
Estetisk, trygt og tilgjengelig
 – en veileder for universelt utformede boliger



2009 Norges Blindeforbund

ISBN  978-82-92998-02-1

Brosjyren er produsert med midler fra Den norske stats Husbank

Trykk: Bryne Stavanger Offset  
Papir: 130 gr Arctic Volum
Opplag: 5 000

Foto: Siri Berrefjord
Grafisk formgiving: Hvarings as / Anne Berit Ringen

Redaksjon: interessepolitisk konsulent Hege Korsmo Henrichsen, interessepolitisk rådgiver Sverre Fuglerud, 
dr.ing. Jonny Nersveen og senior informasjonskonsulent Mia Jacobsen



    side
Forord   3

Leiligheter for fremtiden    6 
Bruk kontrastfarger    6
Riktig belysning    7 
Mørke farger krever mye lys    7
Unngå blending    7
Skyvedører, en smart løsning    8
Smarte brytere    8

Løsninger inne i fellesarealer    9
Inngangsparti    9
Ledelinjer og ledefelt    10
Markering av trapp    11
Utforming av heis    12 
Motlys og bevisst fargebruk    13

Uteområde    14
Nivåforskjeller    14
Ledelinjer    15

Utforming av informasjon    16

Farger og belysning    17
Fargevalg og belysningsutstyr på Hønen gård        21

Norges Blindeforbunds krav til bygg    23
Generelt    24 
Adkomst    24 
Inngangsparti    25 
Innvendige rom i bygg    25 
Innvendige kommunikasjonsveier    26 
Trapper/ nivåforskjeller    26
Heis    27
Informasjonsskilt    28 
Bad/ toalett    29 

Begrepsforklaring    30

Gode råd    33

Innholdsfortegnelse



4 5

En normaltseende 80-åring trenger 5 ganger 
så mye lys som en normaltseende 20-åring for 
å se det samme. Beregninger foretatt av dr. 
ing. Jonny Nersveen viser at 1 million nord-
menn har problemer med synet når de skal 
ferdes og oppholde seg i dagens bygg. Alle 
opplever å få dårligere syn med årene. Dagens 
løsninger er i stor grad valgt ut fra 40-åringers 
behov, noe som fører til dårlige løsninger for 
store grupper og mange uhell. Undersøkelse 
gjort av Synovate viser at 1 millioner nord-
menn har skader som følge av bygningsmes-
sig utforming hvert år. Nærmere 100.000 

hadde bruddskader, og særlig utsatt er grup-
pen over 60 år.  
Ved Hønefoss har Norges Blindeforbund 
bygget 26 leiligheter kalt Hønen gård bo- og 
mestringssenter (Hønen gård), der målet er 
optimale løsninger for alle grupper, både med 
tanke på alder og funksjonsnivå. Det er også et 
fellesareal knyttet til anlegget.

Ved bevisste valg gjennom hele byggepro-
sessen er det funnet løsninger som både er 
estetiske og gir gode boforhold – og det uten 
ekstra kostnader.

Forord

Trapp slik den ser ut for en 20-åring og en 80-åring under samme lysforhold. En 80-åring må ha 
nesten 5 ganger så mye lys som en 20-åring for å få samme informasjon gjennom synet.
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I dette heftet gis det råd om hva man skal 
huske på ved utbygging, der det først og 
fremst legges vekt på optimale løsninger i 
forhold til syn.

Først i heftet vil vi gjennomgå utforming av 
leiligheter, så ser vi på fellesarealer og deretter 
på utforming av uteområder. Videre følger et 
kapittel forfattet av dr. ing. Jonny Nersveen om 
farger og belysning. Grafer blir brukt for å vise 
behov for lys i forhold til alder og fargevalg, og 
det er vist hvor sterke kontraster som er nød-
vendig i ulike sammenhenger. Til slutt er det 
en kravliste til ulike områder, en liste over hva 
man må huske på ved utbygging og hva som 
er gjort av tiltak i det spesielle byggeprosjek-

tet vi følger. Det er også en begrepsforklaring 
bak i heftet.

Universell utforming er satt som krav til 
utforming av bygg i den nye Plan- og bygn-
ingsloven, som gjelder fra 2010. Universell 
utforming betyr at hovedløsningen skal kunne 
brukes av flest mulig, slik at synshemmede, 
rullestolbrukere, allergikere, hørselshemmede 
og eldre kan ferdes på linje med alle andre i 
områder som er beregnet på publikum. Uni-
versell utforming gir bedre bygg for alle, og 
vi håper brosjyren du nå holder i hånden vil 
gi deg inspirasjon til hvordan du kan oppnå 
dette!

En og samme leilighet. Bildene viser hvordan en 20-åring og en 80-åring vil oppfatte samme 
objekt, under samme lysforhold, på helt forskjellige måter.
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For å gjøre leiligheten enkel å orientere seg 
i, er det viktig å bruke farger bevisst.  En kon-
trastfarge på gulvlisten gjør det enklere å 
se overgangen mellom gulv og vegg. Dette 
er også fornuftig på bad, der det ofte er lite 
bruk av kontrastfarger. En vegg med sterkere 
farge (signalfarge) i stuen gir et flott estetisk 
inntrykk, samtidig som det fungerer som en 

referansevegg, og dermed øker evnen til orien-
tering.  Kontrastfarge på dørhåndtak, håndtak 
på skap og vannkran gjør det enklere å finne 
disse.

Mørke farger på store flater som gulv krever 
mye lys, se også avsnitt om Farger og belysn-
ing, grafene 1 og 2.

Leiligheter for fremtiden

Her sees tydelig signalfargen som leilig-
hetens beboer har valgt på kjøkkenet. Denne 
fargen går også igjen på den ene veggen i 
stuen, og ved inngangspartiet. På kjøkkenet 
gir fargen god kontrast mellom vegg, skap 
og benk.

Vaskesonen er fargemessig og taktilt (føl-
bart) avgrenset, med hvite fliser som har en 
grovere struktur enn resten av gulvet. Setet 
har god kontrast til toalettet, og spyleknapp 
og vask sees tydelig mot veggen bak. Det er 
terskelfritt inn på badet, med skyvedører.

