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Universell utforming - Eksempler på gode løsninger
Denne eksempelsamlingen er en del av Husbankens totale kvalitetsarbeid.
Formålet med samlingen er å vise eksempler på gode løsninger på en enkel
måte. Målgruppen er i første rekke aktørene i byggebransjen, men vi håper at
også kommunene og andre kan finne nyttige tips og inspirasjon i eksemplene.
Samlingen er et levende dokument, og eksemplene vil bli skiftet ut med ujevne
mellomrom. I oppstarten inneholder samlingen en stor andel detaljbilder. På sikt
vil vi åpne for å presentere hele prosjekter, enten de omfatter en enkelt bolig
eller en stor bygningsmasse, som har god tilgjengelighet, er utformet for allmenn
bruk og er brukbare for mange.
Eksempelsamlingen har en enkel struktur, med en kort innledning som blir
etterfølgt av fotografier med symboler og kort beskrivende tekst. I
lenkesamlingen ligger pekere til gode prosjekter og veiledere med nyttige
illustrasjoner.

Hva er universell utforming?
I Norge brukes denne definisjonen på universell utforming: Universell utforming
er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at
de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for
tilpasning eller spesiell utforming.
Innenfor boligsektoren innebærer dette at man ved nybygging, rehabilitering og
ombygging skal vektlegge at både boenheter, fellesområder og utearealer skal
være brukbare for et vidt spekter av mennesker: barn, eldre, synshemmede og
bevegelseshemmede i tillegg til spreke 20-åringer. Småbarnsforeldre skal kunne
ta med seg barn i barnevogn og ukjente besøkende skal kunne finne fram. Dette
gir boligområder som er brukbare for flere og enklere for mange, ved hjelp av
tiltak som er nødvendige for noen.
Mer om universell utforming Artikkelsamlingen ”Universell utforming over alt” om
universell utforming og de 7 prinsippene for Universell Utforming finner du på
Helse- og sosialdepartementet sine hjemmesider.
Vi anbefaler også temaveilederen Bygg for alle, utgitt av Statens
bygningstekniske etat og Husbanken i 2004.
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0versikt over brukte symboler
Blending – angir blendingsforhold som bør unngås, f.eks. glassflater og
lysplassering.
Bredde, høyde, avstand – angir steder der det er viktig med gode
plassforhold, f. eks bredde på dører, fri gulvplassforan og ved siden av
dører, bredde på passasjer m.m.
Forståelig – angir om utforming av en bygning, et område eller produkt
er lett å forstå og bruke.
Håndtering – angir forhold omkring håndtering eller betjening av
bygningsdeler som skal åpnes, lukkes, slås av og på, f.eks. dører og
vinduer, innredninger, utstyr samt tekniske installasjoner som
lysbrytere, manøverpaneler, ringeklokker, magnetkortlesere.
Kontrast – angir kontraster som er avhengig av belysning, og også
forhold omkring fargesetting med kontrastfarger på dører, rekkverk,
taster, ringeklokker m.m.
Lydforhold – omfatter akustisk miljø og tekniske hjelpemidler som
lydsignaler (lydfyr) og teleslynger.
Lesbarhet – angir lesbarhet av merking som tekst, grafikk, symboler,
piktogram m.m.
Luftkvalitet – angir luftkvalitet som avhenger av ventilasjonssystem,
forekomst og plassering av allergene vekster og forekomst av materialer
som kan fremkalle overfølsomme reaksjoner eller ubehag m.m.
Lysforhold – angir lysforhold som gjør eller ikke gjør at former og
farger kan oppfattes.
Markeringer – angir forhold der markeringer vil forenkle orientering,
f.eks. retningsangivende mønster og ledelinjer i gulvbelegg.
Nå- og rekkehøyder – angir forhold omkring plassering av utstyr i
høyder som kan nås av alle, inkludert personer i sittende stilling, barn,
kortvokste m. m
Overflater – angir egenskaper ved overflater, som jevnhet/ujevnhet,
sklisikkerhet og rengjøringsvennlighet m.m.
Stigninger/nivåforskjeller – angir steder for stigninger og
nivåforskjeller, f.eks. gangveier, hellende plan, ramper m.m. eller
nivåforskjeller ved kanter, terskler, inngang til heis m.m.
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Inngangsparti
Inngangsparti utgjør ofte en utfordring for mennesker med nedsatt
førlighet eller orienteringsevne. Man skal finne inngangen og være trygg
på at man er kommet til riktig sted. Dette kan være vanskelig for
synshemmede og blinde, men også fremmede kan streve med å få
oversikt.
For mennesker med redusert armstyrke er det å åpne døra ofte den
største utfordringen, mens rullestolbrukere kan ha vansker med å rekke
opp til ringeklokker og callinganlegg.
Inngangsparti bør være lette å finne og dører enkle å betjene. Dette
innebærer blant annet manøvreringsareal for rullestol og dører som er
lette å åpne (maks 20 N).
Når inngangen er trukket litt inn fra fasaden, kan den bli lettere å
lokalisere for en synshemmet. For å bli lette å finne bør innganger
markeres med en endring i dekket og med fargekontraster i forhold til
fasaden.
Godt lys på inngangspartiet, døren og eventuelle ringeklokker er til stor
hjelp for svaksynte.
Trappetrinn bør unngås både i atkomstveien og ved inngangspartiet, i alle
fall der det bare er en (hoved-)inngang. Ramper og eventuelle trapper bør
sikres med håndlist i to høyder.
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Denne rekkehusleiligheten har trinnfri adkomst og svært liten
høydeforskjell mellom gate, gårdsplass og inngang.
Fargebruk gir god kontrast mellom vegg og dør. Inngangen er trukket litt
inn fra fasaden, og skyggevirkningen bidrar til at døra blir lettere å
lokalisere for en synshemmet.
Betongstein gir et fast, stabilt dekke med liten sklifare.
Den inntrukne delen av fasaden er så bred at det er tilstrekkelig
sideareal for en rullestolbruker. Likeledes vil det være mulig å parkere
barnevogn ved siden av døren.
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Også her er døra trukket en anelse inn fra vegglivet.
Den blir dermed lettere å lokalisere for en synshemmet.
Inngangspartiet er samtidig markert med en endring av underlaget.
Fortauets grå betongheller blir avløst av mørke heller omrammet av
smågatestein foran døra.
Inngangspartiet har fått en omramming i en annen farge enn fasaden.
Fargekontrasten gjør det lettere for synshemmede å lokalisere
inngangen. Her er det også kontrast mellom inngangspartiet og selve
døra. Dette er nok et tiltak som letter lokalisering. (Generelt bør man
være oppmerksom på at kombinasjonen av rødt og grønt kan skape
uforutsette hindringer for mennesker med fargeblindhet.)
Ringeklokker og callinganlegg er plassert slik at også rullestolbrukere
kan betjene dem.
Dørbladene er utstyrt med håndtak i flere høyder og dessuten for åpning
mot både høyre og venstre.
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Trinnfri adkomst.

