsterdamtraktaten av 1997 som i 
Artikkel 13 etablerte hjemmel for EU til å utvikle lovgivning i form av direktiver og 
forordninger som berører personer med nedsatt funksjonsevne. 

Rådsdirektiv 2007/78/EF var det første direktivet som gjennomførte prinsippet om 
likebehandling i arbeidslivet og beskyttet mot diskriminering på grunnlag av bl.a. 
nedsatt funksjonsevne. Lovgivningen ble kombinert med en handlingsplan for tiltak 
mot diskriminering. Senere EU-lovgivning er gjennomgått i dette kurshefte. 

I 2022 trer EUs tilgjengelighetslov (Accessibility Act) i kraft, som vil være et viktig 
skritt for lik beskyttelse av rettigheter for alle EU-borgere til produkter og tjenester på 
en rekke områder. 

[i] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2001-22/id143931/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2001-22/id143931/
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[ii] Se http://www.troshandboka.no/Bilder/News/Full+deltakelse+for+alle+del+1.pdf 

[iii] Se 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e2361e34e995496589470336829751cc/no
/pdfs/nou200520050008000dddpdfs.pdf 

  

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Internasjonalt er FN Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt 
funksjonsevne det viktigste dokumentet. Den trådte i kraft 3. mai 2008, og ble 
underskrevet av Norge i 2007 og ratifisert 3. juni 2013. Det betyr at staten er forpliktet 
til å følge det som står i konvensjonen. I Konvensjonen tas universell utforming opp 
på flere steder: 

• Artikkel 2 Definisjoner, definerer universell utforming: «Med ”universell 
utforming” menes 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 funksjonsevne når det er behov for det.» 

• Artikkel 4 Generelle forpliktelser, pkt. f), krever at «å iverksette eller fremme 
forskning på og utvikling av varer, tjenester, utstyr og anlegg som er universelt 
utformet i samsvar med definisjonen i artikkel 2 i denne konvensjon, og som 
bør kreve minst mulig tilpassing og lavest mulige kostnader, for å ivareta de 
spesielle behovene til en person med nedsatt funksjonsevne, å fremme deres 
tilgjengelighet og bruk, og å fremme universell utforming i utviklingen av 
standarder og retningslinjer.» 

I tillegg har Norge fra 2018 en lov om likestilling og forbud mot diskriminering 
(likestillings- og diskrimineringsloven) som er felles for alle diskrimineringsgrunnlag, 
og også omtaler krav om universell utforming. 

Likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018 og dekker alle 
diskrimineringsgrunnlagene, herunder diskriminering på grunnlag av nedsatt 
funksjonsevne. Universell utforming og individuell tilrettelegging (se definisjoner i 
kapittel 2) dekkes av Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging. Det 
er tre paragrafer som stiller krav om universell utforming, og fire paragrafer som tar 
opp krav om individuell tilrettelegging. Kapitlet har følgende bestemmelser: 

• 17 Universell utforming sier at: «Offentlige og private virksomheter rettet mot 
allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige 
funksjoner. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner 
kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Plikten gjelder 
ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for 
virksomheten. 

http://www.troshandboka.no/Bilder/News/Full+deltakelse+for+alle+del+1.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e2361e34e995496589470336829751cc/no/pdfs/nou200520050008000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e2361e34e995496589470336829751cc/no/pdfs/nou200520050008000dddpdfs.pdf
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Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på: 
a) effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse 
b) om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art 
c) kostnadene ved tilretteleggingen 
d) virksomhetens ressurser 
e) sikkerhetshensyn 
f) vernehensyn. 

Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til 
universell utforming i lov eller forskrift.» 

• 18 Særlig om universell utforming av IKT krever at: «Løsninger for IKT som 
underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger 
rettet mot eller stilt til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet 
fra det tidspunktet som er fastsatt i § 41. 

Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som brukes til å uttrykke, skape, 
omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på 
annen måte gjør informasjon anvendbar. 

Plikten gjelder ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lov eller 
forskrift.» 

• 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming tar opp 
aktivitetsplikten i forhold til universell utforming: «Offentlige virksomheter skal 
arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen 
virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot 
allmennheten.» 

• 20 Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester sier at: «Barn med 
funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av kommunale 
barnehagetilbud, for å sikre likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. 

Personer med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av 
kommunale tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven av varig karakter for 
den enkelte, for å sikre et likeverdig tilbud. 

Retten etter første og andre ledd gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en 
uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på 
a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med 
funksjonsnedsettelse 
b) kostnadene ved tilretteleggingen 
c) virksomhetens ressurser.» 

• 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter krever at: «Elever 
og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner 
har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, 
læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og 
utdanningsmuligheter. 
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Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne 
vurderingen skal det særlig legges vekt på 
a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med 
funksjonsnedsettelse 
b) kostnadene ved tilretteleggingen 
c) virksomhetens ressurser.» 

• 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere sier at: 
«Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet 
individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og 
arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til 
opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til 
fremgang i arbeidet, på lik linje med andre. 

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne 
vurderingen skal det særlig legges vekt på 
a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med 
funksjonsnedsettelse 
b) kostnadene ved tilretteleggingen 
c) virksomhetens ressurser.» 

• 23 Rett til individuell tilrettelegging for gravide arbeidssøkere, arbeidstakere, 
elever og studenter sier at: «Gravide elever og studenter har rett til egnet 
individuell tilrettelegging av lærested, undervisning og eksamen. Gravide 
arbeidstakere og arbeidssøkere har rett til egnet individuell tilrettelegging av 
ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver. 

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne 
vurderingen skal det særlig legges vekt på 
a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for kvinners deltakelse i utdanning og 
arbeid 
b) kostnadene ved tilretteleggingen 
c) virksomhetens ressurser.» 

Videre tar lovens kapittel 6 Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner opp universell 
utforming: 

• 35 Håndheving av reglene om universell utforming av IKT sier at: «Direktoratet 
for forvaltning og IKT (Difi) skal føre tilsyn med at kravene i § 18, jf. § 41 om 
universell utforming av IKT, overholdes. 

Difi kan gi pålegg om retting mot en virksomhet som ikke oppfyller plikten til universell 
utforming etter § 18 første ledd og forskrift gitt i medhold av § 18 fjerde ledd, og kan 
treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegget dersom fristen for 
å etterkomme pålegget er oversittet. Reglene i diskrimineringsombudsloven § 13 
første til tredje ledd gjelder tilsvarende. 

Difi kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver 
etter loven, og kreve adgang til IKT-løsninger som nevnt i § 18. Det samme gjelder 
klageinstansen ved klage over vedtak etter andre ledd. 



