
Hytter for alle - kartleggingsskjema

Kontroller at dere har fått med dere alle opplysninger før dere forlater hytta!

Dette skjemaet er utviklet for å sikre en tilfredsstillende og enhetlig informasjon ut til kunden for at de 
selv kan vurdere om hytta er tilgjengelig for dem. Skjemaet består av 13 sider inklusive denne forsiden. 

De grønne sidene har felt der du skal registrere forhold per i dag. Der det er nødvendig med 
bildedokumentasjon, er det merket med et kamera (📷📷). En oversikt over nødvendige bilder står på 
side 7. På side 6 er det rubrikker med tilgjengelighetskriterier som også legges inn i UT som søkbare 
kriterier. Huk av for de som gjelder. De grønne sidene legger grunnlag for innhold i 
Tilgjengelighetsbeskrivelsen som publiseres på hyttesiden på UT, og eventuelt hyttas egen nettside.

Den blå siden gir muligheten til å notere forslag til forbedringstiltak basert på observasjoner i 
kartleggingsprosessen. 

De oransje sidene inneholder støtteinformasjon. Viktige faktorer for god tilgjengelighet presenteres i 
samme inndelinger som er brukt på de grønne registreringssidene, i tillegg til noen generelle punkter 
om dører, belysning og kontraster. Disse er ment som tips for økt tilgjengelighet på eksisterende hytter, 
og kan være nyttig ved planlegging av forbedrende tiltak. På høyre side vises det til kilder for ytterligere 
informasjon, som oftest teknisk forskrift (TEK17). Merk at kravene i TEK17 gjelder kun for nybygg og 
søknadspliktige tiltak, men innholdet kan være nyttig for å finne gode løsninger til utbedringer. 
Informasjonen fremlagt på de oransje sidene dekker kun det som anses som det viktigste innenfor 
tilgjengelighet på hytter. Dersom du jobber med et bygg med krav om universell utforming (nybygg eller 
søknadspliktig tiltak) henvises det heller til annen dokumentasjon (se Tilgjengelighetsveileder). 

På siste side (side 13) er en veiledning og lenker til verktøy for måling av helning / stigningsforhold og 
døråpninger.

Denne informasjonen vil gi alle en bedre mulighet til å få et godt inntrykk av hvordan hyttene er før 
ankomst. Takk for hjelpen!

Hytter for alle - Kartleggingsskjema
Kartlegging av tilgjengelighet til informasjon og planlegging av forbedringer

Hytte:

Dato:

Kartlegger:
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Beskriv tilstand i dagAdkomst, bygninger og uteområdet

Adkomst og parkering
Beskriv hvordan man kommer frem til hytta. Med bil? Kun til fots? 
Sykkel? Kollektiv?

Er det parkeringsmuligheter, herunder HC-parkering? 

Beskriv underlag og terreng på parkeringsplassen

Beskriv avstand, underlag og terreng fra parkering til hytta

Hvordan er adkomst og parkeringsmuligheter om vinteren? 
- Er det fortsatt mulig å kjøre inn til hytta? 
- Er det muligheter for alternativ transport?

Plassering av bygninger og deres funksjon.
Fortell om de ulike byggene som hytteanlegget omfatter

Hvor ligger de i forhold til hverandre og til evt. parkeringsplass?
F.eks. hovedbygg, sovehytte(r), utedo, vedskur osv.

Tomtens utforming og kommunikasjonsveier mellom bygninger
Beskriv vegetasjon, terreng, underlag. Flatt vs skrånende, skog/hei? 

Hvordan er stiene mellom bygninger? 
Underlag, bredde og stigningsforhold (særlig til evt. utedo) og evt. til 
vannkilde. 

Er det mulighet for å sette opp en midlertidig ledelinje mellom bygg, 
f.eks. tau fra inngang hovedhytte til utedo?
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Dør fri bredde (cm) (forklaring fri bredde side 13) cm

Dørterksel (mm) mm

Helning rampe i grader grader

Dør fri bredde (cm) (forklaring fri bredde side 13) cm

Dørterksel (mm) mm

Helning rampe i grader grader

Beskriv rommet. 
- Kan deler av resepsjonsdisk benyttes sittende (maks 80cm høyde)?