Inngangspartiet er markert med eget belegg med god fargekontrast mot
de grønne feltene mellom fasade og fortau.

Håndtak følger hele døras høyde og kan brukes uavhengig av høyde.
Ringeklokker kan også nås fra sittende stilling.

God fargekontrast mellom fasade og dør/inngangsparti bedrer
muligheten til å finne inngangen for synshemmede og fremmede.
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Trinnfri adkomst.
Jevnt, stabilt og sklisikkert dekke.
Inngangspartiet er markert med eget belegg med god fargekontrast mot
de grønne feltene mellom fasade og fortau.
Håndtak følger hele dørens høyde og kan brukes uavhengig av høyde.
Ringeklokker kan også nås fra sittende stilling. God belysning plassert
rett over ringeklokkene bidrar til at flere kan lese navnene.
God fargekontrast mellom fasade og dør/inngangsparti bedrer mulighet
til å finne inngangen for synshemmede og fremmede.
Sidefeltene i glass kunne ha vært merket på en eller annen måte for å
redusere faren for at synshemmede mistolker glasset som en åpen dør.
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Kantstein fungerer godt som ledelinje mot inngangen.
Post- og aviskasser er plassert i betjeningsvennlig høyde.

God fargekontrast mellom fasade og dør.
Husnummereringen er her plassert relativt høyt på fasaden og har
moderat fargekontrast i forhold til fasaden. Lesbarheten er derfor
begrenset.
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Trinnfri adkomst.
Material- og fargekontrast mellom fasade og inngangsparti, kombinert
med en diskret inntrekking og omramming varsler inngangens
beliggenhet. Det er videre god kontrast mellom dør og inngangsparti.
Brukbar, men noe høy plassering av callinganlegg. God høyde for
betjeningsknapper er 0,8-1,1 meter over bakken.
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Klar avgrensing av gangareal mot inngangsparti gir tydelig føring for
synshemmede og alle andre.

