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Til fylkesmennene

BYGNINGERSTILGJENGELIGHETFOR ORIENTERINGS-OGBEVEGELSESHEMMEDE
ENDRINGER I BYGGEFORSKRIFTENESKAP. 26 (NYTTAVSNITT 3) OG KA,P.31
(NYE.FUNKTER:34-36)

I medhold av § 6 i bygningslovenav 18. juni 1965 har

Kommunal- og arbeidsdepartementet5. mai 1976 fastsattfølgende

endringeri byggeforskriftene:

I byggeforskrifterav 1. august 1969 gjøres følgende
endringer:

I kap. 26 skal nytt avsnitt :3 lyde:

:3 Atkomst til bygninger

:31 For atkomst til offentligebygningerog andre bygninger
som skal være tilgjengeligefor publikum,bygningermed
flere enn 10 arbeidsplasserog bygningermed felles inn-
gang for flere enn 4 leilighetergjelder følgendekrav:

Atkomstvegfra offentligveg til inngang skal være lett
å finne og lett å ferdes på. Den skal være uten uvented
hindere, kunne brukes av orienterings-og bevegelses-
hemmede og ha slik bredde at rullestolkan snus.

Inngang til bygningersom nevnt, skal kunne brukes av
personer i rullestol. Den skal være lett å finne og
tydeligmarkert.

Hvis bygningenhar flere atkomstvegerog inn,7anger,er
det tilstrekkeligat kravene oppfyllesfor ériatkomstveg
med tilhørendeinngang. De:-.1ne-skalvære hovedinngang
eller likeverdiginngang. Slik atkomstvei„;og inngang
skal være spesieltmerket.



kap. 31 skal overskriftentil avsnitt :3 lyde:

.7 Rom for kortvarigopphold,boder, kommunikasjons-
veger m.v.

I avsnitt 3 skal nye punkter :34-36lyde:

:34 Innvendigekommunikasjonsveger.

For alle bygningersom er nevnt i kap. 26:3 og som har
heis, skal minst dn heis være tilgjengeligfor og kunne
brukes av orienterings-og bevegelseshemmede.

For innvendigekommunikasjonsvegeri offentligebygninger
og andre bygningersom skal være tilgjengeligefor publi-
kum, gjelder følgendekrav:

Kommunikasjonsvegfra inngang til bygningensforskjellige
deler skal være lett å finne, lett å ferdes på og kunne
brukes av orienterings-og bevegelseshemmede.

Dører i kommunikasjonsvegerskal være lette å se og skal
kunne brukes av orienterings-og bevegelseshemmede.

Har bygningenflere etasjer som skal være tilgjengelig
for publikum,skalpersoner rullestolkunne nå samtlige
av disse etasjer fra en av inngangenenevnt i 26:31
siste ledd. Der det ikke er heis, skal'deti tillegg til
trapp være rampe (gangbane)med håndlist på begge sider.
Håndlisteneskal være lett å gripe om og holde fast i.

:55 Toalettrom,telefonkioskero.l.

Offentligebygningerog andre bygninger som skal være
tilgjengeligefor publikum,skal ha minst ett toalettrom
som er lett tilgjengeligog brukbart for orienterings-og
bevegelseshemmede. Er det flere etasjer, eller er
bygningenoppdeltpå annen måte, kan bygningsrådetstill-
krav om flere slike toalettrom.

Telefonkiosk,telefon,garderobeo.l. i slike bygtinger
skal være lett å finne, lett til£-jengeligag kunne brukes
av orienterings-,ogbevegelseshemmede.

:36 Manøverknapper,skilt o.l.

Manøverknapperi heis, ringeknapper,porttelefoner,
dørhåndtak,vannkraner,lysbrytereo.l. i bygninger og
lokalersom det er stilt krav til i :34 og :35,skal være
slik plassert og utformetat de kan brukes av orienterings-
og bevegelseshemmede.

