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I 2006 ga Husbanken et kompetansetilskudd til SINTEF. SINTEF fikk i oppgave å bidra til å holde fokus 
på universell utforming i prosjekteringen av Brueland barnehage. SINTEF har fulgt prosjekteringen av 
Brueland barnehage fram til innlevering av forprosjektet. SINTEFs rolle har vært å bidra til diskusjoner 
om fysisk utforming av barnehager og å gi innspill til ulike løsningsforslag for Brueland barnehage.  
 
Denne rapporten inneholder funksjonskrav, ytelseskrav og anbefalinger tilsvarende forprosjektnivå. Stort 
sett kan en si at romsammenhenger, romutforming, materialvalg og fast innredning inngår i forprosjektet, 
mens belysning, fargesetting, merking, løse møbler og hjelpemidler inngår i detaljprosjektet.  
 
Prosjektet for Brueland barnehage skal sjekkes ut mot kravene og anbefalingene i rapporten. Det er lagt 
vekt på å utarbeide en rapport som er så generell at den skal kunne brukes av andre som prosjekterer 
barnehager. Kommenterer til prosjektet for Brueland barnehage er gitt fortløpende i møter og i notater 
gradert fortrolig. Prosjektet er under endring så lenge prosjekteringen ikke er avsluttet, og kommentarer 
til prosjektet er ment til internt bruk for planleggingsteamet.  
 
Vedlegget viser til norske publikasjoner og internettsteder. Det inneholder henvisninger til artikler som 
handler om motivering for bruk av strategien universell utforming, veiledningsmateriale om fysisk 
utforming, kontrollskjema og sjekklister, samt henvisninger til lover, forskrifter og standarder.  

STIKKORD NORSK ENGELSK 

GRUPPE 1 Arkitektur Architecture 
GRUPPE 2 Barnehage Kindergarten 
EGENVALGTE Universell utforming Design for all 
 Funksjonalitet Accommodation Suitability 
 Tilgjengelighet Accessibility 
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FORORD  
 
SINTEF har fulgt prosjekteringen av Brueland barnehage fram til innlevering av 
forprosjektet. SINTEFs oppgave har vært å holde fokus på universell utforming ved å bidra 
til diskusjoner om fysisk utforming av barnehager og å gi innspill til ulike løsningsforslag 
for Brueland barnehage. Kommentarer til prosjektet er gitt fortløpende i møter og i notater 
gradert fortrolig. Prosjektet er under endring så lenge prosjekteringen ikke er avsluttet, og 
kommentarer til prosjektet er ment til internt bruk for planleggingsteamet.  
 
I denne rapporten er det trukket fram generelle momenter som er ment å være nyttig også 
for andre som prosjekterer barnehager. Hensikten med rapporten er å gi veiledning om 
hvordan en kan ivareta basiskvaliteter i prosjekteringens første faser, det vil si skisse-
prosjektfasen og forprosjektfasen.  
 
I rapporten er det vist til funksjonskrav og ytelseskrav fra forskriftene og veiledning til 
forskriftene, og det er gitt spesifikke anbefalinger. Anbefalingene er basert på kunnskap 
bygget opp i dette prosjektet og tidligere barnehageprosjekter på SINTEF og på erfaringer 
gjort i Sandnes kommune. En oppgave har vært å løfte fram det som handler om universell 
utforming, ikke om generelle brukskvaliteter eller funksjonalitet i sin fulle bredde. Stor 
takk til Karin Høyland, NTNU, Dag Kittang, SINTEF og Rannveig Eriksen, Sandnes 
kommune for verdifulle innspill til rapporten.   
 
Det er mange viktige detaljer som skal ivaretas for å skape en universelt utformet 
barnehage. Rapporten omfatter ikke detaljprosjektfasen. Men en bibliografi er utarbeidet 
og tatt med i rapporten som vedlegg.  Bibliografien viser til publikasjoner og ressurser der 
en kan få veiledning. Det har ikke vært ambisjonen å bygge opp en kunnskapsstatus. 
Hensikten med bibliografien er at leseren raskt skal kunne finne fram til 
veiledningsmaterialet og til lovverket.  
 
Husbanken Region Vest har finansiert SINTEFs arbeid.  
 
 
 
Trondheim 2007-02-28 
Seniorforsker Karin Buvik 
SINTEF Byggforsk 
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INNLEDNING  
HVA ER UNIVERSELL UTFORMING?  
Universell utforming er en strategi som står sentralt i arbeidet med nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer. Strategien innebærer å finne generelt anvendelige løsninger 
som bedrer tilgjengelighet og deltakelse, slik at alle, så langt det er mulig, skal kunne delta 
i samfunnet og mestre sitt eget hverdagsliv. Universell utforming medfører økt fokus på 
brukbarhet i tillegg til tilgjengelighet. Det fordres kjennskap til ulike gruppers behov og 
funksjonsnivå.  
 
I temaveilederen «Bygg for alle» kategoriseres funksjonshemninger i følgende 
hovedgrupper [Statens bygningstekniske etat og Husbanken. 2004]  

• Bevegelseshemninger (lunge- eller hjertesyke, dårlig balanse, nedsatt styrke i hender, 
armer eller bein) 

• Orienteringshemninger (synshemninger, hørselshemninger og kognitive 
funksjonshemninger som forståelsesproblemer, demens og dysleksi)  

• Miljøhemninger (astmatikere, allergikere, lungesyke og andre former for nedsatt 
immunforsvar)  

• Multifunksjonshemninger  
 
Strategien er forklart i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne: Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder 
som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke 
dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 
[Arbeids- og sosialdep. & Miljøverndep. 2004] 
 
  

Flere brukerperspektiver må inn i planleggingen [Rønnevig 2006] 
 
 
BARNEHAGENS BRUKERE 
En barnehage har et bredt spekter av brukere; barn, personalet, pårørende og besøkende. 
Personer med ulike funksjonsnivå skal integreres. Det er selvsagt at det er store variasjoner 
i barnas funksjonsevne i henhold til alder, modenhet og helse. Også de voksne kan ha ulike 
funksjonsnivå.  
 
Funksjonshemming kan stå i et relativt forhold til omgivelsene, dvs. at funksjonshemming 
kan være situasjonsbestemt snarere enn et konstant trekk ved en person. I temaveilederen 
«Bygg for alle» poengteres det at prosjektering med utgangspunkt i universell utforming 
vil være basert på tre forhold: 
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• Mennesket som barn, ung, voksen, eldre. 
• Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og 

miljøforhold. 
• Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming.  
 
Målet er at de bygningsmessige løsningene skal være som poengtert i slagordet: «Bra for 
alle, nødvendig for noen». Ved å søke etter løsninger som er egnet for mange typer 
personer, kan en oppfordre til integrasjon i stedet for mange separate løsninger.   
 

