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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i tekniske krav til 

byggverk (byggteknisk forskrift av 26. mars 2010. 

nr:489) 

 
Høringen har fokus på reduseringer og forenklinger av 

byggteknisk forskrift. I dette høringssvaret vil vi fokusere på de 

områdene som angår vår gruppe; blinde og svaksynte. Når det 

gjelder krav om snusirkler og stigningsgrader støtter vi 
Handikapforbundet og FFO sine høringsuttalelser, og vil derfor 

ikke uttale oss nærmere om disse to områdene. 

 

Det å ta bort krav til universell utforming ved halvparten av 
leiligheter under 50 kvadratmeter og uteareal, vil kunne få 

store konsekvenser og er veldig uheldig. Det er ikke gjort en 

konsekvensanalyse for å se hva utfallet blir ved å fjerne 

tydelige krav til visuell og taktil markering av trapper, bruk av 

kontraster eller markeringer av stolper, søyler eller glassflater. 
Vi er uenige i endringene og skeptiske til at kravene til 

universell utforming reduseres. Vi fraråder derfor å gjøre de 

endringene som er foreslått. 

 
Ipsos MMI har på oppdrag fra Norges Blindeforbund utført en 

omfattende undersøkelse blant 1 000 voksne nordmenn for å 

dokumentere uhell og skader i forbindelse med trapper, kanter 

og andre bygningsmessige forhold. Tallene viser at av hele 
befolkningen har 498 000 hatt uhell utendørs, og 427 000 

innendørs. Av disse har 190 000 svart at de har hatt både 

innendørs- og utendørs-uhell. 

 
Det dokumenteres at nærmere 50 000 nordmenn har hatt 

bruddskader på grunn av bygningsmessig utforming innendørs 

de siste 12 månedene. Mens 55 000 (11 %) oppgir at de har 
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hatt legebesøk som følge av uhell utendørs. Det er derfor 

særdeles viktig at krav til visuell og taktil merking av trapper, 

tydelig og konsekvent bruk av kontraster og merking av søyler, 

stolper og glassflater ikke reduseres som en konsekvens av de 
endringene som er foreslått i høringen. 

 

Departementet argumenterer med at man ønsker å gjøre 

denne endringen, da det er vanskelig å definere hva man 

legger i begrepet «større boligområder». Norges Blindeforbund 
mener dette er feil. En mulig definisjon er: «Med større 

boligområde menes; der boenhetene er organisert i blokk, 

boligområder med 10 eller flere boenheter, der boenhetene er 

organisert i enebolig, rekkehus, el., boligområder med 5 eller 
flere boenheter.» 

 

Redaksjonelle endringer 

Norges Blindeforbund har en del krav som vi ønsker å få inn 
som redaksjonelle endringer. Dersom disse ikke vil anses som 

redaksjonelle endringer, ber vi disse tas inn som krav i 

byggteknisk forskrift i neste omgang.  

 
- Trappenesemarkering 

I dag er kravet på dybden av trappenesemarkeringer på 

trappetrinn satt til å være maks 40 millimeter. Norges 

Blindeforbund ønsker å endre dette kravet, slik at det blir et 

intervall krav fra minimum 30 til maksimum 50 millimeter.  
Dette for å unngå for smale trappenesemarkeringer. I tillegg 

må det presiseres tydeligere at trappenesemarkeringen skal 

være på alle trinn, enten det kun er ett eller mange trinn. 

 
- Varselfelt 

I dagens forskrift er det ikke beskrevet nærmer hvordan et 

varselfelt fysisk skal se ut. Det er derfor viktig å få inn en 

presisering på dette. Feltet skal bestå av flattoppede kuler eller 
avrundede kuler med en avstand på 40-70 millimeter i 

forskjøvet rader. 

 

- Oppmerksomhetsfelt 

For oppmerksomhetsfelt i bunn av trapp er det tilstrekkelig at 
dette har en luminanskontrast på 0,4. Luminanskontrast på 0,8 



 

er forbeholdt farlige situasjoner og dette er ingen farlig 

situasjon, derfor kan kravet reduseres.  
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