Skilt, symbolerog teksterskal være lette å lese og
lette å oppfatte.
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Disse endringertrer i kraft 1. juli 1976."

••• •11. ••••

Endringenevil bli kunngjorti Norsk LovtidendAvd. I.

Det fremgår av bestemmelseneat det for offentIie

in er o andre b nin er som'skalvære til en eli e for

blikum er fastsattkrav til

- atkomst (atkomstvegog inngang),kap. 26:3

innvendigekommunikasjonsveger,kap. 31:34

toalettrom,telefonkioskero.1., kap. 31:35
manøverknapper,skilt o.1., kap. 31:36.

Kravene til atkomst (atkomstvegog inngang),kap.26:3,
gjelder dessuten for b nin er med flere enn 10 arbeids lasser

o for b in er med felles inn an for flere enn 4 leili heter.

De nye kravene gjelder for nybygg og de byggearbeider

som er nevnt i bygningslovens§ 87 nr. 2.

Bestemmelseneer utarbeidetpå grunnlagav nordisk

samarbeid.

En gjør oppmerksompå at Norges byggforskningsinstitutt

har utarbeidet følgendeByggdetaljbladsom vil kunne være til
hjelp ved praktiseringenav de nye forskriftsbestemmelsene:

NBI Ac

"Ac

101

201

(1971)

(1971)

(dimensjoneriagfor rullestol)

(tilpasningav bygningerog anlegg
til fysisk funksjonshemmede)

" Ac 211 (1972) (manøverorganer,brukskrav)




(74) 001.2 (1972) (om sanitærutstyr)




(74)005 (1972)(dimensjonerendebrukskravfor
bade-, dusj- og toalettrom)

ff (66)201 (1975)(dimensjoneringog utstyr ved-





kommende personheis)

Norges byggforskningsinstitutthar også utgitt en del
arbeidsrapporterog smrtrykkom krav som bør stilles til bygg
og bomiljø for orienterings-og bevegelseshemmede.
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En viser videre til veiledenderetningslinjerfor gjen-

nomføring av bygningsmessigetiltak for rullestolbrukerem.v.

og vilkår for bruk av atkomstsymbolgitt av Sosialdepartementet
L. juli 1975.

Ved praktiseringav de nye bestemmelserbør bygnings-

rådene samarbeidemed helserådene.

Ved rundskrivH-1029 av 16. februar 1976 fra Kommunal-,

og arbeidsdepartementeter departementetsmyndighet til å dispen-

sere fra byggeforskriftene(medvirkning fra 1. april 1976)

delegert til fylkesmennenefor så vidt gjelder en rekke bestem-

melser, bl.a. kap. 26 og 31. Fylkesmennenevil således ha myn-

dighet til også å dispenserefra de nye bestemmelseri kap.26:3

og kap. 31:34-36. Departementetvil understrekeat de nye be-

stemmelserer gitt av hensyn til orienterings-og bevegelses-

hemmede, og at dispensasjonerbare må gis i rene unntaktstil-

felle når særlige grunner tilsierdet.

En vil i denne forbindelsehenlede oppmerksomhetenpå

bestemmelseni byggeforskrifteneskap. 46:12 fjerde ledd om

håndlist på begge sider av trapp. Også denne bestemmelse er

gitt av hensyn til de orienterings-og bevegelseshemmede. Even-

tuelle unntak bør begrensestil å gjelde interne trapper mellom

forskjelligeetasjer innen samme leili het i småhus. Dispensa-

sjon bør ikke gis for felles trapp til to eller flere leilig-

heter.

En legger ved en del avtrykk av dette rundskriv og ber

om at det blir gjort kjent for vedkommendetjenestemennhos

fylkesmannenog fylkeskommunen..

Noen avtrykk av dette rundskrivsendes herfra til kom-

munene. En ber komMunenegjøre rundskrivetkjent for bygnings-

rådene.

Leif Aune

Leiv Sjetne