Bruk kontrastfarger
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Riktig belysning
Belysningen bør være jevn i hele leiligheten. 
Lyskilden må derfor spre lyset godt. Dette 
er for eksempel viktig på arbeidsflater som 
en kjøkkenbenk, og her bør det velges lysrør 
fremfor spotter. Dette er bra for folk i alle 
aldrer! Det er en fordel med regulerbart lys så 
mange steder som mulig. Husk å ha godt lys 
som ikke blender ved trapper. Trapper i boliger 
har ført til mange alvorlige ulykker, som ofte 
har sammenheng med for dårlig belysning.  
En 80-åring trenger 5 ganger så mye lys som 
en 20-åring for å se det samme, og forskjellen 
øker ytterligere med årene, se graf som viser 
sammenhengen på side 18. 
 

Mørke farger krever mye lys
Store, mørke flater krever flere ganger så sterk 
belysning som store, lyse flater. Hvis man ved 
belysning ikke tar hensyn til dette, får det 
store konsekvenser for eldre og svaksynte. Det 
blir vanskelig å orientere seg, og uhell kan fort 
skje. 

Utvendige persienner er ett av mange alternativer til lysavskjerming.

Unngå blending
Vinduer som vender mot sør og vest er det 
viktig å skjerme godt for motlys. Det vil ellers 
ha lett for å oppstå blending, noe som gir 
dårlige eller ingen orienteringsmuligheter, 
og øker faren for uhell.  Særlig alvorlig er det 
når blending skjer ved trapper, men det kan 
være nok med en liten snublekant for at kon-
sekvensene kan bli fatale.
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Åpne dører i en leilighet krever en del plass 
og kan føre til kollisjoner. Skyvedører både 

mellom rom og til skap er en praktisk løsning, 
som også utnytter plassen svært godt.

Bryteren er enkel å bruke for alle, også 
svaksynte og blinde. Ved å trykke på 
knappene til venstre slår man på de 
forskjellige lysene, og ved å trykke på 
knappene til høyre slåes lyset av.

Skyvedører til garderobeskap-
ene har tydelige markeringer, 
som gjør dem enkle å betjene 
for en svaksynt. 

Smarte brytere
Det er irriterende å skulle gå gjennom hele 
huset for å sjekke om alle lys og teknisk utstyr 
er skrudd av. En bryter ved utgangen eller på 
soverommet gjør at det er nok med ett trykk 
for å skru av alt. På samme måte slår du på 
ønsket belysning når du kommer hjem.  En slik 
løsning er valgt på Hønen gård. Det er også 
fornuftig og viktig med regulerbare / dimbare 
brytere for lysstyrke i de fleste rom.

Skyvedører, en smart løsning
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Inngangsparti 
Farger må brukes bevisst for å fremheve vik-
tige områder som for eksempel en inngangs-
dør. Når denne står i kontrast til området 
rundt, er den lett å finne. Også dørklinker og 
ringeklokker må gis en farge som gjør at de 
står tydelig frem.

Løsninger inne i fellesarealer

Avvikende farger og / eller materialvalg, 
samt belysning, synliggjør inngangspartiet. 
Ledelinje / oppmerksomhetsfelt er brukt frem 
mot hovedinngangen. I tillegg er det plassert 
et Talende Skilt (Talking Signs) over døren. 

Bevisst bruk av farger og lys gjør det enkelt 
å finne hjem eller komme på besøk.  Det 
er tydelig skiltet, og dørklokken er lett å se 
og / eller kjenne.
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Ledelinjer og ledefelt
I større områder vil det være enklere å bevege 
seg med linjer eller felt som viser vei til de 
viktige funksjonene. Disse må være lette både 
å se og føle. De kan vise vei til en trapp, heis, 
informasjonstavle eller handikaptoalett.  En 
måte å løse dette på er å legge et gulvbelegg 
i en annen farge og med annen overflate enn 
resten av gulvet, og avgrense dette med for 
eksempel teppelister. Området vil samtidig gi 
informasjon om hvor det skal være fri gang-
bane.

Ved viktige punkter, som foran heis (se side 12) 
og informasjonstavler, kan det legges et opp-
merksomhetsfelt (tverrgående linjer).

Her vises tre eksempler på bruk av ledelinjer.
Utgangen er også enkel å finne grunnet bruk 
av kontrastfarge på listverket.
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Markering av trapp
Om lag 700.000 nordmenn har uhell i trapper 
hvert år. Ved riktige løsninger kan mange av 
disse uhellene unngås. Farefelt ved toppen 
av en trapp er skadeforebyggende. Markering 
av trappeneser på alle trinn, både på opp- og 
inntrinn vil gjøre det lett å se hvor trappen 
begynner, og det enkelte trinn. Sammenhen-
gende håndlist (gelender) i hele trappens 
lengde, som begynner og slutter 30 cm før 
trappen, og som er i en kontrastfarge, er vik-
tig. Håndlisten skal også føles trygg å støtte 
seg til, og bør være ubrutt. God belysning 
som ikke blender er viktig. Store glassflater 
må ikke plasseres slik at det forårsaker blend-
ing, noe som særlig skaper problemer i sollys.  
Ved bunnen av trappen holder det med et 
oppmerksomhetsfelt, altså tverrgående linjer.

Det er lettere og tryggere for alle å gå i en 
trapp med markerte trappeneser. I tillegg ser 
vi at håndlisten er ubrutt, noe som gjør det 
behageligere å følge med hånden.

Før toppen av en trapp legges det et farefelt, 
bestående av flattoppede kuler i ca 4 mm 
høyde. Ledelinjen går frem til farefeltet. Hånd-
listen starter ved farefeltets begynnelse, slik 
at det føles stødig og trygt å gå ned trappen.

Ved bunnen av trapp er det lagt et oppmerk-
somhetsfelt i hele trappens bredde. Dette 
forteller at man står foran en trapp som går 
oppover. 
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Heisen må være lett å finne, og knapper på 
utsiden av heisen må være logisk plassert, og i 
kontrastfarge til omgivelsene. Utenfor heisen 
bør det også være følbar markering av etasjen 
man befinner seg i. Betjeningspanelet inne i 
heisen må ha knapper som står tydelig frem, 
og først aktiveres med et klart trykk. Etasje-
markering må være med både opphøyde tall 
og punktskrift. Betjeningspanelet bør være 
liggende, slik at det også er lett å betjene fra 

en rullestol, og uansett ikke ha betjenings-
knapper mer enn 100 cm over gulvet. Det 
må være tale i heisen. I bygg med mer enn 2 
etasjer skal det også markeres hvilken etasje 
man er i utenfor heisen, med opphøyde tall.