- Hvordan er lysforhold og kontraster?

- Møblering og frie gangareal.

- Dører og terskler / trinn.

Er hovedinngangen trinnfri?
Hvis ikke, er det en alternativ inngang som er trinnfritt? Beskriv begge i 
så fall.

Er det trapp? Har den håndløper på en eller begge sider?

Er det rampe? Helning på den? Sklisikker eller glatt når vått? Er det 
håndløper på en eller begge sider?

Er det benk eller stol i entreen?

Beskriv tilstand i dag

Hovedinngang:

Inngang og fellesrom

Resepsjon
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Dør fri bredde (cm) (forklaring fri bredde side 13) cm

Dørterksel (mm) mm

Helning rampe i grader grader

cm

Dør fri bredde (cm) (forklaring fri bredde side 13) cm

Dørterksel (mm) mm

Helning rampe i grader grader

Beskriv tilstand i dag

Oppholdsrom / stue (og selvbetjent kjøkken)

Restaurant / spisestue

Inngang og fellesrom (fortsatt)

Beskriv rommet. 
- Er stoler og bord flyttbare?
- Lysforhold og kontraster. Tips: Ta bilde i svart/hvitt for å vurdere
- Hvor er viktig utstyr og inventar plassert på kjøkken? 
- Fri bredde i hovedgangsoner, hindringer til viktige punkt?

Kjøkken (selvbetjent/ubetjent)
- fri bredde 
- er nødvendig utstyr plassert slik at det nås fra sittende stilling?

Beskriv rommet. 
- Er stoler og bord flyttbare?
- Høyde på disk / buffet ? Kan alt rekkes sittende?
- Lysforhold og kontraster. Tips: Ta bilde i svart/hvitt for å vurdere
- Tilbys det dietter (ved restaurant)?
- Fri bredde i hovedgangsoner, hindringer til viktige punkt?

Høyde buffet
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Dør fri bredde (cm) (forklaring fri bredde side 13) cm

Dørterksel (mm) mm

Helning rampe i grader grader

Dør fri bredde (cm) (forklaring fri bredde side 13) cm

Dørterksel (mm) mm

Helning rampe i grader grader

Soverom, toalett og bad Beskriv tilstand i dag

Beskriv rom med toalett og evt. vask og/eller dusj (først og fremst mest 
tilgjengelig toalettrom / bad i tilknytning soverom, og toalett i 
tilknytning spisesal/restaurant)

Viktige punkter
- type toalett (WC, utedo)
- beliggenhet i forhold til soverom, spisestue/restaurant/stue? 
- høyde toalettsete fra gulv
- mål på fritt gulvareal uten innredning eller andre gjenstander 
(snuareal rullestol)?
- armstøtter begge sider på toalett?
- er det vask på samme rom som toalett? På eget rom?
- vaskerom til kroppsvask med/uten vask/vann
- dusj?

Beskriv HC-rom (eller mest tilgjengelig rom), og skriv gjerne kort om de 
øvrige soverommene.
Viktige punkter:
- hvor ligger HC-rom - hvilken etasje, evt. hvilket bygg?
- hvor mange rom med trinnfri adkomst?
- er det enkeltsenger eller køyeseng?
- høyden fra gulv til overflate madrass i underkøye?
- mål på fritt gulvareal, uten møbler eller andre gjenstander (snuareal 
for rullestol)?

