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Universell utforming
av uteområder

Regjeringens mål:
Alle kommuner skal ha minst ett
uteområde som er universell utformet.

Følgende uteareal skal være universelt utformet (§8 TEK10):
a) uteareal for allmennheten
b) felles uteareal for større boligområde
c) uteareal for boligbygging med krav om heis
d) uteareal for byggverk for publikum
a) Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt
med fast dekke på minimum 1,6x1,6m som muliggjør deltagelse og like‐
stilt bruk
b)Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være sikret og/ eller merket
visuelt og taktilt (følbart)
c)Stolper, rekkverk mv. skal ha synlig kontrast til omgivelsene

Vurdering av uteområder i ”Veileder ‐ Statens Kartverk”:




kulturlandskap
grønnstrukturer
leke‐ og rekreasjons‐
områder

Nærturområder og kulturland‐
skap nær opp til tettsteder vil
ofte kunne fungere som fri‐
luftsområder. Det er sterkt
ønskelig at det kartlegges til‐
retteleggingstiltak i slike områ‐
der nært opp til boligområder, eldresentre mv, fordi nærhet kan gi stor
bruk av områdene. Også lekeområder og andre rekreasjonsområder
inne i byer eller tettsteder er svært viktige for mosjon, frisk luft, opple‐
velse og sosialt liv. (Statens kartverk)

1. Informasjonsskilt
Informasjonstavler og skilt plasseres tett ved turvei, slik at det er lett å
lese fra både stående og sittende og for barn. Skiltene må ha kontrast
mellom bakgrunn og bokstaver/tall i riktig størrelse og skrift. Bokstavene
skal være taktile (følbare), og minimum 4cm høye ( se skiltveileder fra
Eidskog kommune). Lengden på turalternativene bør stå på skiltet.
Informasjonskilt er viktig for å
kunne føle seg trygg i naturen
for de som er ukjente på stedet.

Informasjon om turalternativer kan ligge på kommunens hjemmeside
eller finnes på www.statskart.no

2. Parkering
Det skal være reservert parkerings
plass for funksjonshemmede i til
knytning til friluftsområder. .
Det skal være skilta og oppmerka
minst 1 parkeringsplass for
funksjonshemmede, ‐ på større
områder flere plasser. Til merking i
grunnen kan brukes spraymaling. Det
holder vanligvis en sesong. En bør
bruke ordinære parkeringsskilt med
underskilt. Anbefalt minimumsmål: 4,5 m x 6,0 m

3. Krav til turvei
Stigning:
For rullestolbrukere uten ledsager er kravene til maksimum stigning 1:20
og kanter samt underlag absolutte og gjelder hele den aktuelle strek‐
ningen. (kortere strekninger, maks 3 m med stigning 1:12 med påfølgen‐
de hvilerepos).For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan på
min 1,6x1,6m (§8‐6 i TEK10)
Bredde:
Bredde 1,8m (eller 1,4m med møteplasser hver 50m)
For rullestolbrukere med ledsager kan det for kortere strekninger tillates
større stigning eller høyere kanter, og åpnes for en skjønnsmessig vurde‐
ring av om det er greit å komme fram med rullestol når en har med led‐
sager.
Føringskant:
For synshemmede skal kravene til føringskant og fri høyde, for å unngå
sammenstøt, være oppfylt. Føringskanten kan være stein, stokk eller
overgang mellom vei og veikant som er tydelig å kjenne. Det kan hjelpe
med rekkverk dersom det er litt brattere parti. Rekkverk ved broer må
gå en godt stykke inn på turveien for å unngå å gå utenom og falle i van‐
net.
Underlag:
Turveien skal ha fast underlag. Asfalt er det beste, men subus (tettpakket
fin grus) i topplaget er også bra.

4. Krav til baderampe
For at en badeplass skal godkjennes som tilrettelagt for funksjonshem‐
mede (vist på skilt, kart, brosjyrer med mer), må følgende tiltak som et
minimum tilfredsstille kravene: parkering, turvei (til badeplass), toalett,
adkomst vannkant og baderampe.
Opparbeidet badeplass skal være ut‐
styrt eller utformet slik at det er lett
å komme ned i og opp av vannet.