 
 

Foto: T. D. Nilsen. Tegning: B. Vermandere 
 
Nedsatt bevegelsesevne  
Barn og voksne som bruker hjelpemidler trenger generelt litt mer manøvreringsplass enn 
andre for å komme fram til og plassere seg ved bord, lekeelementer, etc. Rullestol vil være 
dimensjonerende for tilrettelegging for personer med bevegelseshemninger. Tilfreds-
stillende bredde for å kunne snu de fleste rullestoler er 1,5 m. Trinnfrie forbindelseslinjer 
er et krav. Personer med bevegelseshemninger må få mulighet til å sitte ned og hvile. Helst 
skal det være korte avstander mellom funksjoner som brukes ofte.  
 
Nedsatt orienteringsevne  
For personer med nedsatt orienteringsevne må en tilrettelegge med belysning, farger, 
teksturer og tydelig skilting. Slik tilrettelegging tar en vanligvis inn i detaljprosjektfasen. I 
forprosjektfasen må en passe på å skape en enkel og logisk planløsning. Forbindelseslinjer 
må være enkle og brukerne skal «ledes» på en ubesvært måte. Store åpne rom bør ha klare 
ganglinjer. Korte gangavstander er en fordel. En må unngå løsninger som kan medføre 
ulykker som for eksempel kollisjoner og fall. Blending bør unngås. Søyler, stolper og 
utstikk må formes, plasseres og eventuelt markeres slik at ingen utsettes for fare på grunn 
av sammenstøt.  
 
En av de store utfordringene i barnehager er knyttet til lydnivå og mengden av 
stimuli/forstyrrelser.   
 
Nedsatt tåleevne for miljøpåvirkninger  
Personer med nedsatt tåleevne for miljøpåvirkninger er, mer enn andre, avhengig av et 
godt atmosfærisk og termisk innemiljø. God ventilasjon, rengjøringsvennlige løsninger og 
lavemiterende materialer er nøkler til et godt inneklima. Fuktskader kan gi store 
helseplager for denne gruppen. Allergene planter og trær må en søke å unngå, også 
utendørs.  
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MÅL OM UNIVERSELL UTFORMING  
AV BRUELAND BARNEHAGE 
Sandnes kommune har et uttrykt mål om at Brueland barnehage skal planlegges i henhold 
til strategien universell utforming [Sandnes kommune. 2006].  Det vil si at det skal legges 
stor vekt på byggets egnethet i forhold til ulike barns forutsetninger. Også de voksne, det 
vil si personalet, pårørende og besøkende, kan ha ulike funksjonsnivå.  
 
 
KVALITETSKRITERIER  
FOR PROGRAMMET NORWEGIAN WOOD  
Brueland barnehage inngår som et prosjekt i programmet Norwegian Wood som ble 
opprettet i forbindelse med at Stavanger er utnevnt til Europeisk Kulturhovedstad 2008. 
Følgende målformulering er hentet fra kvalitetskriterier for Norwegian Wood (NW):  
 
Universell utforming – tilgjengelighet for alle – er en sentral premiss for Norwegian Wood 
prosjektene. Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp slik at boliger, 
bygninger og uteareal skal kunne brukes av alle deler av befolkningen på en likestilt måte.  
 
Bygg for alle – Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder 
(Husbanken og Statens Bygningstekniske etat, 2004, nivå: anbefalte ytelser / løsninger), 
skal legges til grunn for alle NW prosjektene.  
… 
Det vil kunne oppstå situasjoner der det ikke er mulig å oppfylle alle kravene som er 
formulert i anbefalte ytelser. Avvik må begrunnes [NAL/NABU. 2006].   
 
 
BYGGEPROGRAMMET FOR BRUELAND BARNEHAGE 
Programmet, datert 2006-01-09 avsnittet Objektmål/Kvalitet, inneholder punkter om 
universell utforming. Der står det blant annet.: Bygget skal i kraft av materialbruk, tekniske 
løsninger og arkitektonisk utforming bidra til å fremme barn og ansattes skaperevne, helse, 
miljø og miljøbevissthet. Kommunen vil også ha Fokus på lydforhold og støy [Sandnes 
kommune. 2006].   
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LOKALER SOM FREMMER OG IKKE HEMMER   
Et viktig prinsipp ved universell utforming er å unngå farer. I tillegg er oppgaven å skape 
fysiske omgivelser som kan støtte og ikke hindre bestrebelsene på å nå målet om et 
inkluderende miljø. Ambisjonen er at det fysiske miljøet skal innby til samhandling, 
mestring og opplevelser som stimulerer ulike sanser.  
 
 
BARNEPERSPEKTIV 
Barnehagens fysiske miljø bør betraktes som en vesentlig ressurs som skal brukes til å 
fremme det pedagogiske arbeidet. Rammeplanen for barnehager minner oss om at barns 
utvikling fremmes gjennom lek, at læring forgår i det daglige samspillet med andre, at barn 
lærer gjennom allsidig bruk av sansene og at de oppnår selvaktelse gjennom mestring.  
 

 
Foto: S. Blakstad 

 
Barnehagens fysiske rammer skal støtte opp under lek og læring. Italieneren Malaguzzi, 
Reggio Emilia-pedagogikkens grunnlegger, tillegger rommet så stor betydning i det 
pedagogiske arbeidet at han har lansert begrepet «den tredje pedagog». Den første er den 
«vanlige» pedagogen. Barnet er den andre [Ceppi & Zini. 1998].  
 
Alle barna i barnehagen, uavhengig av alder og funksjonsnivå, skal kunne få mulighet til å 
oppleve mestring og deltagelse i barnehagens gjøremål og sosiale liv. Det skal med andre 
ord legges vekt på å skape fysiske omgivelser som er egnet i forhold til barnas ulike 
forutsetninger.  
 

 
Dukkevogner har også hjul. Foto: K. Buvik  
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KRAV OG ANBEFALINGER  
TIL FUNKSJONSOMRÅDER  
Hensikten med dette kapitlet er ikke å gi leseren alle de viktige detaljene som er nødvendig 
for å skape en universelt utformet barnehage. Det er andre tilgjengelige publikasjoner og 
ressurser der en kan få slik veiledning (se vedlegget). Kapitlet er ment å gi veiledning om 
hvordan en kan ivareta basiskvaliteter i prosjekteringens første faser, det vil si skisse-
prosjekt og forprosjekt. Skisseprosjektfasen handler først og fremst om plankonsept, dvs. 
atkomstforhold og interne forbindelser, samt rommenes plassering og utforming. Stort sett 
kan en si at romsammenhenger, romutforming, materialvalg og fast innredning inngår i 
forprosjektet, mens belysning, fargesetting, merking, løse møbler og hjelpemidler inngår i 
detaljprosjektet.  
 