Toalett og bad

Soverom 
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Kjør helt frem - HC 

Høyeste dørterskel 2,5 cm 

Høyeste dørterskel 5 cm

Alle døråpninger minst 70cm 

Alle døråpninger minst 86cm

Toalett og soverom er i samme bygg

Toalett og spisesal er i samme bygg

Snuareal på toalettrom minst 150cm Fri gulvareal på 150cm x 150cm uten møbler eller andre gjenstander

Håndløper hvis trapper  
Gjelder hvis det er trappefritt eller hvis alle trapper (og nivåforskjell inne) som må brukes for 
å få komme til soverom / toalett /  kjøkken / spisesal har håndløper

Aktiviteter på hytta, ute og i nærområdet
- aktiviteter og utstyr inne
- aktiviteter og utstyr ute
- turmuligheter? Lettgåtte turer, trillbare turer
- fiske? er det trinnfri adkomst til fiskeplass?
- andre lavterskel aktiviteter?

Trenger ikke være HC-toalett.

Søkekriterier UT.no (Huk av for punktene som gjelder)

Gjelder inngang og dører til soverom / toalett /  kjøkken (selv/ubetjent) / spisesal

Gjelder inngang og dører til soverom / toalett /  kjøkken (selv/ubetjent) / spisesal

Gjelder det mest tilgjengelige soverommet. Trenger ikke være HC-toalett

Har hytta noen hjelpemidler som kan lånes? F.eks. dusjstol, toalettstol, 
rullestol, taktil alarm, aktivitetsutstyr?

Aktivitetsmuligheter 

Reservasjonsprosess

Gjelder inngangsdør og dører til soverom / toalett /  kjøkken (selv/ubetjent) / spisesal

Tillatt for HC-parkeringskortholder å kjøre helt frem til hyttens parkering eller til døra

Andre opplysninger Beskriv tilstand i dag

Førerhund / servicehund

Hjelpemidler

Gjelder inngangsdør og dører til soverom / toalett /  kjøkken (selv/ubetjent) / spisesal

Beskriv hvilke soverom som er egnet for hund, evt. om det ikke er 
soverom egnet for hund. Merk at på betjente hytter er det ikke lov å 
nekte førerhund/servicehund tilgang til overnattingssted / restaurant, 
men informer gjerne om områder som ikke hunder har tilgang til. 

Hvordan er reservasjonsprosess ved behov for spesiell type rom, HC-
parkering eller andre fasiliteter?
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Parkering

Gangvei fra parkering til inngang

Hovedinngang

Toalett/bad

Soverom

Kjøkken

Trapp

Stue / spisestue

Restaurant / resepsjon

Uteområde

Annet

Situasjonskart dersom flere enn 2 bygg

Oversiktsbilde(r) som viser så godt som mulig utforming av hele rommet, 
plassering av seng og fritt gulvareal.

Oversiktsbilde(r) kjøkken på selv/ubetjent hytter, evt. gjestekjøkken på betjent.

Bruk gjerne utsnitt fra Norgeskart og merk bygningene hvis ikke oversiktkart 
finnes fra før.

Enkel plantegning viktige bygninger og etasjer Dersom det ikke finnes plantegning, lage skisse over nødvendige bygg.

Bildet skal vise underlag / terreng og om mulig vise hele strekningen fra 
parkering til inngang

Tatt utenfra. Skal vise eventuelt trapp/rampe og være mulig å se evt. 
håndløper/rekkverk. Dersom hovedinngang ikke er trinnfri, ta også bilde av 
eventuelle annen inngang som er trinnfri.

Bilde(r) av toalett, vask og evt. dusj. Dersom toalett i annet bygg, skal også vise 
inngang og frem til toalettrom.   

Bilde av HC-parkeringsplass hvis aktuelt, ellers oversiktsbilde(r) av vanlig 
parkering. Vise underlag, og om det er merket HC.

Bildene brukes på UT.no sammen med en tekstbeskrivelse for å gi kundene grunnlag til å vurdere om hytten er tilgjengelig for dem

         Bildeliste:

Skal vise utforming av trappa, inkl. håndløpere / rekkverk. Ta ett bilde nedenfra 
og ett bilde ovenfra. 