Følbare betjeningsknapper, opphøyd etasje-
markering med gode kontraster og i punkt-
skrift, og talende etasjeannonsering. Liggende 
plassering gjør panelet godt tilgjengelig også 
for rullestolbrukere.

Tilkallingsknapp for heis er tydelig 
merket, både i storskrift som står i 
god kontrast til knappen forøvrig, 
samt punktskrift. I tillegg er knap-
pens konturer godt markert med 
kontrastfarge.

Ledelinjen legges frem til heis, med oppmerk-
somhetsfelt i hele  dørens bredde. Det er en-
kelt å finne ledelinjen når man kommer ut av 
heisen. For å markere heisens beliggenhet samt 
skape identitet til området, er fargene rundt 
heisen avvikende fra tilstøtende vegger. 

Utforming av heis
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Store glassflater som ikke er skjermet kan gi 
store utfordringer på grunn av blending når 
det er sol eller annet sterkt lys utenfra. En 
undersøkelse viser at dette skaper de største 
problemer for svaksynte i bygg. Særlig alvorlig 
er det med kraftig motlys på punkter hvor det 
kan oppstå farlige situasjoner, som ved trapper 
eller andre hindringer, men uansett er motlys 
noe som bør unngås. Vær derfor forsiktig med 
å plassere vinduer i enden av en korridor. 

Det er viktig å velge kunstig belysning bevisst 
slik at den blir god og jevn. Punktbelysning 
som spotter skal derfor kun benyttes for å 
oppnå effekt. Belysningen kan også brukes 
for å kompensere for motlys utenfra ved at 
det brukes kraftig styrke på kunstig belysn-
ing. Styrke på belysning må også velges ut fra 
mengde motlys og fargevalg på store flater 
som gulv. Mørke farger krever langt sterkere 

belysning enn lyse farger. Det er lyset som 
reflekteres fra en flate som er viktig å måle, 
ikke lysstyrke ut av en lyskilde. Det må  vel-
ges ulik lysstyrke for ulike områder. Ved en 
resepsjonsdisk der det skal være mulig å lese 
informasjon, må lyset ut av lyskilden kunne 
reguleres opp til 2.000 lux. Ved trapper er det 
også viktig med svært god belysning, mens kor-
ridorer ikke krever så sterk belysning. Se også 
graf som viser sammenheng mellom lysstyrke 
og fargevalg på side 18 og tabell med krav til 
lysstyrke bakerst i heftet.

Fargevalg har stor betydning både for å få 
frem viktige punkter som heiser og dører, og 
for å sikre gode lysforhold. Hvis det er viktig at 
fargen blir oppfattet, skal man ikke bruke for 
mørke farger.  Dette krever i tilfelle så mye lys, 
at det vil medføre ubehag og blending.

I hver leilighet har beboerne fått velge mel-
lom 4 «signalfarger» som følger en vegg i 
leiligheten.  Den samme signalfargen blir 
gjentatt ved inngangspartiet til leiligheten, 
for å øke gjenkjennbarheten. 

Kontrasten rundt hver enkelt inngangsdør 
er god, og håndtaket står tydelig frem. Det 
samme gjør ringeklokken inn til leiligheten.

Motlys og bevisst fargebruk
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I følge undersøkelse gjort av Synovate er trap-
per og trinn den viktigste årsaken til uhell og 
skader i bygninger og uteområder. Derfor er 
det viktig at området utformes slik at det er 
færrest mulige kanter og trapper. Trapper må 
ha trappeneser som er enkle å se, og håndlist / 
gelender som er sammenhengende og starter 
minst 30 cm før trappen.

Uteområde

Nivåforskjeller

Godt utformet trapp, med ubrutte håndlister 
på begge sider, som starter og slutter 30 cm i 
forkant av trappen. Det enkelte trappetrinn er 
lett å se. En matte brukes som oppmerksom-
hetsfelt i bunnen.
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Ledelinjer gjør det lettere å orientere seg, 
særlig for blinde og svaksynte. Sammen-
hengende kantsten kan fungere som en 
slik ledelinje. Bevisst brukt gjør det det 
enkelt å finne inngangsdører, kryssende 
veier og andre viktige punkter.  Ved å legge 
et eget oppmerksomhetsfelt ved et viktig 
punkt (bølgeformede linjer på tvers av 
gangretningen, som er tydelige både å se 
og føle), er det lett å finne dette. 
Se mer om ledelinjer på 
www.blindeforbundet.no

Ledelinjer

Oppmerksomhetsfelt / ledelinje frem mot 
inngangsdør. Denne er lagt i hele gangveiens 
bredde, slik at det er umulig å gå glipp av den.  
Kantsten er også brukt som ledelinjer her.  
Disse føyer seg naturlig inn i miljøet, men har 
samtidig en viktig funksjon med å vise vei.

Det er lagt oppmerksomhetsfelt på tvers av gangbanen frem til viktige punkter som trapper 
og hovedinngangsdør. I tillegg til oppmerksomhetsfeltene er det små plener mellom hver 
leilighet, med kantsten man kan følge frem til de enkelte inngangsdørene.

Detalj av ledelinje.
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En undersøkelse gjort blant synshemmede 
viser at mangel på tilgjengelige informasjon-
stavler og informasjonsskilt er det som skaper 
de største problemene for å kunne orientere 
seg i bygg. Informasjonstavler må ha utform-
ing med stor skrift, og ved korte tekstmengder 
må dette også være med opphøyde bokstaver 
og i punktskrift. Informasjonstavler og skilt 
må være godt belyst, og bokstavene må stå i 
god kontrast til bakgrunnen.

Talking Signs (Talende Skilt) tar ikke stor plass, 
men har stor nytteverdi for orienteringshem-
mede.  Brukeren har en liten mottager, som 
spiller av en beskjed når den rettes direkte 
mot senderboksen.  På Hønen gård er dette 
benyttet for å fortelle hvor man finner inn-
gangen, innvendig trapp, heis og andre viktige 
funksjoner. 

Utforming av informasjon

Senderboksen for Talking Signs (Talende Skilt) er 
plassert rett over heisdørene. 

Heis

Toalett

Informasjon

Skrift  uten seriffer, i god kontrast til bak-
grunnen, gjør det lett å lese informasjonen.
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Omgivelsene rundt oss er i farger. Farger 
brukes bevisst både av oss selv og av arkitek-
tene som former våre omgivelser. Farger er 
derfor en del av koden som gjør at vi forstår 
våre omgivelser. 

