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Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 

Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 
 

1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet 
§ Gjeldende krav Forslag til endring 
  A. Unntaksalternativ 
 
Krav om 
tilgjengelig 
boenhet  
§ 12-2 første 
ledd 

 
Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle 
hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet 
skal være tilgjengelig for personer med 
funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i 
forskriften. 

 
Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på 
inngangsplanet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer 
med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. 
Det er tilstrekkelig at inntil 50 prosent av boenheter på maksimalt 50 m² 
BRA med ett eller to rom for varig opphold i bygning, oppfyller kravene. 
 

  B. Reduksjonsalternativ   
 
Krav til rom og 
annet opp 
holds areal 
§12-7 annet ledd 

 
Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for 
rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang 
og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. Rom skal 
utformes slik at rullestolsbruker kan betjene 
nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte. 

 
(2) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på 
inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter 
på minimum 1,4 m. For rom med samme funksjon er det tilstrekkelig at 
minst ett har snuareal med diameter på minimum 1,4 m. Rom skal 
utformes slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på 
en tilfredsstillende måte. 

 
Entre og 
garderobe 
§12-8 første 
ledd 
 
 
 
 
 
 

 
Entre/inngang i tilgjengelig boenhet skal ha fri passasje 
utenfor møbleringssone og plass til snusirkel med 
diameter 1,5 m for rullestol utenfor dørens slagradius. 
 

 
(1) Entre/inngang i tilgjengelig boenhet skal ha fri passasje utenfor 
møbleringssone og plass til snusirkel med diameter 1,4 m for rullestol 
utenfor dørens slagradius. 
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1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet 
§ Gjeldende  krav  Forslag til endring 
 
Bad og toalett 
§12-9 første 
ledd og bokstav 
a 

 

(1) Boenhet skal ha minst ett bad og  toalett der 
følgende skal være oppfylt: 

a)    Størrelse og planløsning skal  være slik at det er fri 
gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 
1,5 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på 
den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den 
andre siden. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 
m fram til fri plass ved siden av toalett. 

 

(1) Boenhet skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være 
oppfylt: 

a) Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til 
en snusirkel med diameter på minimum 1,4 m foran toalett, 
minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og 
minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri 
passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. 

 
 
Balkong og 
terrasse §12-11 
tredje ledd og 
bokstav a og b 
 

 
(3) For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og 
byggverk med krav om universell utforming skal 
følgende være oppfylt: 
 
b) Balkong, terrasse og uteplass skal ha fri gulvplass for 
rullestol som gir plass til snusirkel med diameter 1,5 m 
utenfor dørens slagradius. 

 
(3)For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav 
om universell utforming skal følgende være oppfylt: 
b) I byggverk med krav om universell utforming skal balkong, terrasse 
og uteplass ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til snusirkel med 
diameter 1,5 m utenfor dørens slagradius.  

c) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet skal minst en balkong, 
terrasse og uteplass ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til 
snusirkel med diameter 1,4 m utenfor dørens slagradius.  

 

 
Dør, port mv.  
§ 12-15 fjerde 
ledd 
 
 
 
 
 
 

 
(4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder 
første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav 
a. 

 
(4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje 
ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a. Tredje ledd bokstav e gjelder 
bare for inngangsdør, dør til balkong og terrasse og for dør til rom med 
krav om tilgjengelighet. 
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2.  Forslag til endring av krav til uteareal 
§ Gjeldende  krav  Forslag til endring 
 
Uteareal med 
krav om 
universell 
utforming 
§8-2 første ledd 
og bokstav b 

 
Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det 
følger av bestemmelser i forskriften: 
- 
b) felles uteareal for større boligområde 
- 
 

 
(1) Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det følger av 
bestemmelser i forskriften: 

a) uteareal for allmennheten  

b) uteareal for boligbygning med krav om heis 

c) uteareal for byggverk for publikum 

d) uteareal for arbeidsbygning 

 
 
Gangatkomst til 
byggverk 
§ 8-6 første ledd 
 
 
 
 
 
 
 
Rampe  
§12-18 annet 
ledd 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§8-6 Gangatkomst til byggverk 
Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri 
og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere 
strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 
1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være 
hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom terrenget 
er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, 
gjelder ikke kravet om trinnfrihet og stigning til bygning 
med boenhet uten krav om heis. 
 
§12-18 annet ledd 
(2) Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning 
maksimum 1:20. For strekning under 3,0 m kan 
stigningen være maksimum 1:12. For hver 0,6 m 
høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan 
med lengde minimum 1,5 m. 
 