Slik det er forutsatt i kvalitetskriteriene fra Norwegian Wood (NW), er krav og løsnings-
forslag hentet fra «Bygg for alle – Temaveiledning om universell utforming av byggverk 
og uteområder» [Statens bygningstekniske etat og Husbanken. 2004]. «Bygg for alle» har 
mange henvisninger til «Ren teknisk 1997 – en veiledning til forskrift om krav til byggverk 
og produkter til byggverk» [Statens bygningstekniske etat]. Ytelseskrav angitt i REN er å 
betrakte som minimumskrav. Spesielle programkrav for Brueland barnehage, der slike er 
formulert, er inkludert. En del anbefalinger er hentet fra temaheftet «Utforming av 
barnehager – på leting etter barneperspektiv» [Buvik m.fl. 2004] samt andre publikasjoner. 
Referansene som det henvises til, er satt i klammer.  
 
 
Funksjonskrav og ytelseskrav  
 

 TEK (forskrift)  
   ↓ 
REN (veiledning til forskrift) 
   ↓ 
Bygg for alle (temaveiledning) 
Avvik skal begrunnes! (krav fra NW) 

 
 Byggeprogrammet for Brueland barnehage  

 

 
Anbefalinger  
 

 Utforming av barnehager  
– på leting etter barneperspektiv  
(temahefte) 

 
 Funksjons- og arealprogram for  

kommunale barnehager i Trondheim 
 
 

Henvisninger til de mest brukte kildene. I denne rapporten er det fokus på bygningen i forprosjektfasen. 
 
 
ATKOMST 
I Ren teknisk 1997 er det satt funksjonskrav til atkomstforholdene: Atkomst fra kjørbar vei 
til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å finne, lett å bruke, være uten hindre 
og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede. [Statens bygningstekniske etat]  
 
Atkomstvei 
Bredde, nivåforskjeller og overflater  
Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Atkomstveien må ha tilstrekkelig bredde eller 
eventuelle møteplasser som gir mulighet for at 
to rullestoler kan passere hverandre. [Bygg for 
alle] 

Kort atkomstvei kan ha fri bredde minimum  
1,4 m. Dersom veien er lang, bør bredden økes 
til 1,8 m eller det må være møteplasser med 
denne bredden i maksimum 12 m avstand. Hele 
veibredden bør kunne holdes fri for snø og is. 
[REN]  



 

9 

Atkomstvei må være trinnfri og den bør være 
mest mulig horisontal. [REN]  
 
Ramper og gangveier i utearealet skal ha slak 
stigning. De skal fortrinnsvis være korte. [Bygg 
for alle]  
 

Ingen trinn bør være høyere enn 20 mm. [REN] 
 
Stigning bør ikke være større enn 1:20, 
unntaksvis noe brattere, men ikke brattere enn 
1:12. Ved høydeforskjeller over 0,6 m må 
stigningen avbrytes av horisontale hvileplan. 
[REN] 

Atkomstveien skal være mest mulig sklisikker, 
også når den er våt. Belegget skal ikke være til 
ulempe for personer med bevegelseshem-
ninger. [Bygg for alle] 

 

 
 
Biloppstilling 
Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Personer med nedsatt bevegelsesevne skal 
kunne parkere på tilrettelagt biloppstillingsplass 
i nærheten av hovedinngangen. 

Minst én plass skal være tilpasset 
bevegelseshemmede. [Bygg for alle]  

 
Anbefaling 

• En bilplass (for av- og påstigning), som er skjermet mot dårlig vær, er en fordel for barn 
og voksne som bruker mer tid enn andre p.g.a. bevegelsesvansker. [Young & Hawley. 
2003]   

 
 
BYGNINGENS EGNETHET  
I Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) er det satt funksjonskrav 
til brukbarhet: Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at enhver bygning kan nyttes til sitt 
forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for 
orienterings- og bevegelseshemmede. [Kommunal- og regionaldep. & Miljøverndep. 1997] 
 
I Merknader til bestemmelser i barnehageloven og forskriftene er det satt funksjonskrav til 
barnehager: Det skal være mulig å ha aktivitet i større eller mindre grupper, det skal være 
mulig å skille fysisk utfoldelse, rolig og konsentrert lek og hvile, det skal være mulig å 
ivareta den personlige hygiene for hvert enkelt barn og måltider skal kunne organiseres på 
en praktisk og trivselsfremmende måte. Svakheter på enkelte områder kan i spesielle 
tilfeller kompenseres ved andre særlige kvaliteter. Dersom manglene på et enkelt område 
er av en slik karakter at det ikke er mulig å drive en forsvarlig virksomhet under trygge 
forhold, skal godkjenning nektes, selv om andre egenskaper ved lokalene er 
tilfredsstillende. [Barne- og familiedep.]  
 
 
Inngangsforhold  
I byggeprogrammet for Brueland barnehage er det satt krav til inngangsforhold: Det ønskes 
en synlig hovedinngang til barnehagen. Det må vurderes å ha ytterligere antall 
inngang(er) for et egnet antall barn. [Sandnes kommune. 2006] 
 
Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Det bør være minst mulig høydeforskjell mellom 
terreng utenfor og gulv innenfor ytterdør. [REN]  

Eventuell trapp må suppleres eller erstattes 
med rampe. [REN] 
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Anbefalinger 

• Hovedinngangen skal være lett å finne også for personer som ser dårlig. Taktile 
elementer må tas i bruk, i tillegg til visuelle.  

• Overgangssonen mellom ute og inne bør ha fast dekke, med trinnfri atkomst til 
inngangen. Rister utenfor inngangen og matter innenfor vil hindre at sand og skitt blir 
dratt med videre inn i bygget.  

• Det bør være frasettingsplass for barnevogner under tak. Barnevogner kan parkeres i et 
uklimatisert rom, mens rullestoler til utendørs bruk bør kunne parkeres i 
grovgarderoben.  

• Utenfor inngangene bør det være kran og sluk slik at en kan spyle rullestoler, støvler og 
skittent tøy. Vått tøy kan gjerne henges opp utendørs for avrenning og tørking.  

• Inngangen bør være overdekket og uteplassen nær inngangen bør utformes som et 
hyggelig oppholdssted der sola kommer til, og der en har direkte kontakt med leke-
plassen ute. [Trondheim kommune]  

• Innenfor hovedinngangen bør det være et hyggelig innendørs møtested der besøkende 
blir ønsket velkommen, der de kan henge fra seg tøy og sitte ned. Fra inngangsrommet 
er det ønskelig at besøkende får et inntrykk av det som foregår i huset; i form av 
presentasjoner av barnas uttrykk, dokumentasjon av pedagogisk virksomhet, og kanskje 
et blikk inn på aktiviteter som ikke blir forstyrret av visuell kontakt.  