Også her bidrar en klar avgrensing av gangarealet til en tydelig føring
mot inngangsdøra.
Trinnfri adkomst.
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Høydeforskjeller – trapper og ramper
Å overvinne høyde- og nivåforskjeller kan være en stor utfordring både på
sykkel, med barnevogn og i rullestol. En enkel kantstein med standard
høyde 12 cm er altfor høy til at en elektrisk rullestol kan forsere
nivåforskjellen. På samme måte er trapper vanskelige å forsere med både
sykkel og barnevogn. Der det er mulig, bør derfor høydeforskjeller tas opp
ved hjelp av ramper.
Bratte eller lange stigninger kan deles opp ved hjelp av hvilereposer, og
ferdselen kan lettes ved hjelp av benker og håndlister i to høyder. Også
små høydeforskjeller, som en normal kantstein, utgjør et betydelig hinder
for rullestoler og en snublefare for synshemmede. For synshemmede er
det derfor viktig at nivåsprang varsles, og for å lette bruken av trapper
må trinn merkes og håndlist fortsette forbi trappens ende både oppe og
nede.

Fra felles uteplass er det både trapp og rampe ned til terreng.
Disse er likeverdige med hensyn til utforming og plassering.
Det mangler håndlist, helst i to høyder.
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En rampe tar opp høydeforskjellen mellom fortau og høy 1.
etasje.

En kort rampe tar opp høydeforskjellen mellom
parkeringsplassen og fortauet.
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Små, hvite sirkler er felt ned i skiferhellene i trappa og markerer
på en diskret måte øverste og nederste trinn.

Høydeforskjell mellom fortau og kjørebane forseres via en kort
rampe.
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Tre trappetrinn er erstattet av rampe med stabilt, jevnt og
sklisikkert dekke.
Rampen er så lang at stigningen kan overvinnes med manuell
rullestol.
Håndlist i to høyder tilbyr noe å holde i på veg opp eller ned
rampen.

Øverste trappetrinn er markert med fliser med fargekontrast i
forhold til trapp og gulv.
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Høydeforskjeller - Heis
Å bruke heis er ofte en utfordring. Det er mange detaljer som skal stemme:
Utenfor heisen skal bestillingsknappen være lett å finne og lett å bruke. Arealet
foran heisdøren og inne i heisen skal være stort nok for en rullestol. Heispanelet
skal være lett å finne og ha en intuitiv plassering av knapper. Knappene skal
være lette å rekke og lette å bruke. Dette innebærer taktil merking i stor skrift
med god kontrast til resten av knappen. Heisen og panelet må ha god belysning,
og være i ikke-reflekterende materialer. Det må dessuten være mulig å finne ut
hvilken etasje man er kommet til, for eksempel ved tale.

Heispanelet har en god utforming som er lett å forstå. Knappene over
hverandre i bare 1 rad gir enkel orientering.
Taktil merking på knappene gjør det mulig å lese informasjonen med
fingertuppene.
Kontrastfarge rundt knappene, og mellom tekst og knapper gjør det
lettere for synshemmede å se og forstå heispanelet. I kombinasjon
med lys som signaliserer i hvilken etasje heisen er og hvor den skal,
øker dette muligheten for at synshemmede kan bruke heisen uten
følge.
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Heispanelet er plassert i en høyde over gulvet som gjør at både barn
og rullestolbrukere greitt kan betjene heisen. I tillegg er det montert
en håndlist som gir økt komfort for blant annet mennesker med
nedsatt balanse.
Taktil merking på knappene gjør det mulig å lese informasjonen med
fingertuppene.
Kontrastfarge rundt knappene, og mellom tekst og knapper gjør det
lettere for synshemmede å se og forstå heispanelet. I kombinasjon
med lys som signaliserer i hvilken etasje heisen er og hvor den skal,
øker dette muligheten for at synshemmede kan bruke heisen uten
følge.
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Ledelinjer
En ledelinje er en enkelt linje, eller helst et nettverk av linjer, som over en ubrutt
lengde viser vei langs gater og over plasser. Dermed blir det lettere for
orienteringshemmede og fremmede å finne frem.
Detaljutformingen av ledelinjer må være enkel, lett å forstå og mest mulig
konsekvent.
I bymiljø kan utsmykning misforstås som ledelinjer, og en bevisst holdning til
forholdet mellom ledelinjer og øvrig utsmykning i gategulvet er derfor viktig.