112 
 

Søksmål om gyldigheten av vedtak truffet av Difi eller av klageinstansen må reises 
innen tre måneder etter at underretning om vedtaket er mottatt. Vedtaket kan ikke 
bringes inn for domstolene uten at klageadgangen er utnyttet og klagen er avgjort. 
Søksmål skal likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått seks måneder fra klage 
første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at 
klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om utmåling av tvangsmulkt, 
og hvordan vedtak om tvangsmulkt skal gjennomføres.» 

 

Transportlovgivning - norske lover og forskrifter - 

busstransport 

 

Figur 37 Buss ved holdeplass (Foto: Kolumbus AS, Svein Ystanes) 
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Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) 

Yrkestransportloven trådte i kraft 2003-01-01 og har ikke bestemmelser om universell 
utforming eller tilgjengelighet, men har krav i forbindelse med transport av personer 
med nedsatt funksjonsevne. 

Lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) 

Loven trådte i kraft 2015-01-01. Loven innfører ny § 32a om passasjerrettigheter til 
yrkestransportloven, som bl.a. berører passasjerer med nedsatt funksjonsevne; 
nemlig at Samferdselsdepartementet kan peke ut bussterminaler som skal tilby 
assistanse med nedsatt funksjonsevne, og gi forskrift om slike ordninger. 

Kommentar: Denne loven tar opp krav om tilrettelegging, ikke universell utforming. 

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. 

Denne forskriften av 2009 har hjemmel i lov om yrkestransport med motorvogn og 
fartøy (yrkestransportloven). Forskriften trådte i kraft 2010-01-01. Forskriften omfatter 
løyvepliktig persontransport i rute, med buss i klasse II og III samt for løyvepliktig 
transport for personer med nedsatt funksjonsevne (dvs. motorvogn som er spesielt 
utformet med tanke på transport for personer med nedsatt funksjonsevne). Reglene 
omfatter krav til godkjenning av kjøretøyene. 

Forskrift, om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) 

Forskriften trådte i kraft 1997-01-01 og ble sist endret i 2015. Den har hjemmel i 
vegtrafikkloven. 

Forskriften henviser ikke til universell utforming men har bestemmelser som gjelder 
passasjerer med nedsatt funksjonsevne. 

Forskrift om busspassasjerrettigheter 

Forskriften trådte i kraft 2016-04-01 og er en gjennomføring av EUs forordning (EU) 
nr. 181/2011 i norsk rett. Følgende bestemmelser er relevante: 

• 3.Medvirkning for organisasjoner som representerer personer med nedsatt 
funksjonsevne eller redusert bevegelighet sier at: 

Statens vegvesen skal ta initiativ til at det nedsettes en gruppe i samsvar med 
forordning (EU) nr. 181/2011 artikkel 11. 

• 4.Utpeking av bussterminaler som skal tilby assistanse til personer med 
nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet sier at: 

«Vegdirektoratet peker ut bussterminaler som skal tilby kostnadsfri assistanse til 
reisende med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet. 
Utpekingen skjer ved enkeltvedtak.» 
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Transportlovgivning  - norske lover og forskrifter - 

jernbanetransport 

 

Bilde 3: Togstasjon (Foto: Universell Utforming AS, Rudolph Brynn) 

Forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale 

jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften) 

Denne forskriften har hjemmel i jernbaneloven og ble fastsatt 2011-07-01 av Statens 
jernbanetilsyn. Forskriften tar opp krav til universell utforming av plattformer og at 
høyde- og avstandsforskjeller mellom tog og plattformer skal minimaliseres slik at 
passasjerenes sikkerhet ved av- og påstigning ivaretas. 

Forskrift om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften) 

Forskriften har hjemmel i jernbaneloven og ble fastsatt 2017-01-01 av Statens 
jernbanetilsyn. Forskriften krever ikke universell utforming, men tilrettelegging. 

Vedlegg til forskriften – krav til kjøretøy omhandler tillatelse til ibruktaking. Pkt. 5.1.2. 
Ombordstigningshjelpemidler sier at 

«Bruk av ombordstigningshjelpemidler for å minske gapet mellom plattform og 
kjøretøy skal alltid vurderes. Hvis gapet mellom plattform og kjøretøyet er uforsvarlig 
stort, skal det av hensyn til sikkerheten finnes egnet ombordstigningshjelpemiddel på 
kjøretøy eller plattform for sikker ombordstigning og avstigning. Kravene i TSI PRM 
punkt 4.2.2.12 gjelder tilsvarende for slike ombordstigningshjelpemidler.» 
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Forskriften tar også opp seter og spesielle ordninger for bevegelseshemmede, 
særlige passasjerinnretninger og løftesystemer. Videre tar forskriften opp 
nødssituasjoner og evakuering av orienterings- og bevegelseshemmede. 

Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften) 

Forskriften trådte i kraft 2015-01-01 og tar opp flere relevante krav: 

• Plattformer – lengde, høyde og avstandsforskjeller; 
• Tuneller og broer; 
• Evakuering 

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 

2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til 

Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-

PRM) 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om den tekniske 
spesifikasjon for samtrafikkevne vedrørende tilgjengelighet til Den europeiske 
unionens jernbanesystem for personer med funksjonshemming og nedsatt 
bevegelighet. Forskriften trådte i kraft 2015-09-28 og har hjemmel i jernbaneloven og 
samtrafikkforskriften. 

Forskriften bestemmer at TSI-PRM gjelder i henhold til EØS-avtalen og håndheves 
av Statens jernbanetilsyn. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om den tekniske 
spesifikasjon for samtrafikkevne vedrørende tilgjengelighet til Den europeiske 
unionens jernbanesystem for personer med funksjonshemming og nedsatt 
bevegelighet ble vedtatt 18. november 2014 og publisert i EU-tidende 12. desember 
2014. Forordningen gjelder i EU fra 1. januar 2015. 

Forordningen er hjemlet i direktiv 2008/57/EF artikkel 6(1) og artikkel 8(1). På 
bakgrunn av at TSIer krever jevnlig revisjon, jf. direktiv 2008/57/EF artikkel 6, er TSI 
om personer med nedsatt bevegelighet (TSI PRM) revidert. Samtidig er også TSIene 
for de andre strukturelle delsystemene revidert, se egne EØS-notater om hver av 
disse. 

Formålet med forordningen er ivaretakelse av samtrafikkevnen og tilgjengeligheten til 
Fellesskapets jernbanesystem, herunder ønsket om harmonisering av 
bestemmelsene som skal gjelde for personer med nedsatt funksjonsevne og redusert 
mobilitet. 