Eventuelt andre elementer som er identifisert som utfordrende for personer 
med funksjonsnedsettelse

Oversiktsbilde(r) der man ser plassering av møbler (sofaer, stoler, bord) og peis

Oversiktsbilde(r) der man ser plassering av møbler (sofaer, stoler, bord) og peis

Bilde(r) som viser sti/gangvei og stigningsforhold mellom nødvendige bygninger. 
Også oversiktsbilder av terrasse, bålplass eller andre oppholdssteder i tilknytning 
hytta.
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

nr Beskrivelse Pri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Forbedringstiltak (forslag etter befaring)
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Viktige faktorer for god hyttetilgjengelighet Kilder til mer informasjon

Adkomst og parkering

Plassering av bygninger og deres funksjoner

Om utforming skilt:

www.blindeforbundet.no/universell-utforming/skilt

Tomtens utforming og gangveier

Hovedinngangen

Resepsjon
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TEK17 (herunder veiledning)
§8-4 Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
§8-6 Gangadkomst til byggverk med krav om universell 
utforming
§8-3 (5) Uteoppholdsareal (med krav om  UU)
§8-9 Trapp i uteareal

UU av uteområder kap. 4.4 Uteareal for publikumsbygg,
arbeidsbygg og for allmennheten (s. 22-24)

- Trinnfri hovedinngang som kan brukes av alle er desidert den beste 
løsningen. Nest beste alternativ er en alternativ trinnfri inngang.

- Å heve terreng for å utjevne høydeforskjell mellom ute og inne er å 
foretrekke fremfor rampe. En kombinasjon kan fungere.

- Dersom man bruker rampeløsning er det viktig med horisontalt felt utenfor 
slagarealet til inngangsdør slik at rullestolbruker kan betjene dør. 

- Inngangsdør bør kunne åpnes med maks kraft på 30N (3kg målt med 
fiskevekt) eller ha automatisk døråpner

- Det bør være sittemulighet i entreen med sittehøyde 48-50 cm 

- God belysning

- Dersom det er trapp eller rampe, se egne infoboks for Trapp og Rampe lenger 
ned 

TEK17 (herunder veiledning)
§12-4 Inngangsparti 
   1 - synlig og oversiktlig
   2a - belysning
   2b - oppmerksomhetsfelt foran dør
   2c - trinnfri
   2d - horisonalt areal utenfor før
   2e - betjening automatiskdøråpner
§12-13 (3a) Dører beregnet for manuell åpning
§12-18 (3a) Høyde betjeningspanel for automatisk døråpner

- Jo flatere jo mer tilgjengelig. Dette kan være utfordrende ved eksisterende 
hytter! Gangveier med hvilerepos for økt tilgjengelighet kan anlegges i 
skrånende terreng.

- Tydelige gangveier mellom bygninger, med fast og jevnt underlag. 

- For hytter uten utebelysning, og med utedo, kan en midlertidig ledelinje 
brukes ved å feste snor/tau mellom inngang hovedhytta og inngang utedo. 
(Merk - dette er ment som retningshjelp, ikke for fysisk støtte).
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- Oversiktlig og ryddig med tydelig plassering av resepsjonsdisk
- Minst en del av skranken bør ha maks høyde 80cm
- Fri gangbane frem til resepsjon
- God belysning / kontraster og gode lydforhold

TEK17 (herunder veiledning)
§12-7 (6) plassering av resepsjon og skilting
§12-7 (5a) utforming og størrelse og (5b) trinnfri tilgang og 
snuareal for rullestol

- Muligheten å kjøre helt frem til hytta 
- Minst 1 HC-parkering nærmest mulig inngangen som er merket med skilt
     - areal 6 x 4,5m (inkl gangareal ved siden av P-plass hvis trinnfritt)
- Muligheten å parkere sykkel / el-rullestol 
- Muligheten å lade el-sykkel / el-rullestol 
    - krever vanlig 1-fas kontakt tilgjengelig
- Overdekket parkeringsplass til (el.)sykkel / rullestol

TEK17 (herunder veiledning)
§8-8 Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreareal
§8-4 Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
§8-6 Gangadkomst til byggverk med krav om universell 
utforming

- Logisk plassering av bygninger
- Tydelig skilt på utsiden av hvert bygg, som viser funksjon (toalett, vedskur, 
sovehytter osv)
- Oversiktskart dersom mange bygg
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Viktige faktorer for god hyttetilgjengelighet (forts.)