 
 
Barnas garderober 
Grovgarderobe 
Anbefalinger  

• Trafikklinjene bør være enkle og oversiktlige. Atkomsten bør utformes slik at klær og 
støvler ikke dominerer hele inngangspartiet.  

• Garderobearealet bør ligge som en lomme til kommunikasjonsarealet og tilrettelegges 
slik at barna kan være mest mulig selvhjulpne med tanke på av- og påkledning. Det skal 
være enkelt å komme ut. Trengsel og kaos må unngås.  

• Det bør være oppstillingsplass for rullestoler som brukes utendørs, samt sittemulighet og 
plass for påkledningsbenk.  

• For å redusere tilsmussingen av arealene innendørs bør det være atkomst til toalett, vask 
og drikkevann ved inngangsdørene. Det er også ønskelig med enkel tilgang til stellerom 
og RWC utenfra.  

• Klær og støvler tørkes i tørkeskap eller i egne tørkerom som legges i tilknytning til 
grovgarderoben.    

• Personalet bør kunne oppbevare sine kjeledresser og annet arbeidstøy i samme 
garderobe som barna. Fordelen med felles garderobe er at personalet er til stede for 
barna mens de ordner sine egne klær.   

 
Tørrgarderobe  
I Byggeprogrammet for Brueland barnehage er det formulert funksjonskrav til garderoben: 
Garderoben må utformes slik at den kan godkjennes som leke og oppholdsareal. Det må 
legges vekt på dagslysinnslipp slik at den kan bli en rolig samlingsplass, og et rom for lek.  
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Areal som regnes som leke- og oppholdsareal skal være egnet til lek. Når en beregner leke- 
og oppholdsarealet i en garderobe, er det vanlig å trekke fra trafikkarealet og den plassen 
som opptas av innredningen. 
 
Anbefalinger  

• Ganglinjene må være enkle og logiske, ikke minst av hensyn til personer som ser dårlig 
og personer med kognitiv svikt.  

• Garderobearealet bør ligge som en lomme til trafikklinjen, og det må være tilstrekkelig 
plass slik at barna kan bre ut sine klær på gulvet for å organisere påkledningen.  

• Det skal være sittemuligheter og plass til påkledningsbenk. Vognmadrasser og 
skinnposer skal oppbevares i romtemperatur. 

• Hvert barn skal ha sin faste garderobeplass for oppbevaring av klær og utstyr. Skap og 
hyller skal i størst mulig grad kunne betjenes av barna selv.  

• Barna skal vaske hendene når de har vært ute. Vaskerenne skal plasseres i garderoben 
eller i nærheten, for eksempel i et åpent «vaskerom».  

• Garderoben er det stedet der barna møter personalet og de andre barna, og der de tar 
avskjed etter endt dag. Garderoben er også et møtested for barnas foresatte som her 
møter personalet og andre foresatte. Det bør være en hyggelig oppholdsplass i eller i 
nærheten av garderoben, gjerne med mulighet for å sitte ned med en kopp kaffe.  

• Det er ikke hygienekrav som tilsier at tørrgarderoben skal stenges av fra 
kommunikasjonsarealet, heller ikke fra lekerom. En må imidlertid vurdere om det kan 
være behov for dør av hensyn til støyskjerming.  

 
 
Interne forbindelser/kommunikasjonsareal 
I REN teknisk 1997 står det om planløsningen: Bygningsmessige tiltak og løsninger som 
har spesiell betydning for orienterings- og bevegelseshemmede er bl.a. enkel og logisk 
planløsning. [Statens bygningstekniske etat] 
 
Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Kommunikasjonsveier må tilrettelegges slik at 
det blir enkle og logiske forbindelser mellom 
ulike rom og funksjoner gjennom hele 
bygningen. [Bygg for alle]  

Korte gangavstander er en fordel for personer 
som har funksjonshemninger. Få og 
rettvinklede retningsforandringer gjør det 
enklere å orientere seg. [Bygg for alle] 

 
Anbefalinger  

• Fra en hovedinngang bør det være enkelt å finne fram til administrasjon og fellesrom. 
Mange veivalg og lukkede dører for å komme fra et sted til et annet, gjør det vanskelig å 
orientere seg i bygget.  

•  Kommunikasjonsveier gjennom store åpne rom bør markeres av hensyn til blinde og 
svaksynte. Motlys og blending fra vinduer bør unngås. Blanke materialer som kan gi 
forstyrrende reflekser, bør unngås. Store speilflater kan virke villedende. [Bygg for alle]  

• Det kan virke inspirerende å se andre mennesker i aktivitet. Det er derfor en fordel 
dersom det fra kommunikasjonsarealet og andre åpne fellesarealer er mulig å se og 
oppleve noe av det som foregår i bygget. Aktiviteter som ikke forstyrres av innsyn, kan 
ha glassflater i veggen inntil kommunikasjonsarealet. Bruk av glass i dører og 
innvendige vegger bidrar også til at barna får et overblikk som letter orienteringen. 
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Ønsket om oversikt må balanseres mot ønsket om skjerming for å dempe 
konsentrasjonsvansker.  

• Når en planlegger kommunikasjonsarealet i en barnehage, kan det være inspirerende å 
tenke på basargaten [Cold 2002] eller piazzaen [Ceppi & Zini 1998] som metafor. En 
barnehage har flere funksjoner som bør få god tilgjengelighet, som butikker og 
verksteder i en bydel. Her tenkes på barnehagens allrom, felles lekerom og verksteder. 
Også møterom bør få en høy grad av tilgjengelighet. Dører kan stå åpne mot 
«basargaten» eller «piazzaen», eller man kan stenge dørene. Aktiviteter som vanligvis 
foregår langs gaten eller plassen, som kafeer og butikker i byen, kan flytte ut etter behov. 
På samme måte som byens kontorer og boliger ligger noe tilbaketrukket fra gaten, i 
bakgården eller i etasjene over butikkene, kan man tenke seg at de funksjonene i 
barnehagen som trenger ro, blir skjermet fra det yrende livet i de åpne arealene.  