For mer informasjon om konsekvenser for norsk lovgivning, økonomi og 
administrasjon av revidert TSI PRM, se: Ny TSI PRM - regjeringen.no. 

Forskriften har følgende bestemmelser: 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/jan/ny-tsi-prm/id2434575/


116 
 

§ 1. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37m og 37ma (kommisjonsforordning (EU) nr. 
1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for 
samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM)) gjelder som 
forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og 
avtalen for øvrig.  

§ 2. Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften. 

§ 3. Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. mai 
2011 nr. 540 om gjennomføring av vedtak 2008/164/EF av 21. desember 2007 om 
den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende «personer med nedsatt 
bevegelighet» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og 
høyhastighetstog (TSI-personer med nedsatt bevegelighet). 

For å  lese hele TSI PRM, se 32014r1300.pdf (lovdata.no). 

  

Infrastrukturlovgivning - norske lover og forskrifter - 

byggverk 

 
Bilde 4: Hovedbanestasjon Trondheim (Foto: Universell Utforming AS, Rudolph Brynn) 

Plan- og bygningsloven 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) trådte i kraft 
1. januar 2013. 

• 1-1 Lovens formål sier bl.a. at: «Prinsippet om universell utforming skal 
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak». 

https://lovdata.no/eu/32014r1300
https://lovdata.no/eu/32014r1300
https://lovdata.no/forskrift/2011-05-23-540
https://lovdata.no/forskrift/2011-05-23-540
https://lovdata.no/eu/32008d0164
https://lovdata.no/static/NLX3/32014r1300.pdf
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I loven er det stilt krav om at byggverk for publikum, arbeidsbygning og uteområder 
for allmenheten skal være universelt utformet. Videre har loven flere relevante 
bestemmelser for: 

• 11-9.Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, pkt. 5 sier at 
(Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel om:) byggegrenser, utbyggingsvolum og 
funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og 
oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter 
§ 28-7 og utnytting av boligmassen etter § 31-6; 

• 12-7.Bestemmelser i reguleringsplan sier at: I reguleringsplan kan det i 
nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om 
følgende forhold: Pkt. 4 funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og 
utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, 
universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal; 

• krav til universell utforming og forsvarlighet (§ 29-3), sier at: Tiltak etter kapittel 
20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med 
forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter 
arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av 
departementet; 

• 31-4.Pålegg om dokumentasjon og utbedring sier blant annet at: 
Departementet kan gi forskrift om kommunens adgang til å gi pålegg om 
dokumentasjon og utbedring av eksisterende byggverk og installasjoner 

Pålegg kan bare gis der utbedring vil gi vesentlig forbedring av byggverkets eller 
installasjonens funksjon som tilsies av tungtveiende hensyn til universell utforming, 
helse, miljø, sikkerhet eller bevaringsverdi. I vurderingen skal det legges vekt på 
kostnadene ved pålegget, antall brukere, hvilke farer eller ulemper de utsettes for, og 
avstanden mellom den faktiske tilstanden og gjeldende krav. 

Byggteknisk forskrift (TEK17) 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) TEK17, som trådte i 
kraft 1. juni 2017. Den erstattet TEK10 og innførte enkelte endringer og tydeligere 
definerte krav. 

Veiledning om tekniske krav til byggverk[i], utdyper kravene i byggteknisk forskrift. 
Forholdet mellom dem er at forskriften angir minimumskrav og funksjonskrav, mens 
veiledningen fortolker funksjonskravene og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle 
kravene. 

Forskriften gir blant annet krav til: 

• krav til uteoppholdsareal (§ 8-3) 
• gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming (§ 8-6); 
• gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming (§ 8-7); 
• parkeringsplan, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst til byggverk med krav 

om universell utforming (§ 8-8); 
• krav til planløsning og universell utforming av byggverk (§ 12-1); 
• krav om heis i byggverk (§ 12-3); 
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• krav om bl.a. at det skal være lett å orientere seg (§ 12-6); 
• krav til trapper og rekkverk (§§ 12-14, 12-15) 
• krav til ramper (§ 12-16); 
• krav til vindu og andre glassfelt (§ 12-17); 
• krav til skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende (§ 

12-18); 
• krav til luftkvalitet (Kap 13.I); 
• krav til lyd og vibrasjoner (Kap. 13.II). 

  

[i] Se https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/ 

  

EU lovgivning med EØS relevans - busstransport 

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv  2001/85/EF af 20. november 2001 om særlige 

bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte 

siddepladser ud over førerens plads, og om ændring af direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF 

Bussdirektivet (Buses and coaches Directive[i]) trådte i kraft i EU i 2001 og i Norge 
den 13. februar 2004[ii]. 

Direktivet stiller krav til busser av klasse 1, bybusser. Busser av klasse 2 
(forstadsbusser) og klasse 3 (ekspressbusser) er ikke omfattet. Det er opp til 
medlemslandene selv å stille krav for klasse 2 og klasse 3, og da skal tekniske 
spesifikasjoner anvendes som allerede er angitt i direktivet. Kommisjonen har 
tidligere i et notat bebudet at de kan komme med nye direktiver for nyttekjøretøyer før 
2010, uten at det har kommet noe mer konkret om dette. 

Bussdirektivet stiller konkrete krav til utforming av bussene som i det alt vesentlige 
kommer bevegelseshemmede til gode. Kravene er anført i Anneks VII” Requirements 
for technical devices facilitating access for passengers with reduced mobility”, og 
omfatter blant annet 

• prioriterte sitteplasser for passasjerer med redusert mobilitet, herunder at 
minst ett slikt sete skal ha plass under eller ved siden, for en førerhund; 

• kommunikasjonshjelpemidler; 
• piktogrammer, som skal være tydelige og plassert utenfor bussen slik at det 

tydelig ses hvilken inngang som er tilgjengelig for rullestoler; 
• krav til plasser for rullestoler; 
• plassering av klappseter på det sted der rullestoler kan festes; 
• festeanordninger for rullestoler; 
• belysning på ombordstignings- og avstigningspunktene for personer med 

redusert mobilitet, samt 
• direktiver for ulike ombordstigningshjelpemidler, herunder knelingssystemet for 

bussen, heis og rampe. 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
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[i] Direktiv Dir 2001/85/EC 

[ii] http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:042:0001:0102:DA:PDF 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om 

buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 

Forordningen trådte i kraft i 2011 og tar bl.a. opp rettigheter for passasjerer med 
nedsatt funksjonsevne. 