Restaurant / spisestue

Oppholdsrom / stue

Kjøkken (selv- og ubetjent)

Soverom

Toalett og bad

TEK17 (herunder veiledning)
§12-7 (4b) om betjening av funksjoner for rullestolbruker
§12-7 (5a) om likestilt deltagelse og (5b) om trinnfri tilgang og 
snuareal forrullestol

10% av soverommene (og minst ett) med trinnfri adkomst, fritt gulvareal 
diameter 150cm og sengehøyde ca.50cm
   - Gjerne med flere sengeplasser slik at f.eks. rullestolbruker kan dele med 
familie
   - Gjerne uten overkøye, eller med høy overkøye (gir rom for assistanse ved 
behov)
- Hyller, knagger, stikkontakt (hvis aktuelt) skal kunne betjenes av en person i 
rullestol
- God belysning / kontraster
- Mulig å komme frem til vindu med rullestol (bredde minst 0,9m)
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Minst ett HC-toalett med fritt gulvareal diameter 150 cm
- Støttehåndtak begge sider av toalettet
- 90 cm fri plass på begge sider av toalettet (alternativ to speilvendte HC-
toaletter med 90 cm fri plass på en side)
- Mulighet for håndvask på samme rom som toalett (i hytter uten innlagt vann 
er vaskebalje med tilhørende krakk eller bord en god løsning)
- Skilt med rullestolsymbol på toalettdør
- Høyde toalettsete 48-50 cm
- Skråhåndtak på innsiden av dør for at rullestolbrukere kan lukke døra.
- God belysning / kontraster
	

TEK17 (herunder veiledning)
§12-9 Bad og toalett

Norges Handikapforbund: Toalett og bad som teller. 
https://nhf.no/toalett-og-bad-detaljer-som-teller/

Blindeforbundets hefte "Estetisk, trygt og tilgjengelig" s.32

(https://www.blindeforbundet.no/om-
blindeforbundet/brosjyrer/estetisk-trygt-og-
tilgjengelig/@@display-
file/pdf_versjon/Blindeforbundet_Estetisk_trygt_og_tilgjengelig.
pdf)

TEK17 (herunder veiledning)
§12-7 (5a) om likestilt deltagelse og (5b) om trinnfri tilgang og 
snuareal forrullestol

Blindeforbundets hefte "Estetisk, trygt og tilgjengelig" s. 31

- Gangsoner ryddig og fri for hindringer
- Nødvendig utstyr kan nås fra sittende stilling
- Fritt snuareal på 1,5 meter diameter
- God belysning

- Fri bredde min. 1,5 m i gangareal og ved buffet
- Flyttbare stoler og bord
- Min. 67 cm høyde under bordplate, uten tverrgående stenger (slik at 
rullestolbruker kan komme inn under bord med rullestolen)
- God plass mellom (noen av) bordene til å komme fra uten hindring
- God belysning / kontraster

TEK17 (herunder veiledning)
§12-7 (5a) utforming og størrelse og (5b) trinnfri tilgang og 
snuareal for rullestol

- Flyttbare stoler og kaffebord
- Tilgang til sofa / lenestoler og plass til manøvrering med rullestol
- Ingen løse tepper (særlig filleryer som er betydelig snublefelle)
- Lysbrytere, strømuttak, bøker og spill innen rekkevidde fra sittende stilling. 
Maks 1,1 m høyde.
- Ryddig og fri for hindringer i gangsoner
- God belysning / kontraster og gode lydforhold

TEK17 (herunder veiledning)
§12-7 (5a) om likestilt deltagelse og (5b) om trinnfri tilgang og 
snuareal forrullestol
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Hytter for alle - kartleggingsskjema

Viktige faktorer for god hyttetilgjengelighet (forts.)