Ledelinje av smågatestein med fargekontrast i forhold til dekket forøvrig.
Dekke av sklisikre heller på gangarealet gir god framkommelighet og god
komfort, også i vått vær.
De næringsdrivende respekterer inndelingen av gaterommet i
ferdselsarealer og møbleringssoner.
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Kantstein fungerer som ledelinje mellom felles uteplass og inngang og
har god fargekontrast mot fortauet og det grønne arealet.

Malt stripe i kontrastfarge brukt som ledelinje.
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Et asfaltert fortau med kantstein på begge sider gir god
fremkommelighet for alle og representerer en enkel løsning som er
velegnet i både bolig- og byområder.

Tosidig ledelinje i belegningsstein. Løsningen fungerer for mennesker
med en viss synsrest, men virkemidlene er i svakeste laget for helt
blinde. Overgangen i belegget er følbar, men noe vanskelig å finne.
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Ledelinje bygd opp av spesialdesignede elementer. Løsningen er diskret
og velegnet der utforming og materialbruk i seg selv ikke gir
tilfredsstillende leding.
Overflaten er jevn og velegnet for barnevogner og rullestoler, men har
en blank overflate som kan gi refleksjon av sollys og dermed fare for
blending.
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Overganger mellom ulike steinmaterialer gir i mange situasjoner gode
ledelinjer.
Jevnt, stabilt som er sklisikkert dekke i tørt vær

Dekke blir dessverre blir glatt i fuktig vær.
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Overgangen mellom de to dekketypene tre og gummiheller fungerer som
ledelinje, og deler plassen opp i ulike soner.

Smågatestein fungerer som ledelinje fordi materialene har tilstrekkelig
fargekontrast, samtidig som forskjellen er følbar med blindestokk og
gjennom sko med tynne såler.
Nedsenket, skråstilt kantstein gir en nivåforskjell på 2 cm. Denne er
tilstrekkelig høy til at synshemmede med blindestokk registrerer kanten.
Det er imidlertid et problem at kantsteinen følger kjørebanen i bue
gjennom krysset. Kantsteinen kan dermed ikke brukes som
utgangspunkt for å krysse gata vinkelrett og i gangfeltet.
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Gangfelt plassert vinkelrett på kantsteinslinja, ledelinje langs begge sider
av gangfeltet og en rabatt omrammet av kantstein mellom gangfelt i
ulike retninger gir mange holdepunkter og god leding for synshemmede i
kryssområdet. Bruk av smågatestein på fortauet ved gangfeltene
fungerer som varslingsfelt for synshemmede, men har så store fuger at
rullestolbrukere kan oppleve det ubehagelig å passere feltet.
Solide, holdbare materialer med jevn, stabil, sklisikker overflate og 2 cm
nivåforskjell ved kantstein gir god framkommelighet for alle.
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Det malte symbolet viser hvor bussens fordør vil være når bussen
stopper på holdeplassen. Merket har en fast plassering i forhold til øvrig
utstyr på holdeplassen.
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Materialbruk på gang- og oppholdsarealer
Valg av materialer på gang- og oppholdsarealer har stor betydning både for det
estetiske uttrykket, og for ulike menneskers mulighet til å bruke områdene.
Faste, jevne og sklisikre dekkematerialer kombinert med akseptable
stigningsforhold og korte gangavstander er tilstrekkelig til at barnevogn,
rullestolbrukere, syklister, krykkebrukere og mennesker med nedsatt balanse
kan ferdes trygt og bekvemt. I tillegg skal hensynet til synshemmede ivaretas
gjennom material- og fargekontraster som angir retning og varsler fare.