• Ved basestruktur må en legge større vekt på kommunikasjonsarealet enn det en har gjort 
i barnehager med tradisjonelle avdelinger. Ved basestruktur får kommunikasjonsarealet 
stor betydning, fordi fellesrom skal kunne nås av barn som hører til i ulike baser. 
Fellesrom skal ha nøytral atkomst. Dessuten skal barna også kunne besøke hverandres 
baser. I mange barnehager med avdelingsstruktur har forbindelsen mellom avdelingene 
fått en svært underordnet betydning. [Trondheim kommune] 

• Kommunikasjonsarealet skal utformes med gode romlige kvaliteter og innby til at lek 
kan foregå der også. Arealet kan med fordel utformes med nisjer for plassering av for 
eksempel vaskerenne, liten sitteplass, hyller, utstillingsplass for barnas arbeider, etc. Det 
kan være aktuelt å legge noe av leke- og oppholdsarealet til kommunikasjonsarealet for å 
styrke kommunikasjonsarealet som møteplass mellom barn som hører til i forskjellige 
baser. [Trondheim kommune]  

 
Bredde, nivåforskjeller og overflater 
Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Det må være tilstrekkelig areal på reposer, i 
enden av trapper og ramper og foran dører slik 
at det er mulig å passere hverandre uten at 
kommunikasjonsveier stenges. Dette hensynet 
er særlig viktig i rømningsveier. [Bygg for alle]  

For at en rullestolbruker skal kunne snu, må 
kommunikasjonsarealet enten ha tilstrekkelig 
bredde eller ha utvidelser på minst 1,5 x 1,5 m. 
[Bygg for alle]  

Horisontale kommunikasjonsveier bør være 
trinnfrie eller ha minimale nivåforskjeller i gulv. 
[Bygg for alle] 

Terskler og nivåforskjeller bør være lavere enn 
25 mm av hensyn til personer med 
bevegelseshemninger. [Bygg for alle] 

Gulv skal ha sklisikker overflate, og det skal 
være lett å bruke hjelpemidler med hjul. 
Overflater og løsninger bør være 
renholdsvennlige. [Bygg for alle] 

Minimalt med horisontale flater som samler 
støv. Her tenkes bl.a. på listverk og nedforede 
himlinger. Lydabsorbenter som ikke avgir fibrer 
til innelufta. 

 
Heis  
Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Det skal være heis i arbeids- og 
publikumsbygninger med mer enn tre etasjer. 
[REN]  

For å sikre god tilgjengelighet i bygninger med 
to eller flere etasjer bør det installeres heis, selv 
om det ikke er et krav, eller i det minste settes 
av areal til heis slik at denne eventuelt kan 
installeres senere. [Bygg for alle]  

Utenfor heisen må det være nok fri gulvplass til 
manøvrering av rullestol. [Bygg for alle]  
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 I heis beregnet for rullestolbrukere må arealet 
på heisstolens gulv være minimum 1400 mm x 
1100 mm (b x d). Dersom det er ønskelig at alle 
typer av rullestoler (klasse A, B og C) skal 
kunne snu, bør stoldimensjonen (b x d) være 
2000 x 1400 mm. [REN]  

 
Anbefaling 

• I barnehager med heis bør alle hovedplan kunne nås via heisen. Heis bør ha en lett synlig 
plassering i nærheten av hovedinngangen.  

 
 
Leke- og oppholdsarealer 
Egnethet 
Til leke og oppholdsarealene regnes de arealene som faktisk står til disposisjon for barnas 
aktiviteter, så som baserom, samlingsrom, ulike aktivitets- og temarom, sove- og hvilerom 
og eventuelt deler av garderobe og kjøkken dersom disse rommene er egnet som leke- og 
oppholdsareal.  
 
Anbefaling  

• Som hjelp til å vurdere egnethet, bør det framlegges plantegninger der leke- og 
oppholdsarealet er markert med skravur i tillegg til at arealet også skal framgå av en 
arealoppstilling.  

 
Areal og volum 
Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Netto leke og oppholdsareal pr. barn skal være 
4 m2 for hvert barn over tre år, og 5,5 m2 for 
hvert barn under tre år og for barn med 
funksjonshemminger. [Byggeprogram for 
Brueland barnehage] 

 

 Rom i barnehage kan ha midlere romhøyde ned 
til 2,4 m. [REN]  

 
Sandnes kommune har vedtektsfestet et litt større areal for barn under tre år enn 
barnehagelovens veiledende norm på 5,3 m2.  
 
Anbefalinger 

• Det bør legges til rette for ulike gruppestørrelser og varierte aktiviteter. 
Gruppesammensetninger og aktiviteter bør kunne endres over tid uten at det medfører 
kostbare ombygninger.  

• Organisering av barnegruppene må ivareta enkelte barns behov for trygghet og sosial 
tilhørighet. For andre barn kan det være spennende å få friere rammer. Det bør være 
mulig for barn med funksjonsnedsettelser å veksle mellom skjermede arealer for mindre 
grupper og deltagelse i et mer åpent fellesskap. Et tydelig hierarki av rom kan gjøre det 
enklere å finne tilhørighet. Det tenkes her på arealfordelingen mellom baserom, som er 
øremerket for bestemte grupper av barn, fellesrom for noen grupper av barn og rom som 
brukes av alle barna, samtidig eller på skift. Å skape soner, om ikke lukkede så i hvert 
fall klart fattbare soner, kan gi barnet en mulighet til å forstå og oppfatte huset i etapper. 
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Når barnet behersker ett nivå kan det utforske videre og etter hvert beherske større 
arealer.  

• Bygget bør utformes slik at det letter gjenkjenning av rom og steder og det bør være 
enkelt å kunne orientere seg. For at bygningen skal være lett å lese og forstå bør enkelte 
rom ha ulik karakter, slik at man ikke er i tvil om hvilket rom man er i. Bruk av farger, 
dagslys, utsikt og utsmykning kan i tillegg til rommets form bidra til å gjøre rommene 
forskjellige og derved lette gjenkjenningen.  

• Det er en oppgave å bidra til stimulering av ulike sanser. Noen barnehager har egne 
«sanserom». Noen barnehager har rom der en kan leke med vann og rom der en kan 
endre atmosfæren ved hjelp av belysningen. Elementer som peiser, kunstgjenstander og 
speil er en del brukt.  

 
Tilrettelegging for de enkelte aktivitetene i barnehagen er ikke tatt med i denne rapporten. 
Det henvises til andre publikasjoner, for eksempel «Utforming av barnehager – på leting 
etter barneperspektiv» [Buvik m.fl. 2004]. Her skal bare nevnes at mange etterspør rom for 
litt røffere fysisk utfoldelse og rom som har preg av verksted. Tilgang til vann i mange rom 
øker muligheten for formingsaktiviteter. Soveplasser ute skal skjermes mot vær og sikres 
mot smådyr.  
 
 
Sanitærrom 
Toaletter 
Som nevnt under avsnittet Grovgarderobe skal det være atkomst til toalett, vask og 
drikkevann ved inngangsdørene. Hensikten er å redusere tilsmussingen av arealene 
innendørs. Sandnes kommune ønsker også at et RWC lett skal kunne nås utenfra. Andre 
toaletter kan plasseres ved tørrgarderobe eller i egne «vaskerom».  
 