Belysning, kontraster og lydmiljø

Dører og terskler

Trapper og ramper
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- God allmennbelysning sammen med punktbelysning
- Unngå blanke overflater og motlys
- Hvitt lys

- Gjennomgående bruk av farger med god kontrast. 
   - Tak lysere enn vegg, vegg lysere enn gulv.
   - Dørblad med god kontrast til vegg, eller karm i kontrastfarge
   - Inventar på bad, innredning kjøkken, og møbler i øvrige rom bør ha god 
kontrast til omgivelsene

- Alle glassfelt med fare for sammenstøt merket i to høyder (0,9m og 1,5m 
over gulv) synlig fra begge sider.

- Godt lydmiljø

Tips: Ved å ta et bilde tatt i svart-hvitt  (gjerne med mobil) kan 
man få en god indikasjon på hvor god kontrast det er.

https://www.blindeforbundet.no/hjelpemidler-og-
produkter/belysning

www.lyskultur.no

Blindeforbundets hefte "Estetisk, trygt og tilgjengelig" s. 13 og 
14

https://www.bufdir.no/en/fagstotte/produkter/horselsvennlig_
miljo/

TEK17 (herunder veiledning)
§12-13 Dør, port og lignende
  1 lett å se og bruke (herunder glassflater)
  2 fri bredde 
  3 åpingskraft og automatiske døråpnere, trinnfrihet og 
sideplass
  4 synlighet

Trapp eller trinn
- Håndløper begge sider, høyde 80-90cm, som starter før første trinn og 
avslutte etter siste trinn
- Runde håndløper med diameter 40-45mm.Alternativt ovale eller flate 
håndløper med omkrets 100-150mm
- God belysning
- Sklisikker
- Kontrast på trappenese

Rampe
- Bredde minimum 0,9m
- Helning maks 1:15 for over 3m lengde, maks 1:12 under 3m lengde
- Hvilerepos med lengde 1,5m for hver 1m høydeforskjell
- Dersom det er dør ovenfor rampen, skal det være horisontalt felt utenfor 
døras slagradius, på 1,5 x 1,5m for manøvrering av rullestol 
- Kant for å hindre utforkjøring 
- Håndløper i hele rampens lengde 
- Skråpartiet skal ha kontrastfarge og/eller materiale til omgivelsene

TEK17 (herunder veiledning)
§12-14 Trapp

§12-16 Rampe

Trinnfri inngang og dører  
- Terskel eller nivåforskjell maks 25mm. 
- En terskel/nivåforskjell mellom 20 - 25mm må ha skråskåren kant som ikke er 
brattere enn 45 grader.

Fri bredde inngangsdør >86cm. Innendørs døråpninger >76cm. 
Mange rullestoler/rullatorer går gjennom en åpning på 70cm, men det kan 
være fysisk krevende, og kan føre til skader på dør/karm og hender.

Dører skal være lette å åpne og godt synlig
- Maks 3 kg motstand (kan måles med en koffertvekt eller fiskevekt)

Fri sideplass ved dører slik at person i rullestol kan åpne døra

Unngå bruk av dørpumpe (med mindre det er automatisk åpning)
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Viktige faktorer for god hyttetilgjengelighet (forts.)

Ganger og korridorer

Førerhund / servicehund

Hjelpemidler

Reservasjonsprosess

Aktivitetsmuligheter
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- Minst 1,5 m bredde der det er dører og 1,2m bredde der det ikke er dør
- God belysning
- Tydelig skilting av rom, med god kontrast
- Uten nivåforskjell. Evt. nivåforskjell må merkes godt, og noe å holde i.
- Uten hindringer, både fast montert eller løse gjenstander på gulv, vegg og 
montert på taket. 
- Søyler må merkes godt med kontrastfarge