Et asfaltert fortau med kantstein på begge sider gir god
fremkommelighet for alle og representerer en enkel løsning som er
velegnet i både bolig- og byområder. Kantsteinen fungerer som ledelinje
og har god fargekontrast mot fortauet og kjørebanen.
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Også i bymiljø kan asfalt være et godt materialvalg på fortau.
Jevnhet, sklisikkerhet og stabilitet blir ivaretatt på en god måte.
Nedsenket kantstein gir en nivåforskjell på 2 cm. Denne er lav nok til at
det lille forhjulet på en manuell rullestol passerer over, og tilstrekkelig
høy til at synshemmede med blindestokk registrerer kanten.
Det er imidlertid et problem at kantsteinen følger kjørebanen i bue
gjennom krysset. Kantsteinen kan dermed ikke brukes som
utgangspunkt for å krysse gata vinkelrett og i gangfeltet.
Smågatestein fungerer som ledelinje fordi materialene har tilstrekkelig
fargekontrast, samtidig som forskjellen er følbar med blindestokk og
gjennom sko med tynne såler..
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Stabil, god grus gir god fremkommelighet for barnevogn, sykkel, rullestol
og elektrisk scooter. For å tåle nedbør og stor bruk, er det viktig at
drenering, tverrfall og komprimering er riktig utført.
Fargekontrasten mellom vegetasjonen og grusdekket er god for
synshemmede, men den viste stien har ikke ledelinje, og fungerer ikke
for blinde uten følge eller førerhund.
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Betongstein med små fuger fungerer godt.
En planlagt og markert møbleringssone med plass til løsfotreklame
fungerer godt når handelsstanden som her er innforstått med løsningen
og følger avgrensingen i gatebelegget.
Smågatestein på begge sider av gangarealer fungerer som tosidige
ledelinjer.
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De store steinhellene sentralt i gangbanen er jevne, stabile og godt
egnet for ferdsel med hjul.
Det hellelagte feltet er imidlertid forholdsvis smalt, og det er ikke lagt til
rette for møting. De store gatesteinene er lagt med så store fuger at
dekket ikke er brukbart for rullestolbrukere.
Det kommer ikke fram av bildet, men her er det dessuten så bratt at
horisontale hvilerepos, benker og håndlister kunne vært vurdert.
Dreneringsrist i foten av bakken fungerer som varselsmarkering for
synshemmede, og overgangene mellom de ulike steinmaterialene kan
fungere som ledelinjer.
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Tre som materiale på gangarealer gir stabilt, jevnt dekke med liten fare
for blending fra vått dekke. Gangretningen understrekes av materialet og
måten det er lagt på.
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Både tredekke og gummiheller er materialer som gir god
fremkommelighet. Overgangen mellom de to dekketypene fungerer som
ledelinje, og deler plassen opp i ulike soner.
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Store steinheller av gneis i gangbanen er jevne, stabile og godt egnet for
ferdsel med hjul, bortsett fra at overflaten er glatt. Dette er et problem i
fuktig vær og ved frost, spesielt for mennesker med nedsatt balanseevne
og krykkebrukere.
I tillegg blir overflaten blank i fuktig vær, og sannsynligheten for
blending og motlysproblemer øker betraktelig. Det hellelagte feltet er
dessuten forholdsvis smalt, slik at møting innebærer at en av partene må
ut på et meget ujevnt steindekke, som ikke er beregnet for ferdsel i det
hele tatt.
Overgangene mellom ulike steinmaterialer fungerer tilfredsstillende som
ledelinjer.
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Solide, holdbare materialer med jevn, stabil, sklisikker overflate og 2 cm
nivåforskjell ved kantstein gir god framkommelighet for alle.
Gangfelt plassert vinkelrett på kantsteinslinja, ledelinje langs begge sider
av gangfeltet og en rabatt omrammet av kantstein mellom gangfelt i
ulike retninger gir mange holdepunkter og god leding for synshemmede i
kryssområdet.
Bruk av smågatestein på fortauet ved gangfeltene fungerer som
varslingsfelt for synshemmede, men har så store fuger at
rullestolbrukere kan oppfatte det ubehagelig å passere feltet.
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Solide, holdbare materialer med jevn, stabil, sklisikker overflate og 2 cm
nivåforskjell ved kantstein gir god framkommelighet for alle.
Høydeforskjellen mellom fortau og kjørebane tas opp over ca en halv
meter.
Gangfelt plassert vinkelrett på kantsteinslinja, ledelinje langs begge sider
av gangfeltet og en rabatt omrammet av kantstein mellom gangfelt i
ulike retninger gir mange holdepunkter og god leding for synshemmede i
kryssområdet.
Lyskrysset har lydsignal, som øker sikkerheten og tryggheten for alle.
Inngangen til næringseiendommen har et trinn, som hindrer adkomst.
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Uteområder og lekeplasser
Gode leke- og oppholdsarealer utendørs er blant de boligkvalitetene som betyr
mest for livskvalitet og trivsel blant beboerne. Passe store, attraktive og
tilgjengelige utearealer er viktige for det sosiale livet.
Ved eller nær bygninger skal det derfor finnes arealer som egner seg for opphold
og lek.
Viktige stikkord er: trinnfri adkomst, liten stigning og stabile, jevne dekker,
ledelinjer, mulighet til å sitte ned, adkomst som er bred nok for barnevogn og
rullestol og lekeutstyr som gir utfordringer for et bredt spekter av
funksjonsevner.