Betingelsen for å oppfatte farger er at sanse-
cellene i øynene stimuleres av tilstrekkelig 
mengde lys. Stimuleringen er en kombinasjon 
av hvor lys flaten som vi betrakter er, og hvor 
stor mengde lys som treffer flaten. En mørk 
flate må derfor belyses mer for at vi skal opp-
fatte fargen, sammenliknet med en lysere 
flate. 

I publikasjonen LYS = å se eller ikke se (ut-
gitt av Norges Blindeforbund i 2007), er det 
beskrevet en metode for å finne tilstrekkelig 
mengde lys som funksjon av flatens farge, 
enten beskrevet som NCS-kode eller som RAL-
kode (se begrepsforklaring). Fordi synshem-
ninger kan variere sterkt, er kurvene basert på 
generell aldring av synet, fordi det der finnes 
statistiske data. Vår anbefaling er å bruke 
statistiske data tilsvarende en person på 80 år, 
for å definere behovet for belysningsstyrker 
i forhold til å oppfatte farger. En 80 år gam-
mel person har statistisk sett mistet 81 % av 
øyelinsens evne til å slippe igjennom lys, og er 
derfor en svaksynt person. Kravene til belys-
ningsstyrker på Hønen gård har benyttet disse 
kriteriene for valg av belysningsstyrker. Figur a 

og b viser krav til belysningsstyrker som følge 
av alder for å sikre fargesyn for hhv. NCS og 
RALs RDS.

Begrepet kontrast kommer fra at noe skiller 
seg ut fra bakgrunnen. Vi kan ha flere typer 
kontraster, for eksempel fargekontraster og 
kontraster som oppstår mellom flater med ulik 
grad av lyshet. Den viktigste kontrasten her 
er kontrasten som oppstår mellom flater med 
ulik grad av lyshet. Denne kalles for luminan-
skontrast. Luminans er en målestokk på lysets 
styrke som stråler ut av en flate per kvadrat-
meter. Jo høyere lysstyrke jo høyere luminans 
per kvadratmeter. Jo høyere luminansen er, jo 
lysere vil flaten fortone seg. Øyets sensibilitet 
for luminanser er ikke lineær. Det er altså ikke 
slik at om vi multipliserer luminansen med 2 
så blir flaten dobbelt så lys.

Oppfattelse av luminanskontraster er en bet-
ingelse for dybdesynet og for å kunne oppfatte 
omgivelser tredimensjonalt.  Det er derfor satt 
grenser for minimumskontraster: minimum 
0,8 for varsling av fare eller for å kunne lese 
skrift eller piktogrammer, minimum 0,4 for 
markering av trappeneser og ledelinjer, og 
minimum 0,2 for skille mellom gulv, tak og 
vegger.

Når et gulv og en vegg møter hverandre, ser vi 
ikke gulvet i forhold til veggen, eller motsatt. 

Farger og belysning
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Derfor er det ikke helt korrekt å benytte be-
grepet kontrast her. Hvis vi imidlertid definerer 
hva som er referanseflaten, kan luminanskon-
trasten likevel beregnes. I denne sammen-
heng bruker vi alltid den lyseste flaten som 
referanse. Luminanskontrasten er ikke annet 
enn objektets avvik i luminans i forhold til 
bakgrunnen. Multiplisert med 100 vil lumin-
anskontrasten vært prosentuelt avvik i forhold 
til referansen. En positiv luminanskontrast på 

0,2 betyr at objektets luminans er 20% høyere 
enn bakgrunnen, eller en annen flate vi sam-
menlikner med. Tilsvarende betyr en negativ 
luminanskontrast på 0,2 at objektets lumin-
ans er 20% lavere enn referansen.

Hvis luminanskontrasten mellom for eksem-
pel gulv og vegg er for lav, kan en list utgjøre 
kontrasten. I denne sammenheng vil listen 
grense til både veggen og gulvet. Her benyt-

Figur a 
Minimum belys-
ningsstyrke for å 
oppfatte farger som 
følge av alder der 
fargen er angitt i 
NCS’ beskrivelse 
av grad av sorthet 
med 1. og 2. siffer i 
koden.

Figur b 
Minimum belysn-
ingsstyrke for å 
oppfatte farger 
som funksjon av 
alder der fargen er 
angitt i RALs RDS’ 
beskrivelse av grad 
av sorthet med 1. 
og 2. siffer i koden.
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ter vi den lyseste flaten av gulvet eller veggen 
som referanse. 

Strengt tatt skal en luminanskontrast be-
regnes på bakgrunn av målte luminanser. Ved 
nyoppføring av hus, har vi ikke noe å måle på. 
Vi vil heller ikke ha oversikt over om flatene 
kan betraktes som matte, eller om de har en 
grad av glans (speiling). Derfor er bruk av lumi-
nanser komplisert. I så godt som all prosjek-

tering av belysning, tas det utgangspunkt 
i matte flater. Er flatene matte, så er lumin-
ansen proporsjonal med belysningsstyrken på 
flaten og reflektert belysningsstyrke. Derfor 
kan vi beregne luminanskontrasten basert på 
målte belysningsstyrker. Hvis både objektet og 
bakgrunnen objektet sees mot er likt belyst, så 
vil luminansen være proporsjonal med reflek-
sjonsfaktoren. I mange tilfeller kan vi anta en 
slik situasjon, som for eksempel med listverk, 

Figur c 
Luminanskontrasten 
som funksjon av 
NCS-koden for 
objekt og bakgrunn.

 

Figur d 
Luminanskontrast-
en som funksjon 
av RDS-koden for 
objekt og bakgrunn.
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dører, og også i hjørner der vegg møter gulv 
eller tak. Det er ikke et krav at hele takflaten 
skal være likt belyst med veggen, men at 
overgangen mellom tak og vegg har samme 
belysning. Bruker vi dette som utgangspunkt 
er det mulig å lage kurver der kontrasten kan 
leses ut av en kurve som funksjon av fargekod-
er. Figur c, d og e viser en slik framstilling for 
farger basert på NCS-koden, RAL-koden og som 
utgangspunkt i refleksjonsfaktorer.

Normalt oppgis ikke fortegn ved beregning av 
luminanskontraster, fordi man vanskelig kan 
tenke seg at en kontrast fysiologisk sett kan 
være negativ. I dette tilfelle er det valgt å vise 
fortegnet, fordi øyets sensibilitet ikke er lik 
for negative og positive kontraster. Dessverre 
eksisterer to forskjellige standarder for lumin-
anskontraster. Innenfor lysteknikken er kon-
trasten negativ når objektet er mørkere enn 
referansen. Luminanskontraster brukt i forhold 
til TV-skjermer, dataskjermer, etc., angis som 
positiv når objektet er mørkere enn referansen. 