Anbefalinger 

• Klosetter kan gjerne settes i egne avlukker med høye vegger og høy dør. Barna kan da 
selv velge om de vil lukke døren. Avlukket må være så stort at en voksen kan følge med 
inn for å hjelpe barnet.  

• Klosetter bør monteres på vegg for å forenkle renholdet.  

• Toalettrom for rullestolsbrukere kan gjerne innredes med stellebord (hev- og senkbart) 
og vaskekum, slik at også dette rommet kan brukes til å stelle barn, også større barn med 
funksjonshemninger. Det bør være plass for hyller til skiftetøy, bleier o.a. samt plass for 
hjelpemidler.  

 
Stellerom  
Ved plassering og innredning av stellerom må en huske at det også kan være aktuelt å 
hjelpe større barn med stell og hygiene.  
 
Her skal det være en ballanse mellom å «ivareta privatlivets fred» samtidig som det skal 
være innsyn fra utsiden på en slik måte at den voksnes aktiviteter blir synlig. Dette ivaretar 
både den voksnes sikkerhet i forhold til at andre kan kontrollere hva som skjer ved stellet, 
og barnets sikkerhet i forhold til overgrep. Dette er et vesentlig poeng ved planlegging av 
barnehager.  
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Personalets rom 
Møte- og pauserom 
Personalets rom, møterom og birom inngår ikke i beregningen av leke- og oppholdsarealet 
(LOA).  
 
Anbefalinger 

• Det er et ønske at møterom og pauserom skal kunne brukes av barna når rommene er 
ledige. Slik kan barna få tilgang til et større spekter av rom og et areal som er større enn 
LOA. [Trondheim kommune] 

• Et alternativ til en tradisjonell personalavdeling er å sortere rom i barnehagen etter 
funksjon og lydnivå og ikke etter om de er ment for voksne eller barn. Da kunne for 
eksempel stille rom ligge i egen sone og brukes av både voksne og barn etter en timeplan 
eller etter behov. Slik kan en unngå at planløsningen underbygger en avstand mellom 
barn og voksne.  

 
I forhold til prosjektet på Brueland er det ikke uttrykt noe ønske om at møterom og 
pauserom skal kunne brukes av barna når de er ledige. Dette anses ikke som en god løsning 
i Sandnes kommune. Argumentet er at noen rom skal være forbeholdt voksen bruk, og kan 
da bl.a. ha andre sikkerhetsrutiner i forhold til for eksempel kaffetrakter, PC og 
oppbevaring av papirer. I byggeprogrammet heter det at møterom kan kombineres med 
grupperom. Det vil i tilfelle kunne gjelde ett av møterommene. 
 
Kontorarbeidsplasser  
Anbefaling  

• Kontorer bør være lett tilgjengelige fra hovedatkomsten og godt synlig for de som 
kommer til barnehagen, også som førstegangsbesøkende.     
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INNEKLIMA 
I TEK er det satt funksjonskrav til inneklima: Bygning med installasjoner skal planlegges, 
prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfreds-
stillende. Det skal ikke oppstå helserisiko og utilfredsstillende hygieniske forhold, verken 
for bygningens brukere eller dens naboer, når rommene brukes som tilsiktet. [Kommunal- 
og regionaldep. & Miljøverndep.] 
 
I dette kapitlet omtales et utvalg inneklimaparametere. For øvrig vises til kildematerialet 
som er listet opp i vedlegget.  
 
 
LYDFORHOLD OG VIBRASJONER (AKUSTISK MILJØ) 
Funksjonskrav fra TEK: Bygning og/eller brukerområde som er del av bygning, skal 
beskyttes mot støy og vibrasjoner utenfra eller som oppstår ved forventet bruk av 
bygningen. Det skal legges særlig vekt på brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold 
ved arbeid, søvn, hvile og rekreasjon.  
 
Barna selv kan produsere mye lyd når de leker. Dersom det er dårlig akustisk demping, må 
en snakke høyere for å bli hørt og få oppmerksomhet. Lyden eskalerer og det oppstår støy. 
Personer som hører dårlig er svært ømfintlig for støy. Personer som ser dårlig orienterer 
seg i større grad etter hørselen.  
 
Høyt lydnivå er et stort problem i mange barnehager. Liten omtanke for støyskjerming og 
akustikk medfører stor belastning, både på barn og voksne. Dersom en ikke handterer 
lydproblematikken når en planlegger barnehagen, kan det føre til at en del leker og 
aktiviteter ikke kan finne sted.  
 
Sandnes kommune har valgt å skjerpe lydkravene ved å gå utover forskriftenes minstekrav 
som tilsvarer lydklasse C i tabellen. Løsningene i Brueland barnehage skal tilfredsstille 
lydklasse B.  
 
Grenseverdier fra NS 8175 Lydklasse B Lydklasse C 
Luftlydisolasjon mellom rom for søvn og hvile, og 
samtalerom/personalrom og andre fellesrom/arealer uten 
dørforbindelse: R’w ≥  

52 dB 
 

48 dB 
 

Etterklangstid i oppholdsrom T ≤ 0,6 sek 0,6 sek 
Etterklangstid i oppholdsrom for syns- og hørselshemmede T ≤ 0,5 sek 0,6 sek 
Etterklangstid i trapperom/fellesgang: T ≤ 0,8 sek 0,9 sek 
Lydnivå i oppholdsrom fra tekniske installasjoner: LA,max ≤ 28 dB 32 dB 
Lydnivå i oppholdsrom fra utendørs lydkilder: LA,max ≤ 28 dB 32 dB 
 
Anbefalinger 

• Arealet innendørs bør sonedeles med tanke på støyskjerming. Det må tas hensyn til 
lydgjennomgang når et bygg planlegges, bl.a. ved innbyrdes plassering av rom med 
støyende aktiviteter i forhold til rom som krever et lavt lydnivå. Rolig lek, søvn og hvile 
må skjermes fra støyende aktiviteter.  

• Akustisk rådgiver bør engasjeres tidlig i prosjekteringsfasen.  
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DAGSLYS OG KUNSTLYS (AKTINISK MILJØ) 
Funksjonskrav fra TEK: Alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende 
varmebelastning. Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, med 
mindre oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet.  
 
Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Det bør prosjekteres ut ifra en gjennomsnittlig 
dagslysfaktor i rommet på 2 %. [REN]  

Dersom det ikke dokumenteres at kravet 
tilfredsstilles på andre måter, kan en anta at 
kravet om tilstrekkelig dagslys er oppfylt når 
rommets dagslysflate utgjør minst 10 % av 
bruksarealet i henhold til NS 3940. 
Dagslysflaten er det samlede, uskjermede 
glassareal som formidler dagslys til rommet. I 
tillegg til bruksarealet må en ta med eventuelle 
balkonger på eget plan utenfor vindusfasaden. 
Dersom skjerming utgjør mer enn 20° i høyde, 
målt fra horisontalplanet gjennom vinduets 
midthøyde, må dagslysflaten økes. [REN]  

 
Anbefalinger  

• Rom som brukes mye bør ha god tilgang på dagslys og helst også sollys. Det er ubestridt 
at dagslys har en positiv effekt på helse og velvære. Det bør settes høyeste krav til 
dagslysnivå for de arealene som brukes mest i løpet av dagen. Derfor bør en sikte på å 
oppnå følgende gjennomsnittlig dagslysfaktor (DF): 
DFmid  5 % i leke- og oppholdsrom  
DFmid  3 % i kontorer 
DFmid   2 % i birom som korridorer, garderober, etc. dersom de arkitektoniske 
løsningene gjør det mulig. 
I tillegg til gjennomsnittlig dagslysnivå i rommene bør det sørges for en jevn fordeling 
av dagslyset. Derfor settes det krav til minimum dagslysfaktor: 
DFmin 1 % i leke- og oppholdsrom [Andresen m.fl. 2004]  

• Summen av elektrisk belysning og dagslys skal gi en valgt belysningsstyrke. Belysnings-
styrken på gulvet i oppholdsrommene bør settes til minimum 300 lux, fordi barna ofte 
leker på gulvet. På arbeidsplanet i kontorene bør belysningsstyrken være minimum 500 
lux. [Andresen m.fl. 2004] 

• Det bør gjøres beregninger av dagslysfaktorer i forprosjektfasen.  

• Både dagslys og kunstlys bør kunne reguleres slik at en kan endre atmosfæren i rommet 
og skape ulike stemninger.  

• Noen rom bør kunne blendes slik at en kan ha skyggeteater, etc.  
 
 
LUFTKVALITET (ATMOSFÆRISK MILJØ ) 
Funksjonskrav fra TEK: Luftkvaliteten i en bygning skal være tilfredsstillende. Inneluften 
skal ikke inneholde forurensninger i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til 
helsefare og irritasjon.  
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Ytelseskrav Preakseptert løsning 

Materialvalg skal gjøres med utgangspunkt i 
produktvalgsverktøyet ECOproduct. 
Produktenes egenskaper skal vurderes i 
henhold til fire parametere; inneklima, innhold 
av helse- og miljøfarlig stoffer, ressursbruk og 
drivhuseffekt. [Norwegian Wood’s 
kvalitetskriterier]  

Minimum 10 av de mest benyttede produktene 
samt alle kjemiske produkter (lim, fugemasse, 
impregneringsmidler, maling med mer) skal 
underlegges en miljøvurdering i henhold til 
ECOproduct. [Norwegian Wood’s 
kvalitetskriterier]. (Mesteparten av dette 
arbeidet forventes å foregå i detalj-
prosjektfasen.) 

 
Anbefalinger 

• Ved planløsning av barnehagen skal det tas hensyn til at innvendige leke- og 
oppholdsarealer samt kommunikasjonsarealer skal være rene, dvs. at barna, personalet 
og besøkende skal bevege seg innendørs uten utendørs fottøy. Støv og skitt utenfra skal 
legges igjen i inngangspartiene. 

• Rengjøringsvennlige løsninger innebærer lav loddenhetsfaktor og lav hyllefaktor.   

Loddenhet er et begrep som forteller om materialenes mengde av overflate pr. flateenhet.  
Eksempler på lav loddenhetsfaktor: Malte platekledninger, glatte metallflater, vinyl  
Eksempler på noe loddenhetsfaktor: Pusset og malt teglvegg, porøse himlingsplater 
Eksempler på høy loddenhetsfaktor: Tepper, tekstiler som velur  

Hyllefaktor er et begrep som forteller om mengde horisontale flater som kan deponere 
støv.  
Eksempler på oppbevaringsmøbler med lav hyllefaktor: Kombinasjon skap og skuffer  
Eksempler på oppbevaringsmøbler med noe hyllefaktor: Kombinasjon skap og hyller 
Eksempler på oppbevaringsmøbler med høy hyllefaktor: Åpne hyller til mesteparten av 
utstyret 

 
 
TEMPERATURFORHOLD (TERMISK MILJØ) 
Funksjonskrav fra TEK: Det termiske inneklimaet i rom for varig opphold skal gi 
tilfredsstillende helseforhold og komfortopplevelse ved forutsatt bruk. 
 
Oppvarming 
Lekerom i de aller fleste barnehager har radiatorer plassert under vinduer for å hindre 
kaldras. Lekerom som ligger i første etasje kan gjerne ha noe gulvvarme av hensyn til 
komfort for barna som leker mye på gulvet. Mange hevder at det ikke er ønskelig å bruke 
bare gulvvarme, fordi det kan medføre treg temperaturregulering.  
 
Anbefalinger  

• Det har vært reist spørsmål om hvorvidt det er nødvendig med gulvvarme i 
oppholdsrom. Dersom en velger å ikke legge gulvvarme, bør følgende forhold 
vektlegges:  

1) Høy overflatetemperatur. For gulv på grunn bør det være minst 200 mm isolasjon, 
helst mer, og isolasjonen bør være så nær overflatesjiktet som mulig. Dvs. at det er noe 
bedre med oppforet tregulv over betonggulv (tilfarergulv), enn isolasjon under 
betongplate (gulv på grunn). 

2) Overflatesjikt med lav varmeledningsevne. Det kan være, i nevnte rekkefølge: kork, 
furugulv eller parkett (min. 14 mm). Laminatgulv eller tynne gulvbelegg (PVC eller 
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Linoleum) over betongplate er ikke gode løsninger uten gulvvarme. [Andresen m.fl. 
2004]  

 
Klimasoner 
Brueland barnehage skal utstyres med et delklimatisert rom, et såkalt ute/inne-rom. 
Rommet skal brukes til formingsaktiviteter som tegning og maling, samlinger og diverse 
lekeaktiviteter.  
  