Vedlegg I Assistance til handicappede og bevægelseshæmmede tar opp flere 
temaer: 

• assistanse på utpekte bussterminaler; 
• mulighet for at passasjerer med nedsatt funksjonsevne skal kunne melde 

ankomst til terminal og behov for assistanse; 
• assistanse for at passasjerer skal kunne bevege seg fra møtested til 

innsjekkingsskranken, ventesal og avgangsområde; til ombordstigning, 
plassering av bagasje, henting av bagasje og avstigning; 

• assistanse i bussen, bl.a. informasjon, på- og avstigning dersom det er annet 
personale enn sjåføren om bord i bussen osv. 

Vedlegg 2 Handicaprelateret uddannelse tar opp krav til opplæring av personell på 
slike bussruter. 

Kommentar: Denne forordningen tar opp krav om tilrettelegging, ikke universell 
utforming. 

  

EU-lovgivning med EØS relevans - jernbanetransport 

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om 

jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 

Forordningen tar bl.a. opp krav i forbindelse med rettigheter for togpassasjerer med 
nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter at: 

• reiseinformasjon skal spesielt tilpasses hørsels- og synshemmedes behov; 
• ved forsinkelser skal jernbanevirksomheten ha spesiell oppmerksomhet på 

behovene til passasjerer med nedsatt funksjonsevne og deres behov; 
• forbud mot diskriminering av passasjerer ved ombordstigning og transport; 
• plikt til informasjon overfor passasjerer med nedsatt funksjonsevne dersom 

vedkommende er nektet ombordstigning av sikkerhetshensyn; 
• krav om tilgjengelighet til plattformer, stasjoner og vogner; 
• krav om tilrettelegging på ubemannede stasjoner og stasjoner uten 

ledsagende personell; 
• krav til assistanse på stasjoner; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:042:0001:0102:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:042:0001:0102:DA:PDF
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• krav til assistanse om bord på toget; 
• betingelser for assistanse – krav om forhåndsvarsel osv.; 
• krav om erstatning av hjelpemidler. 
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Vedlegg 2 Fra veileder til reglene om offentlige anskaffelser 

(anskaffelsesforskriften) 
 

Veilederen gir flere innspill til hvordan man inkluderer krav om universell utforming i 
en anskaffelsesprosess. 

20.4  Plikt til å ta hensyn til universell utforming  

Universell utforming skal sikre at løsninger er tilgjengelige og at de kan brukes av alle 
uavhengig av funksjonsevne. Loven § 5 fjerde ledd slår fast at oppdragsgiveren skal 
stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter. Disse kravene er videre 
spesifisert i forskriften.  § 15-2 stiller krav om at kravspesifikasjonene skal ta hensyn 
til universell utforming når oppdragsgiveren skal anskaffe ytelser som skal brukes av 
personer, enten det er allmennheten eller ansatte hos oppdragsgiveren, med mindre 
unntak kan begrunnes særskilt. Bestemmelsene bygger på direktivbestemmelser. I 
den grad det allerede finnes generell lovgivning som stiller krav til universell 
utforming, som for eksempel i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og 
bygningsloven, må disse kravene følges også i forbindelse med offentlige 
anskaffelser. Dette gjelder for eksempel for bygninger, transport og IKT. I slike tilfeller 
skal kravspesifikasjonene vise til disse bestemmelsene. 

Kravet til universell utforming gjelder imidlertid i utgangspunktet for alle anskaffelser 
som skal brukes av personer, selv om det ikke allerede gjelder et generelt krav til 
universell utforming for det aktuelle området. Med unntak av utforming av nye 
arbeidsbygg, stilles det for eksempel ikke krav om universell utforming ved utforming 
av arbeidsplasser i den generelle lovgivningen, men anskaffelsesregelverkets krav 
om universell utforming omfatter også anskaffelser som skal benyttes av ansatte hos 
arbeidsgiver. I slike tilfeller der det ikke finnes andre obligatoriske krav, vil imidlertid 
oppdragsgiver stå friere til å beslutte hvordan kravspesifikasjonene skal utformes for 
å ta hensyn til universell utforming. Områder der det særlig kan være aktuelt å stille 
krav om universell utforming, er for eksempel anskaffelser i sektorene bygg og 
anlegg, transport og IKT, og ved andre anskaffelser innen arbeidsliv, skole og 
utdanning. 

Dersom det ikke finnes annen lovgivning med obligatoriske krav til universell 
utforming, gjelder kravet om å ta hensyn til universell utforming med mindre unntak 
kan begrunnes særskilt. Denne unntaksbestemmelsen er svært vidt formulert, og 
forskriftene sier ikke noe mer om hva som ligger i dette kravet. EU-kommisjonen har 
imidlertid fremmet et forslag til nytt tilgjengelighetsdirektiv311 som skal presisere 
innholdet av anskaffelsesdirektivenes bestemmelser om krav til universell utforming. 
EU-kommisjonen mener at kravet til universell utforming ikke skal gjelde når dette vil 
være uforholdsmessig byrdefullt. Oppdragsgiveren må foreta en 
forholdsmessighetsvurdering der beregnede kostnader for oppdragsgiveren ved å 
stille krav om universell utforming må veies opp mot fordelene for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Man må da blant annet ta i betraktning hvor ofte og hvor 
lenge varen, tjenesten eller bygget/anlegget vil bli benyttet av personer med nedsatt 
funksjonsevne. I tillegg er det relevant å se hen til hva slags organ oppdragsgiveren 
er, inkludert størrelsen på virksomheten og omfanget av ressursene oppdragsgiveren 
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har tilgjengelig. Denne forholdsmessighetsvurderingen er med andre ord knyttet 
konkret til den enkelte anskaffelse, og den kan slå forskjellig ut for ulike 
oppdragsgivere. Vurderingen av om kravene vil utgjøre en uforholdsmessig stor 
byrde vil være underlagt oppdragsgiverens frie skjønn. Direktivet er ikke vedtatt ennå 
og er derfor foreløpig ikke bindende for tolkningen av de norske 
forskriftsbestemmelsene. Departementet mener imidlertid at det er rimelig å tolke inn 
et forholdsmessighetsprinsipp som beskrevet ovenfor i unntaksbestemmelsen 
allerede i dag. 

For mer om universell utforming, se Difis veiledning med videre lenker på 
anskaffelser.no. 