I parker og grøntområder øker tilgjengeligheten med innslag av faste
dekker.
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Håndlist i to høyder gjør det lettere å overvinne høydeforskjeller,
både for mennesker med begrenset balanse og rullestolbrukere.
Tosidig håndlist sikrer grep med riktig hånd for mennesker med ulik
styrke på høyre og venstre side, samt for rullestolbrukere og andre
som bruker begge hender til støtte eller for å dra seg opp en stigning.
På tross av at elektriske rullestoler og scootere lett forserer en
stigning på 1:12, bør adkomst til oppholds- og lekearealer ikke ha
brattere stigning enn 1:20, blant annet fordi mennesker med
midlertidig sykdom eller skade må ta til takke med manuelle
rullestoler.
Betongdekke med ru overflate er godt egnet i adkomster til
rekreasjonsarealer i by. Det skal mye til før dekket blir glatt.
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Benker bør ha armlene som gjør det enklere å reise seg igjen.

På lekeplasser gjør bruk av kjørbare dekker plassen tilgjengelig for
både barn og foreldre med begrenset mobilitet. Samtidig er de myke
gummihellene attraktive for barn, og inviterer til annen type lek.
Overgangen mellom myke gummiheller og smågatestein fungerer
som ledelinje, på grunn av både fargekontrast og materialkontrast.
Ledelinjen markerer kanten av lekeplassen, og leder ut mot
gangveiene rundt plassen.
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Både tredekke og gummiheller er materialer som gir god
fremkommelighet og inviterer til lek.
Overgangen mellom de to dekketypene fungerer som ledelinje, og
deler lekeplassen opp i ulike soner.

Når deler av lekeplassen får et annet dekke enn sand, åpnes det for
nye lekemuligheter.
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En sti gjennom lekeplassen med fast, jevnt dekke og litt stigning gir
motorisk utfordring for noen og en spennende sykkelløype for andre.

Når sandlekeplassen får ei rundløype i asfalt, bedres tilgjengeligheten
til lekeapparater og sandkasse, samtidig som løypa er utmerket for
trehjulssykkel.
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Bred rutsjebane lagt i terreng gir muligheter for at også barn som har
problemer med å sitte alene kan ha glede av banen. I dette
eksempelet er det imidlertid en utfordring å komme til toppen av
rutsjebanen, siden det bare er trapp opp i terrenget.
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En huske med stor plate gir plass for flere brukere samtidig, og
dermed også for barn som har problemer med å sitte eller holde seg
fast alene.
Et fast, jevnt, men mykt underlag gjør det lett å komme inntil husken
med rullestol, krykker eller begrenset balanse.
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Når sandkassen har bred kant som det er mulig å sitte inntil, oppå og
delvis under, øker fleksibiliteten og et større spekter av barn kan ha
glede av lekeplassen.

Opphevede bed gir lett adgang til både vedlikehold og nytelse.
Samme prinsipp kan brukes på sandkasser og andre
lekeinnretninger.
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Luftkvalitet og materialer
For å begrense plager som følger av astma, allergi og annen overfølsomhet bør
vi velge materialer som slipper ut lite gass og planter som ikke fremkaller allergi,
samt legge vekt på god ventilasjon, boenheter som er lette å holde rene og en
ren og tørr byggeprosess.

Spesielt når det gjelder trær og annen vegetasjon som lever lenge bør
hensynet til astmatikere og allergikere vektlegges. Rogn og lønn er
eksempler på vekster som ikke fremkaller allergi, mens hassel, bjørk og
or er eksempler på vekster som ikke bør plantes nær adkomstveier,
inngangsparti, luftinntak for ventilasjonsanlegg og vindu som brukes til
lufting.
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Lydfyr
Lydfyr er mest brukt i forbindelse med lyskryss, men kan også brukes ved
inngangsparti og andre steder mange synshemmede ferdes.

(Lydfyret vises i forstørret versjon i høyre del av bildet).
Lydfyret har god fargekontrast slik at symbolene fremtrer tydelig.
Lydfyr i kryss avgir lydsignal når det er trygt å krysse kjørebanene.
I tillegg til gode kontraster, er fyret utstyret med et taktilt kart som viser
antall kjørebaner og plassering av deleøy.
Fyret er plassert i en betjeningsvennlig høyde slik at det er lett å bruke
for mennesker av alle høyder.
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