 

 
Grasmyr barnehage i Bamble kommune. Siv.ark. Gunnar Dale, Porsgrunn 

 
 
FOREBYGGING AV ULYKKER (MEKANISK MILJØ)  
Et viktig prinsipp ved universell utforming er å unngå farer. En må unngå løsninger som 
kan medføre ulykker som for eksempel sammenstøt og fall. I forprosjektfasen er det 
spesielt bevegelsesfunksjonen en må ha i mente ved plassering og utforming av trapper, 
søyler og utstikkende hjørner. Ergonomisk miljø utformes i hovedsak i detaljprosjektfasen.  
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Kan kjøpes fra Norsk Byggtjeneste AS. 
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Veileder. 48 sider. Sammenstilling av krav i teknisk forskrift (TEK), veiledning til teknisk 
forskrift (REN) og Trondheim kommunes anbefalinger i tillegg til REN. 
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EVALUERINGER 
Arge, K. 2004. Stiller byggherrene krav til tilgjengelighet?  
Norges byggforskningsinstitutt. Prosjektrapport. 53 sider. Gjennom intervjuer undersøkes 
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POLIS/BAS International Conference «Universal Design of Buildings: Tools and Policy». 
2006.  Brugge/Gits, Belgia.  
POLIS er et EU-prosjekt der målet er å utvikle beslutningsstøtteverktøy og ta politiske 
initiativ for å støtte universell utforming av bygninger. Det skal utarbeides metoder for 
måling av tilgjengelighet. BAS (Building Accessible Services) er et EU-prosjekt der målet 
er å vise eksempler på tilgjengelighet samt å diskutere grader av tilgjengelighet som 
allerede er oppnådd og som er innenfor rekkevidde. Eksemplene skal presenteres i en 
«Orange Book».  
Presentasjoner: Construction, Standardization and Accessibility 
http://www.polis-ubd.net/conference/16-11-2006/POLIS-Programme.pdf  
http://www.accessible-buildings.eu/index.cfm?cat=agenda  
 
Utdanningsdirektoratet. 2005. Presentasjoner fra konferansen «Rehabilitering av 
skoleanlegg».   
En skole for alle. Universell utforming 
• Hvor er vi, hvor skal vi, hvordan kommer vi dit? Bille, K. rådgiver i Deltasenteret, 

Sosial- og helsedirektoratet  

• Fra planlegging til praktisk gjennomføring. Johnsen, S. rådgiver og Dale, S. 
ergoterapeut, begge i Trondheim kommune  

• Skolen – et oversiktlig landskap også for synshemmede? Kjelstad, A og Elmerskog, B., 
Huseby kompetansesenter og Tambartun kompetansesenter  
(mange henvisninger til websider) 

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/index.gan?id=1839&subid=0 
 



 

27 

LOVER OG FORSKRIFTER  
Barnehageloven. Forskrifter til barnehageloven. Merknader til bestemmelser i 
barnehageloven og forskriftene 
http://odin.dep.no/bld/norsk/tema/familie_og_barnehager/barnehager/004041-990034/dok-
bn.html 
 
Plan- og bygningslov. Kap. XIII. Bebyggelsen.  
Innhold:  
§  70. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense  
§§  71-73. (Ikke gitt.)...  
§  74. Planløsning og utseende  
§  75. Privet - WC  
§  76. Tilleggsrom  
§  77. Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk  
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-015.html 
 
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). Kap. X. Brukbarhet  
Innhold:  
§  10-1. Generelle krav til brukbarhet  
Utearealer  
§  10-2. Generelle krav til utearealer  
§  10-21. Atkomst til byggverk  
Planløsning  
§  10-31. Planløsning og størrelse  
§  10-32. Toaletter, garderobe m.v.  
§  10-33. Belysning og utsyn  
§  10-34. Boder og oppbevaringsplass  
§  10-35. Kildesortering og avfallsoppbevaring  
§  10-36. Fast innredning  
§  10-37. Bevegelige bygningsdeler  
Tekniske hjelpemidler  
§  10-41. Krav om heis  
§  10-42. Teleslynge  
§  10-43. Manøverknapper, skilt e.l.  
Kommunikasjonsveier  
§  10-5. Generelle krav til kommunikasjonsveier  
§  10-51. Trapp  
§  10-52. Rampe  
Beredskapshensyn  
§  10-61. Tilfluktsrom  
§  10-62. Skorstein i boliger  
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0033-026.html 
 
 
Ren teknisk 1997– en veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til 
byggverk. Kap. X Brukbarhet 
http://www.be.no/beweb/regler/veil/REN2003/10brukbarhet.html 
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STANDARDER 
Standarder som brukes sammen med teknisk forskrift til pbl (TEK) og veiledningen til 
TEK.  
Kap. X Brukbarhet. § 10-1 Generelle krav til brukbarhet  
NS 3041 Informasjonsskiltregler for detaljer og plassering  
NS 3232  Rekkverk og håndlister  
NS-EN 81-2  Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser -  

Del 2: Hydrauliske heiser (innbefattet rettelsesblad AC:1999)  
ISO 4190-1  Lift (US: Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and VI lifts  
NS 3930  Sanitærinstallasjoner - Plassering av utstyr  
NS 3931  Elektrotekniske installasjoner i boliger - Planlegging og utførelse av 

installasjoner for elkraft, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)  
NS 3937  Funksjonsmål for bruk av rullestol  
NS 8175  Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper  
NS 8313  Byggetegninger - Forenklet tegnemåte for innredningsenheter forenklet 

tegnemåte for innredningsenheter  
(Må kjøpes) http://www.standard.no/imaker.exe?id=4763 
NS-EN ISO 7730 om termisk miljø  
 
 
BYGGFORSKSERIEN 
Planløsning/Brukerkrav og programmering 
Utvalg:  
220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 
220.130 Prinsipper og metoder for belysning 
220.300 Universell utforming, utforming som passer alle 
220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 
220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 
220.315 Tilgjengelighet til og i skolebygninger 
220.320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede 
220.330 Overfølsomhet og allergi 
220.335 Dimensjonering for rullestol 
http://bks.byggforsk.no/index.asp?docNumber=220320 
 
Lang liste med henvisninger til blad i Byggforskserien som kan være til hjelp for å 
oppfylle funksjonskravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og ytelsesnivå er 
angitt i veiledningen til denne forskriften: 
http://bks.byggforsk.no/doc_view.asp?docID=3146&hideLayer=1 
 
Byggdetaljer/Innemiljø/Lyd 
421.421 Støy i rom og foran fasade. Grenseverdier for lydnivå  
http://bks.byggforsk.no/index.asp?docNumber=421421 
 
 
ANDRE VEILEDERE FOR GODT INNEKLIMA 

• Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Statens helsetilsyn. 
Internettadresse: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19951201-0928.html 

• Inneklima. En veileder for kommunehelsetjenesten. IK-2489. Statens helsetilsyn. 
Internettadresse: http://www.helsetilsynet.no/upload%5Cpublikasjoner%5C-
veiledningsserien%5Cinneklima_veileder_kommunehelsetjenesten_ik-2489.pdf  
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• Anbefalte faglige normer for inneklima. Folkehelseinstituttet.  
Internettadresse: http://www.fhi.no/dav/249C03CEC6614E87862368DA175E7A31.pdf 

• Miljøverndepartementets retningslinjer for vegtrafikkstøy. T-8/79  

• Lyskultur. 2000. Skolebelysning. Publikasjon nr. 20. www.lyskultur.no 
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