TEK17 ( herunder veiledning)
§12-5
§12-6
  1 sikkerhet og hindringer
  2 orienterbarhet
  3 nivåforskjeller
  6 trinnfrihet, bredde, skilting, visuell info, lys, søyler
§12-8
§12-13 (3b) plassering automatisk døråpner

Førerhund har rett til å være med på overnattings- og spisesteder. Likevel er 
det betryggende for synshemmede å vite at hyttevertskap er klar over dette og 
ønsker førerhunder velkommen.
Dersom det er overnattingsrom på samme bygg som andre nødvendige 
funksjoner (toalett, kjøkken, stue) bør synshemmede med førerhund ha 
tilgang til minst ett av disse.

https://www.blindeforbundet.no/hjelpemidler-og-
produkter/forerhund/forerhund-og-samfunnet

Forskrift om næringsmiddelhygiene §14 og §15
Likestillings- og diskrimineringsloven §6 og §11

- Det bør være mulighet å reservere HC-rom eller annet spesifikt rom i det 
vanlige bookingsystemet. Dersom dette ikke er mulig, er det veldig viktig med 
tydelig informasjon om hvordan man kan bestille. Prosessen må være så 
enkelt som mulig.
- God kompetanse om hyttens tilgjengelighet blant alle ansatte

Dusjkrakk - en stødig krakk i dusjen er nyttig for mange og nødvendig for noen. 
Velg krakk med 4 bein for god stabilitet. Best med armlener og rygg, men en 
sammenleggbar stol kan brukes om det er plassmangel. 

Toalettstol - på hytter med kun utedo som er brukbare med rullestol, kan en 
toalettstol på soverom være en alternativ / midlertidig løsning. 

Rullestol - en enkel sammenleggbar rullestol stående på hytta kan gi 
muligheter for flere å være med på hyttebesøk. Både til bruk inne i hytta og / 
eller til å trille korte turer ute. Å slippe å ta med egen rullestol kan være en 
stor pluss for mange. 

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral eller kommunalt hjelpemiddellager for å 
høre om mulighet til å overta enkle hjelpemidler de ikke bruker. En del 
hjelpemidler kasseres selv om de er fullt brukbare.

Taktil brannvarsling - personer med nedsatt hørsel er særlig utsatt ved brann 
på natta. Taktil (vibrasjons-) alarm legges under pute eller madrass, og rister 
kraftig ved brannvarsling. Varslingsmottakere kobles trådløst til eksisterende 
brannvarslingssystem.

En liste over eksempler på ulike typer hjelpemidler ligger på 
DNTs Foreningsnett.

Bufdirs veileder: Hørselshemmede: Varslingsutstyr for 
hørselshemmede i det offentlige rom

- Tilgang til flest mulig uteområder der gjester oppholder seg - terrasser, 
grillplass, gapahuk, fiskeplass osv.
- Benker på strategiske steder - noen med ryggstøtte og armlen. Sittehøyde ca. 
50cm.
- Man bør komme inn under Piknikbenker med rullestol (minst 67cm fra 
bakken til bordplate), gjerne med forlenget bordplate.	

Norges Handikapforbund sin veileder "Stier å stole på" 
- fiskeplasser
- gapahuk
- griller
- benker og bord
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Målingsverktøy 

Helning

Måling av fri bredde i dører

bildene er fra TEK17 §12-13

Tabell helning (forhold = prosent = grader) 
1:20  =    5,0 %  =    2,9 °
1:15  =    6,7 %  =    3,8 °
1:12  =    8,3 %  =    4,8 °
1:10  =  10,0 %  =    5,7 °
1: 5   =  20,0 %  =  11,3 °

Bruk gjerne en vater-app som Bubble Level eller Vaterpass for å måle.
Tips til bruk av vater-app ved ujevnt underlag: legg en lang, rett  gjenstand 
(f.eks. en planke) på bakken langs helningen man ønsker å måle, og legg 
mobilen oppå for å av målingen. Da blir ikke målingen påvirket av små 
ujevnheter. 

Eks kalkulator helning: 
https://www.enebo.no/redskap/
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