26.2.3 Tildeling på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og 
kvalitet  

26.2.3.1 Beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet 

Oppdragsgiveren kan benytte tildelingskriteriet beste forhold mellom pris eller 
kostnad og kvalitet. Alternativet er i hovedsak en videreføring av det tidligere kriteriet 
om det "økonomisk mest fordelaktige tilbudet". Bestemmelsen angir en 
sammenlikning mellom pris eller kostnad på den ene siden og en kvalitativ, ikke-
økonomisk vurdering på den andre. Oppdragsgiveren skal finne frem til det vinnende 
tilbudet ved å fastsette økonomiske og kvalitative kriterier. Bestemmelsen angir 

følgende eksempler på kvalitative kriterier: • kvalitet, inkludert tekniske, estetiske og 
funksjonelle egenskaper, tilgjengelighet, universell utforming og miljømessige, 
sosiale og innovative egenskaper den tilbudte bemanningens organisering, 
kvalifikasjoner og erfaringer, forutsatt at kvaliteten på bemanningen er av stor 
betydning for utførelsen av kontrakten kundeservice, teknisk bistand og 
leveringsbetingelser, for eksempel leveringsmåte og tid for levering eller 
ferdigstillelse.» 
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Vedlegg 3 Relevante standarder 

Oversikt over standarder 

Standarder relevant for busstransport 

Norsk Standard NS 11031 Universell utforming - Persontransport - Krav til utforming 
av busser, som tar opp krav til universell utforming av busser for å sikre likeverdig 
bruk for alle passasjerer. Kravene til bussutforming ivaretar passasjerer med ulike 
utfordringer, som for eksempel allergi, nedsatt syn, hørsel, kognisjon og bevegelse, 
samt passasjerer med barnevogn eller tung bagasje. 

Norsk Standard NS 11050 Persontransport - Funksjonelle og tekniske krav til 
busser, som tar opp krav til busser og veiledning til aktørene for å sikre nødvendig 
kvalitet og effektive anbudsrunder knyttet til planlegging og innkjøp av busser for 
persontransport. Standarden fokuserer videre på valg av miljøvennlige løsninger og 
energibærere. Denne standarden gjelder ikke for busser med to eller flere ledd eller 
for dobbeltdekkere. 

Norsk Standard NS 11032 Universell utforming - Persontransport - Krav til 
transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter tar opp passasjerrettigheter og 
dekker blant annet transport med trikk og tunnelbane. Denne standarden angir krav 
til tilrettelegging for oppfyllelse av passasjerrettigheter på tvers av de ulike 
transportsektorene. Standarden angir krav til bestillere og transportører innenfor 
persontransportområdet, herunder rettigheter knyttet til informasjon, billettering, 
assistanse og rettigheter før, under og etter transport på vei, bane, sjø og i luft. 

Norsk Standard NS 11033 Universell utforming - Persontransport - Tjenester på 
transportområdet gir krav til tjenesteutøvelse for personell på transportmidler, og 
gjelder også passasjertransport med trikk og tunnelbane. Denne standarden angir 
krav til hvordan tjenester på transportområdet skal utformes og utøves for å sikre 
universelt utformede løsninger. Transportområdet omfatter i standarden 
persontransport på bane, luft, sjø og vei. Standarden omfatter publikumsrettet 
tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for de fysiske 
rammene rundt utøvelse av transporttjenestene, prosesser og rutiner med krav til 
utvikling, planlegging, utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester og 
krav til sikring av kvalitet, definisjon av aktører, assistanse og opplæring av 
tjenestepersonell. Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, bortsett fra 
grensesnittet mot disse, samt hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for 
eksempel teleslynge, rullestol på flyplass, personlig assistanse og annet. 

EN 301549 Tilgjengelighetskrav for IKT-produkter og -tjenester tar opp de 
funksjonelle tilgjengelighetskravene som gjelder for IKT-produkter og -tjenester, 
sammen med en beskrivelse av testprosedyrene og evalueringsmetodikken for hvert 
tilgjengelighetskrav i en form som er egnet for bruk i offentlige anskaffelser i 
Europa.  Standarden er ment å brukes med webbaserte teknologier, ikke-
webteknologier og hybrider som bruker begge deler. Den dekker både programvare 
og maskinvare samt tjenester. Det er ment for bruk av både leverandører og 
innkjøpere. Forholdet mellom det nåværende dokumentet og de grunnleggende 
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kravene i direktiv 2016/2102 om tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner 
av offentlige organer er gitt i vedlegg A. Det nåværende dokumentet inneholder de 
nødvendige funksjonskravene og gir et referansedokument slik at hvis prosedyrer 
etterfølges av ulike aktører, er resultatene av testingen like og tolkningen av disse 
resultatene er klare. Testbeskrivelsene og evalueringsmetodikken som inngår i det 
nåværende dokumentet, er utarbeidet til et detaljnivå som er i samsvar med ISO/IEC 
17007:2009, slik at samsvarstesting kan gi avgjørende resultater. Standarden 
foreligger på norsk i 2021.  

Standarder relevant for jernbanetransport 

NS-EN 16584-1:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne 
- Generelle krav - Del 1: Kontrast 

NS-EN 16584-2:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne 
- Generelle krav - Del 2: Informasjon 

NS-EN 16584-3:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne 
- Generelle krav - Del 3: Egenskaper for optikk og friksjon 

NS-EN 16585-1:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne 
- Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 1: Toaletter 

NS-EN 16585-2:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne 
- Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 2: Elementer for å sitte, 
stå og bevege seg 

NS-EN 16585-3:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne 
- Utstyr og komponenter om bord på rullende materiell - Del 3: Korridorer, passasjer 
og innvendige dører 

NS-EN 16586-1:2017 Jernbane - Utforming for personer med funksjonsnedsettelser - 
Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell - Del 1: 
Trinn for av- og påstigning 

NS-EN 16586-2:2017 Jernbane - Utforming for personer med funksjonsnedsettelser - 
Tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelighet på rullende materiell - Del 2: 
På- og avstigningshjelp 

NS-EN 16587:2017 Jernbane - Utforming for personer med nedsatt funksjonsevne - 
Krav til hindringsfrie ruter for infrastruktur 

  

Standarder relevant for byggverk og infrastruktur 

Norsk Standard NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og 
publikumsbygninger. Dette dokumentet omhandler universell utforming av alle typer 
arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende 
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felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. 
Dette dokumentet angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til 
universell utforming og likestilt bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, 
som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. 

Norsk Standard NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav 
og anbefalinger. Denne standarden angir krav til universell utforming av opparbeidete 
uteområder, for derigjennom å bidra til at alle mennesker kan ha tilgang til området 
med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, deltakelse og sosialt 
samvær. Standarden omfatter opparbeidete uteområder i tilknytning til bebyggelse og 
anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Standarden 
omfatter krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. For å oppnå 
universell utforming er det nødvendig at sammenhengen mellom de ulike tiltakene 
vektlegges og ses i en helhet. Det stilles krav om at universell utforming vektlegges i 
hele tiltakets livsløp både i planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, 
produkter og utførelse, men standarden omfatter ikke krav til skjøtsel, drift og 
vedlikehold. Standarden inneholder også anbefalinger som bidrar til økt 
tilgjengelighet der universell utforming ikke kan oppnås. 

Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike 
bygningstyper.  Standarden gjelder klassifisering av byggverk i fire lydklasser. Klasse 
A har grenseverdiene som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. 
Standarden fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av 
- luftlydisolasjon; 
- trinnlydisolasjon; 
- lydnivå (støynivå); 
- romakustiske størrelser (etterklangstid, etterklangstid relatert til romhøyde, midlere 
lydabsorpsjonsfaktor, taleoverføringsindeks, mv). 
Grenseverdiene i denne standarden er gitt for boliger, byggverk for publikum og 
arbeidsbygninger, og omhandler spesielt skoler og andre bygninger til undervisning, 
barnehager og skolefritidsordning (AKS/SFO), sykehus og pleieinstitusjoner, 
overnattingssteder, kontorer. For å ivareta likestilt bruk for alle (universell utforming) 
angis det, i tillegg til rom- og bygningsakustiske kriterier og grenseverdier for lyd- og 
støyforhold, krav til bruk av lydoverføringsutstyr (teleslynge, høyttaleranlegg og 
annet) eller andre tekniske hjelpemidler der det er behov for dette. 

ISO 21542 Building construction – Accessibility and usability of the built 
environment. Standarden spesifiserer en serie med krav og anbefalinger for mange 
av byggeelementene, sammensettinger, komponenter og fester som utgjør byggverk. 
Disse kravene relaterer til de konstruksjonsmessige aspektene av tilgjengelighet til 
bygninger, til sirkulasjon inne i bygninger, til utgang fra bygninger i normale 
omstendigheter og evakuering i nødssituasjoner. Et informativt vedlegg er inkludert 
som tar opp aspekter ved tilgjengelighetsadministrasjon i byggverk. Denne 
internasjonale standarden omfatter krav med hensyn til uteområder umiddelbart i 
tilknytning til en bygning eller gruppe av bygninger fra grensen til den aktuelle tomten 
eller mellom grupper av slike bygninger på et felles areal. Denne internasjonale 
standarden tar ikke opp elementer av uteområder som for eksempel åpne plasser, 
hvis funksjon er selvstendig og ikke er relatert til bruk av en spesifikk bygning, og tar 
heller ikke opp eneboliger annet enn de uteområder og installasjoner som er felles 
for to eller flere slike hus. Dimensjonene som er oppført i denne internasjonale 
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standarden, som er relevant for bruk av rullestoler, er relatert til 
gjennomsnittsdimensjonene til rullestoler og brukere. Dimensjonene for en rullestol i 
denne internasjonale standarden er basert på ISO 7176-5 og ISO/TR 13570-21 og er 
en bredde på 800 mm og lengde på 1300 mm. For større rullestoler og scootere må 
man beregne tilsvarende dimensjoner. 

NS-EN 15643-3 Bærekraftige byggverk – Vurdering av bygninger i et 
bærekraftperspektiv – Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig 
prestasjon. Denne europeiske standarden inngår i en serie europeiske standarder og 
gir spesifikke prinsipper og krav for vurdering av bygningers samfunnsmessige 
prestasjon når det tas hensyn til bygningens tekniske egenskaper og funksjonalitet. 
Vurdering av samfunnsmessige prestasjoner er ett aspekt ved vurdering av 
bygninger i et bærekraftperspektiv i henhold til det generelle rammeverket i NS-EN 
15643-1. Rammeverket kan benyttes for alle typer bygninger, både nye og 
eksisterende, og den er relevant for vurdering av den samfunnsmessige prestasjonen 
til nye bygninger i alle stadier av livsløpet, for eksisterende bygninger i slutten av 
livsløpet. 

NS-EN 81-70 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser – Spesielle 
løsninger for personheiser og vare- og personheiser – Del 70: Tilgjengelighet til heis 
for personer inklusive funksjonshemmede personer. Denne europeiske standarden 
spesifiserer minimumskrav for sikker og uavhengig tilgang og bruk av heiser for 
personer, inklusive personer med de nedsatte funksjonsevner som er nevnt i Anneks 
B, Tabell B.1. Denne europeiske standarden dekker heiser med minimums 
vogndimensjoner som er spesifisert i Tabell q og utstyrt med vogndører og 
avsatsdører konstruert som automatiske maskinopererte horisontale glidedører. 
Denne europeiske standarden tar opp tilgjengelighet til heiser for personer som 
benytter rullestol med maksimumsdimensjoner som definert i NS-EN 12183 og NS-
EN 12184. Denne europeiske standarden tar også opp tekniske tilleggskrav for å 
minimalisere farer som er listet opp i Klausul 4 som oppstår ved bruk av heiser som 
skal være tilgjengelige for brukere med nedsatt funksjonsevne. MERKNAD Denne 
standarden kan brukes som veiledning for oppgradering av eksisterende heiser i 
henhold til Europakommisjonen av 8. juni 1995 (95/216/EC) angående 
sikkerhetsoppgradering av eksisterende heiser. 

Universell utforming av byggverk – Veifinning, P-750. Denne veiledningen 
omhandler veifinning i bygninger og i tilliggende uteområder som for eksempel 
adkomst. Den er tenkt som et hjelpemiddel for alle aktørene i verdikjeden for Bygg, 
anlegg og eiendom – fra idé, prosjektering og konsept til oppføring av bygninger med 
tilhørende uteområde og drift. Veiledningen tilstreber likeverdige muligheter for alle 
som oppsøker en bygning. Likeverdige muligheter gir fysiske omgivelser som er 
funksjonelle og bra for alle, uten å skape barrierer for noen. 

  

Standarder relevant for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi 
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EN 301549 Tilgjengelighetskrav for IKT-produkter og -tjenester tar 
opp de funksjonelle tilgjengelighetskravene som gjelder for IKT-produkter og -
tjenester, sammen med en beskrivelse av testprosedyrene og evalueringsmetodikken
 for hvert tilgjengelighetskrav i en form som er egnet for bruk i offentlige anskaffelser i
 Europa.  Standarden er ment å brukes med webbaserte teknologier, ikke-
webteknologier og hybrider som bruker begge deler. Den dekker både programvare o
g maskinvare samt tjenester. Det er ment for bruk av både leverandører og innkjøper
e. 