Betingelsen for å bruke kurvene i figur a, b og c 
er at belysningen der fargene grenser opp mot 
hverandre er likt belyst. Er ikke dette tilfelle, 
bør man beregne luminanskontrasten basert 

Figur e 
Luminanskontras-
ten som funksjon 
av refleksjonsfakto-
ren til objektet og 
bakgrunnen.

( E objekt - E bakgrunn  )

E bakgrunn

C = luminanskontrast = 

enten på beregnede eller målte reflekterte 
belysningsstyrker. Med reflektert belysn-
ingsstyrke menes at man måler eller bereg-
ner hvilken belysningsstyrke som reflekterer 
tilbake ut fra flaten.
Der:

Eobjekt = reflektert belysningsstyrke fra 
  objektet som sees mot bakgrunnen.
Ebakgrunn = reflektert belysningsstyrke fra 
  bakgrunnen objektet sees mot.
C = Luminanskontrasten

Hvis det er vanskelig å måle reflektert belysn-
ingsstyrke, kan denne finnes ved å multip-
lisere flatens refleksjonsfaktor med belysn-
ingsstyrken som treffer flaten. 
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Fargene med lyshetsgrad på Hønen gård er 
bevisst valgt ut for å skape orienteringsevne, 
gi mulighet til å oppfatte tredimensjonalt og 
skape identitet til korridorer og leiligheter.

Leilighetene varierer i ulike fargekombinas-
joner. Dette er gjort for at hver leilighet skal 
ha sin unike identitet, og for at brukerne skal 
kunne identifisere seg med sin leilighet.

Farger og kontraster er bevisst valgt for at 
skapdører og knotter skal være godt synlige.

Fargevalg og belysningsutstyr 
på Hønen gård

Det er bevisst valgt mørkere farge på én vegg 
i forhold til de øvrige veggene i hver leilighet 
og i korridorene. Noen er så svaksynte at de 
kun kan oppfatte store variasjoner i lyshet.  
Den mørke veggen oppfattes som mørkere 
enn de øvrige. Dette gir orienteringsmulighet.  
I korridorene vil dette bidra til at man opp-
fatter hvilken retning man går i korridoren. 
I leilighetene bidrar fargevalget til at man 
oppfatter orienteringen på rommet. 

Fargene på dørene til kjøkkeninnredningen 
har en klar kontrast til omgivelsene ellers, og 
dørknotten er bevisst valgt med kontrast til 
døren eller skuffen. Se bildet.

Som belysning under overskapene på kjøk-
kenet er det valgt dimbart lysrør på grunn 
av dets lengde. Man bør absolutt unngå spot-
belysning på slike steder, fordi spotbelys-
ning kan gi kraftig speiling i blanke flater 
som oppvaskkum og polerte benkeplater. 
Bakveggen er bevisst gjort litt mørkere enn 
omgivelsene ellers. Det gir mulighet til å øke 
belysningsstyrken på benkeplaten uten at 
vi får høye reflekterte belysningsstyrker fra 
bakveggen. Se bildet.

Fleksibilitet i belysningen er svært avgjørende, 
fordi denne må tilpasses hver enkelt bruker. 
I så stor grad som mulig er det lagt vekt på lys 
som ikke blender. Dette oppnås ved å bruke 
belysningsarmatur der man ikke kan se direkte 
inn på lyskilden i normale synsretninger.

Der det var nødvendig med lys inn mot skap 
eller opplyste vegger, ble det valgt en plafond-
armatur der lyskilden er dekket av en opal 
avskjerming. Dette bidrar til å minske blend-
ingseffekten. Se bilder på neste side.
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Dimbar belysning under overskap på kjøkken.

Ved fargevalg er det viktig å balansere. Man 
bør unngå de mørkeste og de lyseste fargene. 
De mørkeste fargene har det problem at sterkt 
svaksynte ikke ser dem. I verste konsekvens 
kan en mørk flate bli oppfattet nærmest som 
et tomrom. En lysere dør på en slik vegg kan 
fortone seg som om døren henger der alene 
uten noe omkring.

De lyseste fargene gir så mye interrefleksjon 
at belysningen blir flat, tilsvarende gråvær på 
fjellet om vinteren. Konturer forsvinner, og den 
lille rest av dybdesyn kan bli enda dårligere. 

Utendørs bør fargene være slik valgt at man 
kan se byggets kontur mot nattehimmelen 
med belyste fasader. Samtidig bør byggets 
kontur også kunne sees mot både bar mark 
og snø. For at svaksynte skal kunne oppfatte 
dette, kreves tydelige kontraster.

Vinduskarmene er bevisst lyse. Dette skyldes 
at man trenger en overgang mellom de høye 
luminansene utendørs og veggene innendørs. 
Anbefalte refleksjonsfaktorer på vinduskarmer 
er fra 0,5 til 0,8.

Plafondarmatur er benyttet der man er 
avhengig av jevn belysning mot veggene. 

Byggets infrastruktur er markert ved belys-
ning av gangbro, inngangspartier og svalgang.

I inngangspartiet, svalganger og gangbro 
er det benyttet en godt avskjermet utenpå-
liggende armatur med god avskjerming av 
lyskilden, men der lyskilden kan anes. På lang 
avstand kan man se gangbanenes infrastruk-
tur når lyset er tent. Dette bidrar til byggets 
identitet, og kan oppfattes av svaksynte. 
Se bilde under.
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• Glassmarkører skal være i 2 høyder, minimum 5 cm bredde, plassert slik at midtpunktet er  
 hhv i høyde 90 og 145 cm fra gulvet. Der hvor det ikke er en bred fotlist nederst, ber vi om  
 en 15 cm bred markering nederst. Markørene må stå i kontrast til bakgrunnen. For å bryte  
 reflekser, må markørene plasseres på begge sider av glasset. Glassdører merkes ulikt fra  
 glasspartier i vegg.

• Lys må plasseres slik at det ikke blender. God belysning er også avhengig av valg av farger og  
 materialvalg.  Se forøvrig side 21, Farger og belysning.

• Unngå blending og motlys. Sørg for tilstrekkelig solavskjerming, slik at blending og distra- 
 herende lys- / skyggevirkninger på gulv unngås.

