Tilgjengelige inngangspartier
- til handelslokaler og offentlige bygg

Alle skal ha tilgang til handelslokaler og offentlige bygg
på likeverdige måter. Brosjyren gir råd om tilgjengelige
inngangspartier for alle.
Kommunens policy er at høydeforskjeller tas innvendig eller etableres på egen grunn. Det er ikke
ønskelig at handelslokaler tar i bruk offentlig grunn
til bruk for utvendige ramper.

• For rampe under 3,0 m lengde, stigning maksimum
1:12.
• For rampe som er lengre enn 3,0m, stigning maks
1:15.
• Minimum bredde 0,9m
• Sklisikkert materiale på skråstilt gulvflate.
• Unngå løse tepper da det gir stor friksjon og snublefare.
• Rampens begynnelse skal være markert i hele
rampens bredde, synlig/følbart for svaksynte.
• Langsgående sikring på begge sider av rampen som
forhindrer kjørbare elementer å trille utfor.
• Ved svært liten høydeforskjell og på brede fortau
kan det vurderes å heve terreng. Rampe kan også
kombineres med heving av terreng. Minimumsbredde på gjenværende fortau må være 2,5 meter og
ha et tverrfall på 2%.

Innvendig rampeløsning fordrer elektrisk døråpner og trinnfri
adkomst fra fortau. Skrått gulvplan med tydelig forskjell i
lyshetsgrad til plant nivå markerer nivåforskjeller.

• Materialbruk avpasses i forhold til fasadens utseende. Robust og holdbart materiale. Gitter-rist er
ikke ønskelig.
• Vurder bruk av varmekabel i rampe.

Plant nivå foran dør/
elektrisk døråpner
Håndløper langs rampe
Håndløper
langs trapp

Markering av
trappetrinn
Snusirkel med 1,5m diameter i plant
nivå ved start og slutt av rampe

Eksempler på tilgjengelig atkomst til verneverdig
bygning.

• Markering av glassflater. Hvit
farge gir god kontrast til mørk
glassflate. Inngangsdør i synlig
kontrast til omliggende veggflate.
• Karuselldører er vanskelig å
bruke for personer med nedsatt
bevegelsesevne eller nedsatt syn.
• Skraperist nedfelt i underlaget
foran inngangsdør fungerer også
som oppmerksomhetsfelt for
svaksynte.
• Dører med større åpningskraft
enn 2 kg skal ha dørautomatikk.
• Ved behov for dørterskel skal
denne være avfaset og maks 25
mm

Universell utforming

Universell utforming handler om tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Trondheim kommune
Eierskapsenheten
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Lovgrunnlag

Diskriminering og
tilgjengelighetsloven

§1 ”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd- sikre like muligheter og
rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle.”
§9 Loven innebærer at virksomheter rettet mot publikum har plikt til å tilstrebe
tilgjengelighet til lokalene for alle brukergrupper.

Nyttig veiledningsmateriale:
”Kulturminnevern og universell utforming- et prosessverktøy”
www.trondheim.kommune.no/universellutforming
Plan- og bygningsloven
§1-1 Lovens formål:” Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen
og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder for barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene”.
Mer informasjon om universell utforming:
www.trondheim.kommune.no/universellutforming
Søknad om leie av grunn sendes Trondheim kommune v/Eierskapsenheten

pi11573 • Layout og print: Grafisk senter, Tk • April 2014

Kulturminneloven
Kulturminneloven er en overordnet lov som skal sikre et godt vern av våre kulturminner og gjelder i praksis for riving eller større endringer på bygg og anlegg eldre enn
1850 og fredete bygg og anlegg.