Forholdet mellom det nåværende dokumentet og de grunnleggende kravene i direktiv
 2016/2102 om tilgjengeligheten av nettsteder og mobilapplikasjoner av offentlige org
aner er gitt i vedlegg A. Det nåværende dokumentet inneholder de nødvendige funksj
onskravene og gir et referansedokument slik at hvis prosedyrer etterfølges av ulike a
ktører, er resultatene av testingen like og tolkningen av disse resultatene er klare. 

Testbeskrivelsene og evalueringsmetodikken som inngår i det nåværende dokument
et, er utarbeidet til et detaljnivå som er 
i samsvar med ISO/IEC 17007:2009, slik at samsvarstesting kan gi avgjørende result
ater. Standarden foreligger på norsk i 2021.  

Norsk standard NS 11021 Universell utforming – Tilgjengelige elektroniske 
tekstdokumenter – Krav til utforming, oppmerking og filformater. Standarden angir 
krav til hvordan dokumenter enkelt skal utformes og oppmerkes for å bli tilgjengelige 
elektroniske tekstdokumenter. Skjemaer og dokumenter med interaktivt eller 
multimedialt innhold omfattes ikke. Ansvaret for at standarden er fulgt, ligger på den 
som foretar den endelige publiseringen. Verktøyenes brukergrensesnitt omtales ikke i 
denne standarden. 

Norsk standard NS 11022 Universell utforming – Automater for allmenn bruk – Krav 
til fysisk utforming og brukerdialog. Standarden omhandler automater beregnet på 
allmennheten. Formålet med standarden er å sette krav til fysisk utforming og til 
interaksjon, slik at produsenter, bestillere og tjenesteleverandører skal kunne bestille 
og levere automattjenester til en bredest mulig brukergruppe. Standarden omfatter 
bruk hvor betjening fysisk skjer direkte på automaten for å kjøpe en vare eller få 
utført en tjeneste. Kravene til elektroniske funksjoner i denne standarden gjelder ikke 
mekaniske automater som ikke har elektriske eller elektroniske komponenter eller 
funksjoner. Krav til betjeningshøyder, kontraster osv. gjelder for alle automater. 
Standarden omfatter ikke grensesnitt for fjernbetjening av automater. Egenskaper 
ved IKT som leverandøren ikke har kontroll over, omfattes ikke. Vedlikehold og 
reparasjon eller feilsituasjoner for automater omfattes ikke. 

Norsk standard NS 11040 Universell utforming – Brukermedvirkning og 
IKT. Standarden omfatter brukermedvirkning i utvikling av IKT-løsninger og inkluderer 
krav til utøvelse av brukermedvirkning knyttet til de enkelte fasene av prosessen. For 
en mer generell beskrivelse av menneskeorienterte utviklingsprosesser henvises til 
prosedyrer. Det avspeiler brukerbehov innen IKT og dokumenterer 
tilgjengelighetsaspekter som er påkrevet i offentlige anskaffelser av IKT. Dokumentet 
inneholder alle de nødvendige funksjonelle kravene til NS-EN ISO 9241-210:2010. 
Standarden omfatter ikke tekniske krav til IKT. 
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NS-ISO/IEC 40500 Informasjonsteknologi – W3C-retningslinjer for tilgjengelig 
webinnhold (WCAG) 2.0. Standarden spesifiserer funksjonelle tilgjengelighetskrav til 
IKT produkter og tjenester, sammen med en beskrivelse av testprosedyrer og 
evalueringsmetoder for hvert tilgjengelighetskrav i en form som passer for offentlige 
anskaffelser i Europa. Standarden kan også brukes til private anskaffelsesprosesser. 
Standarden er tenkt som et grunnlag for en elektronisk verktøykasse for anskaffelser 
av IKT. Det vil hovedsakelig være nyttig for innkjøpere for å identifisere krav til 
anskaffelsene, og for produsenter som kan anvende dem i prosesser for utforming, 
bygging og kvalitetskontroll. Standarden inneholder nødvendige funksjonelle krav og 
er et referansedokument slik at dersom forskjellige aktører følger dem blir resultatene 
av testing like og fortolkningen av resultatene klar. 

SN-ISO/IEC Guide 71 Guide for addressing accessibility in standards (også utgitt 
som CEN/CLC Guide 6). Dette dokumentet gir veiledning om hvordan man kan ta 
hensyn til behovene til eldre og funksjonshemmede ved utforming av relevante 
internasjonale standarder. Mens noen mennesker med svært omfattende og 
komplekse funksjonshemninger kan ha krav som ligger utenfor det nivået som tas 
med i dette dokumentet, kan et svært stort antall mennesker ha mindre 
funksjonsnedsettelser som lett kan tas hensyn til gjennom relativt små endringer i 
hva standarden foreskriver, og dermed øke markedet for varen eller tjenesten. Målet 
for dokumentet er å a) informere, øke forståelsen og heve bevisstheten om hvordan 
menneskers evner påvirker brukervennligheten til varer, tjenester og miljøer, b) peke 
ut forholdet mellom krav i standarder og tilgjengeligheten og brukervennligheten til 
varer og tjenester, og c) øke bevisstheten om fordelene ved å innføre prinsipper om 
tilgjengelig utforming for å nå ut til et større marked. Dette dokumentet gjelder for 
varer, tjenester og miljøer som man møter i alle sammenhenger i dagliglivet, og som 
er beregnet på forbrukermarkedet og arbeidsplassen. 

  

Standarder relevant for tjenester 

Norsk Standard NS 11033 Universell utforming - Persontransport - Tjenester på 
transportområdet gir krav til tjenesteutøvelse for personell på transportmidler, og 
gjelder også passasjertransport med trikk og tunnelbane. Denne standarden angir 
krav til hvordan tjenester på transportområdet skal utformes og utøves for å sikre 
universelt utformede løsninger. Transportområdet omfatter i standarden 
persontransport på bane, luft, sjø og vei. Standarden omfatter publikumsrettet 
tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for de fysiske 
rammene rundt utøvelse av transporttjenestene, prosesser og rutiner med krav til 
utvikling, planlegging, utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester og 
krav til sikring av kvalitet, definisjon av aktører, assistanse og opplæring av 
tjenestepersonell. Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, bortsett fra 
grensesnittet mot disse, samt hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for 
eksempel teleslynge, rullestol på flyplass, personlig assistanse og annet. 

Norsk Standard NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og 
krav til personlig tjenesteutøvelse. Denne standarden angir krav til hvordan tjenester 
skal utformes for å sikre likeverdig tilgang til dem. Standarden omfatter 
publikumsrettet tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for de 
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fysiske rammene rundt tjenesteutøvelsen, inkludert informasjons- og 
kommunikasjonsstiltak og personlig service, for å sikre alle en likeverdig tilgang til 
tjenester. Standarden omfatter også rutiner og prosesser for å sikre at tjenestene er 
tilgjengelige og brukbare for alle. Tiltaksområdene omfatter ikke personlige 
hjelpemidler, bortsett fra grensesnittet mot disse samt hjelpemidler som utgjør en del 
av tjenesten, for eksempel teleslynge, rullestol på flyplass, personlig assistanse med 
mer. 