• Svært blanke gulv gir refleks som skaper problemer.

• Mellom gulv og vegg og vegg / tak må det være en luminanskontrast (for utregning av   
 luminanskontrast, se under Begrepsforklaring) på minimum 0,2.  Kontrasten kan også   
 oppnås ved bruk av list på minimum 5 cm, men da er kravet til luminanskontrast mini-  
 mum 0,4.

• Det skal være en luminanskontrast mellom dørkarm / -blad og vegger på minimum 0,4.   
 Hvis karmen brukes for å oppnå kontrast, må den være minimum 5 cm bred.

• Refleksjonsfaktor på vinduskarmer må være fra 0,5 til 0,8, gulv 0,2-0,6, vegg 0,4-0,6   
 og tak 0,5-0,7.  Gulv bør være mørkere enn vegg, og vegg mørkere enn tak.  Dette forenkler  
 oppfattelsen av rommets struktur.

• Søyler og andre hindringer må ha minimum luminanskontrast på 0,4, eller være særskilt  
 merket med minimum luminanskontrast 0,8. Uansett skal søylene være plassert slik at   
 sammenstøt unngås. Hvis søylene kun har markering, kreves dette i totalt 3 høyder. Ned- 
 erst ber vi om 15 cm bred markering, deretter 2 markeringer på min 5 cm bredde, plassert  
 slik at midtpunktet er hhv i høyde 90 og 145 cm fra gulvet. 

Norges Blindeforbunds  
krav til bygg

Generelt
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• Utsmykning må være plassert slik at de ikke representerer en fare for sammenstøt.

• Ledelinjer og oppmerksomhetsfelt må ha en minimums luminanskontrast til gulvet / dekket  
 på 0,4. Farefelt (knoppefelt) må ha en minimums luminanskontrast på 0,8. Se under 
 Begrepsforklaring for nærmere informasjon, og brosjyren «Ledelinjer i gategrunn».

• Ingen rom i et bygg skal ha belysningsstyrke mindre enn 200 lux, eller reflektert belysnings- 
 styrke på mindre enn 45. Når det gjelder luminanser, belysningsstyrker og reflektert be-
 lysningsstyrke, er kravet alltid vedlikeholdt. Årsaken til dette er at vi har nedsmussing av  
 armaturer og lystilbakegang i lyskildene som gjør at lysnivået synker frem til neste   
 lyskildeskift. 30 % tap fra et nytt lysrør til det skiftes igjen er ganske vanlig. 

• Informasjon vedrørende evakuering må være tilgjengelig på storskrift, lyd og punktskrift.

Adkomst

Inngangsparti

• Det skal være ledelinje fra fortau til inngangsparti.  

• Unngå å bruke oppadrettet belysning som er plassert under ansiktshøyde. Ledelinjer skal  
 ikke bestå av lys lagt i gategrunn eller gulv. 

• Gangvei skal være belyst med minimum 30 lux, men hvis det er nødvendig å se farger for å  
 oppfatte informasjon, må belysningen være minimum 50 lux. 

• Gangvei skal ha fri høyde på 225 cm og være uten nedhengende gjenstander som skilt og  
 lignende.

• Det må være markering i underlaget foran inngangspartiet / døren som lett kan føles og sees  
 (minimum luminanskontrast 0,4). Her kan man bruke matter og rister.  Husk at rillene skal  
 være langsgående, slik at førerhunder ikke setter fast klørne. I tillegg kan lydsignal benyttes.

• Luminanskontrast mellom inngangsparti / dør og fasade må være minimum 0,4. Inngangs- 
 parti skal være belyst med minimum 150 lux.  

• Ved bruk av karuselldør må det finnes annet, likeverdig alternativ, for eksempel automatisk  
 skyvedør, som har samme åpningstider som karuselldørene. 
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Innvendige rom i bygg

• Det skal være ledelinje til skranke, billettluker, informasjonstavler og andre viktige 
 funksjoner.

• Resepsjonsskranken skal være belyst med minimum 500 lux for å stå tydelig frem. Der man  
 skal lese og skrive ved disken, kreves muligheten for regulerbar belysning opp til 2000 lux.  

• Resepsjonsskranken skal ha et felt som er nedsenket. Også her må det være mulighet for  
 regulerbar belysningsstyrke opp til 2000 lux.

• Resepsjonsdisken må være i kontrast til gulvet med en minimum luminanskontrast på 0,4.

• Vrimleområder må ha en belysning på minimum 300 lux, eller minimum reflektert 
 belysningsstyrke på 65.

• Hotellrom må ha en belysning på minimum 200 lux, og med mulighet for inntil 500 lux   
 ved skrivebord og sengelampe.

• Møterom og forelesningssaler må ha en belysning på minimum 300 lux, eller 65 lux i reflek- 
 tert belysningsstyrke, og minimum 500 lux på møtebord og andre flater som benyttes til 
 lesing og skriving.

• Spisesaler må ha en belysning på minimum 300 lux, og et koldtbord må punktbelyses med  
 minimum 500 lux.

• Ringeapparat, hustelefon og postkasser skal ha en luminanskontrast til bakgrunnen på 
 minimum 0,4.    

• Ringeknappene bør ha innvendig belysning. Hvis ikke, er det nødvendig å punktbelyse   
 ringeknappene med minst samme belysningsstyrke som man har horisontalt. Dvs. hvis man  
 har 150 lux ved inngangspartiet, noe som er et minimums krav, så skal ringeknappene også  
 punkt belyses med 150 lux. 

• For informasjonsskilt ved inngangsparti kreves samme belysning som for ringeknapper, 
 d.v.s. hvis man har 150 lux ved inngangspartiet, noe som er et minimumskrav, så skal ringe-
 knappene også punktbelyses med 150 lux. For øvrige krav til skilt, se under punktet Informa- 
 sjonsskilt.

• Eventuelle døråpnere må plasseres slik at det ikke er fare for sammenstøt, men den skal også  
 være enkel å finne, og ha en luminanskontrast på minimum 0,4.
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Innvendige kommunikasjonsveier

• Med innvendige kommunikasjonsveier menes samtlige ferdselsårer som går fra ett punkt til  
 et annet, så som til resepsjonsdisk, heis, trapp, toaletter, sittegrupper etc., samt korridorer.

