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– et godt sted å leve
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Universell utforming handler om å skape et inkluderende 
samfunn som er enkelt å orientere og bevege seg i, og hvor 
flest mulig har tilgang til hele det offentlige rommet. 

Ikke alle har like forutsetninger for å kunne bevege seg fritt 
i samfunnet. Ulike grupper har ulike behov, og i løpet av et 
liv kan de fleste oppleve funksjonsnedsettelse ved f.eks. 
behov for å bruke krykker eller få redusert syn. 

For å sikre at offentlige rom er tilgjengelige for alle, er det 
viktig å unngå hindringer som gjør det vanskelig eller umulig 
for folk å ferdes og bruke parker, gater, fortau og torg. 

Eksempler på hindringer: 

• Plassering av gatemøblering, varer, reklamebukk/
skiltstativ

• Parkering av varetransport, elsparkesykler og andre 
kjøretøy



Navn på rapport eller overskrift | 3Fremkommelighet

For at alle skal kunne bruke et fortau må det være bredt 
nok. Noen har behov for større plass enn andre, f.eks. 
personer i rullestol eller de med barnevogn.

Det skal alltid være minimum 2 meter fri passasje på 
fortau mot kjørebane.

For gangområder, som gågater og torg, skal det alltid 
være minimum 1,5 meter fri passasje.

Markiser, parasoller og liknende må ha fri høyde på 
minimum 2,5 m over gategrunn.

Ledelinjer

Ledelinjer er nedfelte eller opphøyede linjer/markeringer 
i underlaget som skal lede blinde og svaksynte trygt fra 
ett punkt til et annet. Dette er en viktig tilrettelegging 
for synshemmede, og det er svært viktig at disse ikke 
blokkeres og at det er plass på begge sider. 

Det skal være 90 cm fri gangpassasje på begge sider av 
ledelinjene.
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Husk!
Sikre 2 meter fri gangpassasje mot 

kjørebane på fortau.

Sikre 1,5 meter fri gangpassasje i andre 
gangområder.

Sikre 90 cm fri gangpassasje på begge 
sider av ledelinjene.

ikke dekk til ledelinjer.