CEN ISO/TR 22411 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 
i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer 
og personer med nedsatt funksjonsevne. Denne tekniske rapporten presenterer 
ergonomiske data og retningslinjer for anvendelse av ISO/IEC Guide 71 når man skal 
ivareta behovene til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne i utvikling av 
standarder. Den inneholder: ergonomiske data og kunnskap om menneskelige 
funksjonsevner (sensoriske, fysiske, kognitive funksjonsevner og allergier), 
veiledning i tilgjengelig design av produkter, tjenester og omgivelser. Hver av 
betraktningene eller anbefalingene for utforming er basert på ergonomiske prinsipper 
som er nødvendige for å utforme produkter, tjenester og omgivelser som er 
tilgjengelige for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Den er anvendbar for 
produkter, tjenester og omgivelser som man møter i alle aspekter av dagliglivet, så 
vel som på forbrukermarkedet og på arbeidsplasser (i denne forbindelse brukes 
termen «produkter og tjenester» for å dekke alle disse områdene). Mens standarden 
ikke formidler teknikker for å utforme hjelpemidler, støtter imidlertid noen av kravene 
interoperabilitet med hjelpemidler. Samsvar med internasjonal, regionale eller 
nasjonale standarder er ikke en del av omfanget. 

Norsk Standard NS 11040 Universell utforming – Brukermedvirkning og IKT. 
Standarden omfatter brukermedvirkning i utvikling av IKT-løsninger og inkluderer 
krav til utøvelse av brukermedvirkning knyttet til de enkelte fasene av prosessen. For 
en mer generell beskrivelse av menneskeorienterte utviklingsprosesser henvises til 
prosedyrer. Det avspeiler brukerbehov innen IKT og dokumenterer 
tilgjengelighetsaspekter som er påkrevet i offentlige anskaffelser av IKT. Dokumentet 
inneholder alle de nødvendige funksjonelle kravene til NS-EN ISO 9241-210:2010. 
Standarden omfatter ikke tekniske krav til IKT. 

NS-EN 15838 Kundekontaktsenter – Krav til tjenestekvalitet. Denne europeiske 
standarden spesifiserer kravene til kundekontaktsentre. Den har som mål å formidle 
best praksis innen kundefokus for å tilfredsstille brukerbehov. Denne standarden er 
relevant for både kundekontaktsentra i egen virksomhet og for outsourcede sentre. 
Denne europeiske standarden fokuserer på ytelseskvalitet der det er kontakt mellom 
kunden og kundekontaktsenteret. 

NS-EN ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring – Grunntrekk og terminologi. Denne 
standarden beskriver grunntrekkene ved systemer for kvalitetsstyring, som er emnet 
for ISO 9000-familien, og definerer beslektede ter-mer. Denne standarden er 
anvendelig for: a) organisasjoner som søker fordel gjennom å iverksette et system for 
kvalitetsstyring; b) organisasjoner som søker sikkerhet fra sine leverandører om at 
deres produktkrav vil bli tilfredsstilt; c) brukere av produktene; d) de som er opptatt av 
gjensidig forståelse av terminologien som anvendes for kvalitetsstyring (f.eks. 
leverandører, kunder, lovgivere); e) de som internt eller eksternt i forhold til 
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organisasjonen bedømmer systemet for kvalitets-styring eller reviderer det for 
samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001 (f.eks. revisorer, lovgivere, sertifiserings-
/registreringsorganer); f) de som internt eller eksternt i forhold til organisasjonen gir 
råd eller opplæring om hvilket system for kvalitetsstyring som er hensiktsmessig for 
organisasjonen; g) de som utvikler beslektede standarder. 

NS-ISO 10004 Kvalitetsstyring – Kundetilfredshet – Retningslinjer for overvåking og 
måling. NS-ISO 10004 gir veiledning til organisasjoner om hvordan de kan definere 
og iverksette prosesser for å overvåke og måle kundetilfredshet. Standarden utdyper 
kravene vedrørende kundetilfredshet i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 9004.NS-ISO 
10004 beskriver ti grunnleggende verdier som overvåking og måling av 
kundetilfredshet bør baseres på, hvilke elementer som må ivaretas når 
organisasjonen utarbeider og implementere planer knyttet til kundetilfredshet og 
hvordan den kan jobbe med hvert av disse elementene. 

I tillegg er det utarbeidet veiledninger til bruk for de som skal utarbeide standarder: 

SN-ISO/IEC Guide 76 Utarbeidelse av standarder for tjenester – Anbefalinger for å 
ta hensyn til forbrukerspørsmål. Denne veiledningen gir generell veiledning om 
forhold som skal vurderes for tjenestestandarder. På grunnlag av denne veiledningen 
kan det utarbeides detaljerte standarder for enhver tjeneste. Denne guiden 
inneholder en sjekkliste (se punkt 9) som kan brukes av forbrukerrepresentanter og 
andre som deltar i standardiseringsprosessen. Sjekklisten gjør det mulig å ta hensyn 
til alle forhold som har betydning for forbrukerne, inklusive behov hos barn, eldre, 
personer med funksjonshemninger og med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Denne 
guiden er relevant for hele tjenestespekteret, uavhengig av om en formell kontrakt er 
inngått eller en innkjøpspris er betalt. I tillegg er den relevant for offentlige eller 
veldedige tjenester der en forbruker, en bruker eller en deltaker er involvert, men der 
det ikke nødvendigvis dreier seg om et kjøp, for eksempel tjenester innenfor 
utdanning, helse og omsorg. 

CEN Guide 15 Guidance document for the development of service standards. Denne 
veiledningen gir en metodologi for å utvikle generiske eller sektorspesifikke 
standarder på området tjenester, og ta hensyn til behovene og kravene til 
interessenter, herunder kundene. Veiledningen er designet for å støtte alle de som er 
interessert i eller involvert i utvikling av standarder på tjenesteområdet, enten det er i 
offentlig eller privat sektor, privat virksomhet til privat virksomhet, privat til offentlig 
virksomhet, privat virksomhet til kunde eller offentlig virksomhet til kunde – uavhengig 
av sektor/undersektor. Veiledningen tar også opp grensesnittet mellom 
tjenestestandarder og styringssystemer eller juridiske krav, samt andre relevante 
aspekter. 

 

 