Bredde min. 90cm
For rullestolbrukere uten ledsa‐
ger er kravene absolutte til ad‐
komst, stigning 1:20 og hånd‐
lister i 2 høyder 70cm og 90cm
For rullestolbrukere med ledsager kan mindre avvik godkjennes.
For synshemmede og personer med nedsatt balanse kan tiltaket
være til god hjelp

5. Krav til fiskeplass/fiskebrygge
For at en fiskeplass skal godkjennes som tilrettelagt for funksjonshem‐
mede (vist på skilt, kart, brosjyrer med mer), må følgende tiltak som et
minimum tilfredsstille kravene:
Parkering, turvei (til fiskeplass), toalett, adkomst vannkant, og det må
være tilgang til
egnet fiskeplass
gjennom adkomst
vannkant eller
fiskebrygge.

For rullestolbrukere uten ledsager er det absolutte krav til adkomst, stig‐
ning, snuplass og stoppkant.
For rullestolbrukere med ledsager er kravene til snuplass og stoppkant
absolutte, mens det kan gjøres vurderinger mht adkomst og stigning.
For synshemmede må behovet for rekkverk og andre markeringer av
kanter vurderes.

6. Krav til sittegruppe/hilebenk/gapehuk
På en lengre tur bør det være flere
benker underveis. Benker kan ha
ulik utforming, men ett alternativ
skal ha ryggstøtte, armlene og ha
høyde 48‐ 50cm, som gjør det lett å
reise seg. Det bør være tilgang til
bord, for eksempel ved at
bordplaten er trukket godt ut på
hver kortende, slik at det blir plass
til å komme godt inntil bordplaten
fra rollestol eller vogn.
For uteoppholdsareal med krav om universell utforming gjelder følgende (§8-4 i TEK10):
a) Det skal være plass for rullestol der det anlegges sitteplasser

Gapahuk :uten tverrstokk og høyere oppunder tak så det er lett
å trille inn.

7. Krav til grill‐/bålplass og sittegruppe/ hvilebenk
For rullestolbrukere både med og uten ledsager er det absolutte krav til
at rullestol kan komme inntil grill‐/bålplass.
Grillplass/ bålplass bør trekkes ut fra gangsone/ turvei og rammes inn,
for å unngå ulykker. Det må være inngang til området med romslig pas‐
sasje for rullestol.

Dersom det er flere uteoppholdsareal med samme funksjon, skal minst
ett av disse ha gangadkomst som oppfyller kravene (§8‐7 i TEK10). Øvrig
gangadkomst skal ha stigning max 1:10.

8. Krav til toalettrom og omkledningsrom
For rullestolbruker uten ledsager må alle krav til adkomst, størrelse og
innredning fullt ut være tilfredsstilt.
§12.9 (TEK10) Bad og toalett: Størrelse og planløsning skal være slik at
det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på min 1,6m foran toa‐
lett, min 0,9m fri gulvplass på begge sider av toalettet. Det skal være
håndstøtter på begge sider. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m
fram til fri plass ved siden av toalettet, og dør skal være minimum 0,9m
fri bredde og trinnfri inngang. Det må være et plant område på utsiden
av døra.
For rullestolbruker med ledsager må kravene til størrelse og innredning
fullt ut være tilfredsstilt, mens kravene til adkomst kan vurderes ut fra
om det er greit å komme fram når en har med ledsager.
For synshemmede skal kravene farge, kontraster på vegg/gulv/inventar
og belysning være oppfylt, slik at det er lettere å oppfatte rommet.
Skilt skal festes 110‐140cm fra bakkenivå, henge på den siden som dør‐
håndtaket er, og være taktilt (følbart).

9. Leke‐ aktivitets‐ og idrettsanlegg utendørs
Bør plasseres sentralt i nærmiljøene og i nærheten av offentlig kommu‐
nikasjonsmidler

10. Belysning
Belysning på promenader, parker og lekeplasser skal samstemmes med
lokale retningslinjer.
Belysning er et viktig element for at plassen skal føles trygg og for at den
kan brukes store deler av døgnet.

Kilder Statens kraftverk
http://www.statkart.no/tilgjengelighet/
Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune
TEK 10 (forskrift om tekn. krav til byggverk)
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr‐19970122‐0033.html
Nettside www.uu‐innlandet.no
K5 (Nettbasert universell utforming: kompetanseprogram)
http://uukurs.be.no
Tilgjengelige bygg og uteområder –
www.nhf.no
http://www.nhf.no/novus/upload/file/FraGammelFile/Publikasjoner/tilgjengeli
ge%20bygg%20og%20uteomraader.pdf

www.universell‐utforming.miljo.no
www.dirnat.no/friluftsliv/reiseliv/veiledere_handboker_brosjyrer/
Skiltveileder
www.eidskog.kommune.no
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