 
§8-6 Gangatkomst til byggverk: 
(1) Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha 
større stigning enn 1:15. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning 
være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være 
hvileplan med lengde minimum 1,5 m. Dersom terrenget er for bratt til 
at kravet om stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke kravet om 
trinnfrihet og stigning til bygning med boenhet uten krav om heis. 

 

 
§ 12-18 annet ledd: 
(2) Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 
1:20. For strekning under 3,0 m kan stigningen være maksimum 1:12. 
For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan 
med lengde minimum 1,5 m. Rampe tilknyttet bygning med boenhet 
skal ha stigning maksimum 1:15. 
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3.  Andre endringsforslag 
§ Gjeldende krav Forslag til endring  
 
Utgang fra 
branncelle 
§11-13 tredje 
ledd  
 

 
Brannceller som består av flere etasjer, eller har 
mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I 
byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra 
disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som 
er tilrettelagt for sikker rømning. 

 
(3) Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal 
ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 
kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu 
som er tilrettelagt for sikker rømning. I branncelle i byggverk i 
risikoklasse 4 med automatisk slokkeanlegg kan øverste plan ha utgang 
via nærmeste underliggende plan. 
 

 
Dør port mv 
§12-15 tredje 
ledd og bokstav 
b  
 

 
I byggverk med krav om universell utforming gjelder i 
tillegg til første og annet ledd følgende: 
b) Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne 
åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N. 
 

 
(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til 
første og annet ledd følgende: 

b)Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med 
åpningskraft på maksimum 30 N. Kravet gjelder for dører til og i 
hovedatkomst og hovedrømningsvei. 

 (4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje 
ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a. Kravet om åpningskraft på 
maksimum 30 N gjelder for dører i alle atkomst- og rømningsveier. 
 

 
Vindu og andre 
glassfelt  
§12-20 første 
ledd og bokstav 
a 

 
Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde 
skade på person eller husdyr, skal sikres mot 
sammenstøt og fall. Sikring kan utføres ved brystning 
med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, 
personsikkerhetsrute eller på annen måte. For øvrig 
gjelder følgende: 
a)I bygning med boenhet skal vindu og andre glassfelt i 
yttervegg fra og med tredje etasje være sikret. Dette 
gjelder ikke for vindu og glassfelt mot balkong o.l.  
 
 
 

 
(1)Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på 
person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall. Sikring kan 
utføres ved brystning med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, 
personsikkerhetsrute eller på annen måte. Følgende gjelder uansett: 
a) I bygning med boenhet skal vindu og andre glassfelt være sikret.  

 
 

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/13/#be2010121383919772d1e219
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Redaksjonelle endringer 

§ Gjeldende krav Forslag til endring 
 
Krav til rom og 
annet 
oppholdsareal 
§12-7 
 

 
Begrepet ”rullestolbruker” skrevet med en s 
rullestolsbruker. Det foreslås å fjerne denne 

 
(2) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på 
inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter 
på minimum 1,5 m. Rom skal utformes slik at rullestolbruker kan 
betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte 

 
Støy fra 
bygningsteknisk
e installasjoner 
og utendørs 
lydkilder 
§13-9 
 

 
Det mangler en s i ordet uteoppholdsareal i § 13-9 annet 
ledd.  
 
 

 
(2) Byggverk skal, med hensyn på støy fra utendørs kilder, plasseres, 
prosjekteres, og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i 
byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Dette 
gjelder også støy fra strukturlydkilder. 
 

 
Generelle  
krav til 
løfteinnretninge
r 
§15-11 første 
ledd  

 
Ved en inkurie henviser dagens bestemmelse til den 
opphevede bestemmelsen i TEK10 § 3-7. Forskrift om 
omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk 
trådte i kraft 1. januar 2014 og forskriftens § 16 er en 
videreføring av den opphevede bestemmelsen i TEK10  
§ 3-7. Dette er rettet opp i henvisningen i første ledd.  
 

 
Bestemmelsen gjelder for løfteinnretninger som beskrevet i forskrift 
om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk § 16. 
 
 
 
 

 
Rekkverk 
§12-17 annet og 
tredje ledd 

 
(2) Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være 
minimum 0,9 m. Høyde på rekkverk ved balkonger, 
tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 
m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, 
skal rekkverkshøyde være minimum 1,2 m. 
(3) Håndlist på rekkverk skal være i høyde 0,9 m over 
gulv/trinn. 

 
(2) For rekkverk i trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt: 

a) Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9 m. Dette 
omfatter også rekkverk på repos og hvileplan. 
b) Håndlist skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn. 

(3) Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende 
skal være minimum 1,0 m. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal 
rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m. 