• Krav til belysning i korridorer er minimum 200 lux, eller reflektert belysningsstyrke må være  
 minimum 45 lux. Riktig plasserte lyskilder fungerer som retningsgivende ledelinjer for   
 svaksynte. Lys som løper langs korridoren er med på å forsterke perspektivdannelsen, og gjør  
 at synshemmede oppfatter lengre avstander bedre.

• Det skal være hindringsfri gangvei, med fri høyde på 225 cm. Unngå at gjenstander som  
 for eksempel skilt, skråstilte søyler, bjelker o.s.v. stikker ut fra vegg, slik at de skaper fare for  
 sammenstøt. Arealet må planlegges og utformes på en slik måte at brukeren av bygget har  
 egne soner å plassere for eksempel løsfotreklame, søppelbøtter, bagasjetraller etc, slik at  
 gangsonene / kommunikasjonsveiene kan brukes uten fare for sammenstøt.

• Nødutganger må være godt merket, både synbart og taktilt.

Trapper/nivåforskjeller

• Håndlist / gelender skal ha luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnen, og begynne  
 minimum 30 cm før oppgang og nedgang. Avslutningen på håndlisten må være avrundet,  
 grunnet fare for sammenstøt. Håndlisten skal være i 2 høyder, i overkant på henholdsvis 
 0,9 m og 0,7 m over inntrinnets forkant. Håndlisten skal være sammenhengende.

 For å markere hvor trappen begynner skal det være farefelt (se Begrepsforklaring) i 60 cm  
 dybde i gulv, i hele trappens bredde, før øverste trinn. Farefeltet må ha minimum luminans- 
 kontrast på 0,8, og skal avsluttes i ett trinns dybde før trappen starter.  Farefeltet skal des- 
 suten være taktilt.  For nærmere informasjon, se link til heftet «Ledelinjer i gategrunn» på 
 www.blindeforbundet.no under «Tilrettelegging i samfunnet». 

• Viktig skriftlig, håndholdt informasjon til publikum må være 14 p Arial eller tilsvarende, med  
 tekst i minimum luminanskontrast 1 til bakgrunn. All annen informasjon må være i mini-
 mum 12 p Arial eller tilsvarende. Viktig informasjon må også være tilgjengelig på lyd, 
 eventuelt også punktskrift (blindeskrift).  

 For videre informasjon henviser vi til www.blindeforbundet.no, brosjyren «Teksten slik vi vil  
 ha den».
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• Samtlige trinn skal ha en 4 cm dyp markering i hele trappens bredde, på opp- og inntrinn.   
 Luminanskontrast på min. 0,8 mellom markeringen og trinnet. Krav til luminanskontrast på  
 trappenese gjelder og til omgivelsene før første trinn.

• Trappens bunn skal markeres med et oppmerksomhetsfelt (se under Begrepsforklaring) i 
 60 cm dybde i hele trappens bredde, før nederste trinn, og helt inntil trinnet.

• Trapper må utformes slik at en unngår sammenstøt i underkant av trapp.

• Krav til belysning i trapper er minimum 300 lux, eller minimum reflektert belysningsstyrke  
 på 65 lux.

• Så langt som mulig bør nivåforskjeller fanges opp av ramper i stedet for trinn. Der det også  
 er trinn, må nivåendringer markeres på «trappenesenes» inntrinn og opptrinn i 4 cm dybde, i  
 hele trinnets bredde, med minimum 0,8 i luminanskontrast.  

• Toppen av en rampe må markeres i hele rampens bredde, i 4 cm dybde, med luminans-  
 kontrast på minimum 0,8 til gulvet / rampen.
 
• Hvis rampe og trapp ligger inntil hverandre, må de adskilles med et rekkverk. 

• Nivåendringer som fanges opp av trinn som går ut i null, er direkte farlige og må  unngås. 

Heis

• Inngangspartiet ved heisen skal være belyst med minimum 300 lux.
  
• Luminanskontrast mellom heisdørene og veggene omkring må være minimum 0,4. 

• Tilkallingsknapper for heis skal gi litt motstand når du trykker, og du skal få en bekreftelse  
 ved at knappen lyser og gir litt lyd. Siden tilkallingsknapper generelt er små, må de plasseres  
 på en plate som er utført i et annet materiale enn veggen forøvrig.  Luminanskontrast 
 mellom trykknappene og platen må være på minimum 0,4.

• Etasjeangivelse må stå på veggen utenfor heisen, både med punkt og stor, opphevet, følbar  
 skrift. Etasjeangivelsen må stå like ved tilkallingsknappen.

• Tilkallingsknappen må plasseres i høyde 90-110 cm, og i umiddelbar nærhet av heisen.

• Det må være et oppmerksomhetsfelt foran heisdør og tilkallingsknapp. Forøvrig  henvises til  
 www.blindeforbundet.no. 
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• Det må være håndlister inne i heisstolen, i en høyde av 90 cm.  

• Det må være etasjeangivelse med stemme inne i heisen.

• Inne i heisen må betjeningspanelet / heistablået plasseres i en høyde av 90-110 cm.

• Heistablåene må ha luminanskontrast på minimum 0,4 til veggen.  

• Tekst, tall og symboler ved betjeningsknappene skal være utformet taktilt / opphøyet. Ideell  
 høyde for bokstaver og tall er 30 mm, med luminanskontrast til bakgrunn på minimum 0,8.   
 Knappen skal gi en lett motstand når du trykker.

• Vi ber om at teksten også utformes i punktskrift.

• Ved bruk av speil, ber vi om at dette ikke plasseres lavere enn 110 cm fra gulv, og kun på mot
 stående vegg i forhold til dør.  

• Belysningen i heisen må være minimum 200 lux. Tablået må punktbelyses med minimum  
 400 lux.

Informasjonsskilt

• Skilt med leseavstand mindre enn 3 m skal ha versalhøyde minimum 15 mm. Navneskilt 
 skal være plassert på samme side av dør som dørhåndtak. For mer informasjon om skilting,  
 se www.blindeforbundet.no under, Fakta og publikasjoner, Brosjyrer, «Teksten slik vi vil ha  
 den».

• Innendørs skilt må være belyst med minimum 300 lux.

• Skiltet kan ikke ha blank overflate, som vil gi sjenerende reflekser ved belysning.

• Gjennomlyste skilt må ha lys tekst på mørk bakgrunn for å øke lesbarheten.

• Luminanskontrasten mellom teksten og bunnfargen må være minimum 0,8.

• Ved mindre tekstmengder som informasjonstavler og -skilt, må disse utformes i punktskrift  
 og med opphøyet skrift / tall.

• Versaler bør unngås, store bokstaver brukes kun i meget korte ord.  Ellers er minuskler lettere  
 å lese.  

• Skrifttypen må være «ren», uten seriffer, og ikke i kursiv.
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Bad/toalett

• Anbefalt belysning er minimum 400 lux. Lys skal være montert slik at man ikke ser speilbilde  
 av lyskilden.

• Kraner og annet fast montert utstyr skal ha en luminanskontrast til veggen på minimum 0,4.

• Symboler må også utføres opphøyet taktilt.

• Viktig informasjon må også være tilgjengelig på lyd, eventuelt også punktskrift. For videre  
 informasjon henviser vi til www.blindeforbundet.no, og brosjyren «Teksten slik vi vil ha   
 den».

• For å finne viktige punkter i bygg og uteområder, anbefaler vi Talking Signs (Talende Skilt).  
 Se Begrepsforklaringer. 
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Belysningsstyrke  Betegnelse på mengde lys per tidsenhet som treffer 90 grader på  
   en flate.
  
Fargekontrast  Betegnelse på at en farge skiller seg ut fra bakgrunnens farge.  

Håndlist  Gelender eller rekkverk som følger en trapp, korridor eller rampe.

Inntrinn  Den horisontale delen av et trappetrinn

Interrefleksjon  Betegnelse på at lys reflekteres tilbake fra en flate.

Ledelinjer  En ledelinje er en kjede av naturlige og / eller bygde, ledende  
   elementer som skal være lett å følge for svaksynte og blinde, der  
   elementene gir visuell og taktil informasjon som er lett gjen- 
    kjennbar og forståelig. Definisjonen er hentet fra «Ledelinjer i  
   gategrunn».  For mer informasjon om utendørs ledelinjer, se  
   www.blindeforbundet.no, link til «Ledelinjer i gategrunn».  
   For innendørs ledelinjer, se www.blindeforbundet.no, Tilrette-
   legging Ledelinjer. 
   Farefelt, også kalt varselindikator, består av flattoppede kuler i  
   parallelle eller forskjøvede rader.  For mer informasjon, se 
   www.blindeforbundet.no, samme sted som for ledelinjer.
   Oppmerksomhetsfelt. Der det er brukt bygde, ledende elementer  
   (ribber lagt i fartsretningen), er et oppmerksomhetsfelt enten 
   ribber lagt på tvers av gangretningen, eller et åpent,  innrammet  
   felt. Sistnevnte brukes kun innendørs.  For mer informasjon, se  
   www.blindeforbundet.no, samme sted som for ledelinjer.
  
Lineær   Linjeformet, rettlinjet
 
Kontrast  Generell betegnelse på at noe skiller seg ut fra en bakgrunn.

Begrepsforklaring
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Luminans  Betegnelse på en flates utsendte lysstyrke per kvadratmeter.

Luminanskontrast  Betegnelse på at noe ved sin lyshet skiller  seg ut fra bakgrunnens 
   lyshet. Formelen for å regne ut luminanskontrast er:

  

  
   Der: 
   Eobjekt  =  reflektert belysningsstyrke fra objektet som sees  
     mot bakgrunnen.
   Ebakgrunn    = reflektert belysningsstyrke fra bakgrunnen objektet  
     sees mot.
   C  =   Luminanskontrasten

Minuskler   Små bokstaver, som bokstav nr 2 i ny setning (abc).

NCS   Forkortelse for Natural Colour System,  som er en svensk metode  
   for å beskrive farger. Brukes oftest på maling.

Opal  Diffust gjennomsiktig for lys, noe som gjør at lyset spres i alle  
   retninger.

Opptrinn   Den vertikale delen av et trappetrinn.

Punktskrift  Opprinnelig kalles dette Braille, etter mannen som oppfant alfa- 
   betet, men i dagligtale også ofte kalt blindeskrift. En bokstav skal  
   lett kunne leses med en finger, og Braille fant ut at den ideelle  
   bokstavstørrelsen er på seks opphøyde punkter, tre i høyden og to  
   i bredden. Av de seks punktene kan det dannes kombinasjoner  
   som til sammen gir 63 tegn: bokstaver, skilletegn og tall.

RAL   RAL gGmB er et tysk institutt som bl.a. arbeider med farger.
 
RDS   Forkortelse for RAL Design System som er en kode for farger.  
   Brukes oftest på metaller eller andre objekter som ikke er malt. 
Refleksjonsfaktor  Betegnelse på en flates generelle evne til å reflektere lys.

Reflektert belysningsstyrke  Belysningsstyrken som reflekterer tilbake fra en flate. Tilsvarer  
   belysningsstyrken på flaten multiplisert med flatens reflek-
   sjonsfaktor.

Seriffer   Liten fot- eller toppstrek i en font, som styrker den vannrette  
   virkningen av skriften (eks: Seriffer)

( E objekt - E bakgrunn  )

E bakgrunn

C = luminanskontrast = 
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Talking Signs  Talking Signs blir produsert i flere land, både i Asia og Europa, på  
   lisens fra Talking Signs i USA.  De består av en sender, der man  
   kan lese inn informasjon, og en håndholdt mottager. Brukeren  
   peker med mottageren mot skiltet, holder inne en aktiverings- 
   knapp, og vil da få informasjonen opplest. Peker man til høyre  
   eller venstre for «skiltet», vil man kun høre skurring. Talking Signs  
   er derfor, i tillegg til å være informasjonsgivende, også retnings- 
   givende. 

Trappenese  Den ytterste delen av inntrinnet, og den øverste delen av opp- 
   trinnet.

Universell utforming  Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging  
   av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens  
   alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Versaler  Store bokstaver, som bokstav nr 1 i ny setning (ABC).
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• Forsikre deg om at anbyder vet hva universell utforming innebærer i praksis.

• Definer begrepene – sørg for felles forståelse.

• Alle har dårlig tid – ha faste, jevnlige byggemøter.

• Innhent informasjon fra organisasjonene, og råd for funksjonshemmede.  
 Gjør det selv, eller vær helt sikker på at utførende arkitekt gjør det. 
 Endringer i ettertid er ekstremt mye dyrere enn hvis man er føre var. 

Gode råd



Notater





Postboks 5900 Majorstuen 
telefon: 23 21 50 00
epost: interpol@blindeforbundet.no
www.blindeforbundet.no

ISBN 978-82-92998-02-1


