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Leder  
I DNT sier vi at vi skal gi naturopplevelser for livet. Vi peker ikke på noen målgrupper spesielt, men 
tenker på alle i dette landet. Det inspirerer og forplikter.   

Naturen er der for oss, åpen hele døgnet, men med ulik grad av tilgjengelighet avhengig av den 
enkeltes livssituasjon. Derfor må vi forsøke å tilrettelegge der vi kan – og der hvor vi tror vi ikke kan, 
men kanskje ikke har funnet løsningen ennå.  

Jeg er stolt av at DNT som organisasjon forsøker å lage et enda mer tilgjengelig tilbud for alle, med 
de rammer og de muligheter vi har. 

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet, og det må være et felles mål at samfunnet er 
utformet slik at vi i størst mulig grad kan delta på like vilkår. Universell utforming er en måte å oppnå 
dette på.   

Vi tenker ofte på krav om tilgjengelighet som noe som fordyrer veldig, eller som bare gjelder for en 
veldig liten gruppe mennesker.  Ja, det kan være dyrt, men ikke nødvendigvis dersom man tenker 
universelle løsninger fra start der det er mulig. Og universelle løsninger er som oftest bra for alle.  

Vi kan alle komme i situasjoner der hvor tilrettelegging er avgjørende for våre muligheter til å delta. 
Om det er fordi du har med barnevogn, har vært utsatt for en ulykke og har behov for tilrettelegging 
i en stund eller mer permanent. Om det er fordi barnet ditt eller en venn har redusert 
fremkommelighet, eller det er fordi du selv begynner å bli eldre og trenger en støttende hånd.  

Denne tilgjengelighetsveilederen er ment for medlemsforeninger og hyttevertskap som ønsker å 
jobbe for bedre tilgjengelighet på hyttene våre. Den gir råd om hvordan man kan gå fram, fra 
kartlegging av situasjonen i dag til planlegging og gjennomføring av ulike tiltak som vil bedre 
tilgjengeligheten. Hyttene har naturligvis ulike utgangspunkter både på grunn av bygningene i seg 
selv og på grunn av beliggenhet.  Jeg håper likevel denne veilederen vil vise hvordan vi kan gjøre noe 
mange steder – og mye andre steder.  

Dette dokumentet tar også for seg hvor viktig det er med informasjon om tilgjengelighet, spesielt på 
UT som er vår svært viktige turportal som brukes av alle. På den måten kan folk vurdere selv om de 
kan bruke en hytte.  

Involvering av personer med funksjonsnedsettelse i hele prosessen er et annet viktig tema. Slik 
medvirkning er avgjørende for å sikre et godt tilbud til alle, og jeg ønsker at det skal fortsette å prege 
vår tilnærming på dette feltet. Lykke til med arbeidet! 

 

 

 

 

 

 

Dag Terje Klapp Solvang  
Generalsekretær i DNT 
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Innledning 
DNT ønsker med Tilgjengelighetsveilederen å gi lokalforeninger og –turlag nyttige verktøy for å 
kunne jobbe for mest mulig tilgjengelige hytter for flest mulig, herunder mennesker med 
funksjonsnedsettelse. Vi ønsker å informere og inspirere med tips og råd både om prosesser, det 
praktiske, ressurser og lovverk. Å jobbe for mer tilgjengelige hytter er en del av vår plikt til å unngå 
diskriminering (jfr. Likestillings- og diskrimineringsloven §17), og i tråd med DNTs sentrale verdi 
inkluderende.  

Blant våre over 550 hytter finnes det i dag noen hytter som er godt tilgjengelig, noen som er delvis 
tilgjengelig og mange som er svært lite tilgjengelig. Siden 2010 har universell utforming vært 
lovpålagt ved bygging av nye hytter, men de aller fleste hytter er langt eldre enn det. Den aldrende 
bygningsmassen byr naturligvis på noen betydelige utfordringer for tilgjengelighet – smale dører, 
bratte trapper, høye terskler og lav belysning. De fleste ble bygd lenge før noen hadde hørt om 
universell utforming, og uten tanke på at de skulle brukes av mennesker med ulike funksjonsnivå. 
Det er likevel mange muligheter til å oppnå bedre tilgjengelighet, og i mange tilfeller kan relativt små 
tiltak gjøre store forskjeller.  

I tillegg til hyttenes fysiske tilstand, er informasjon om tilgjengelighet sentralt i å sikre et tilbud som 
kan brukes av mennesker med funksjonsnedsettelse. Tilstrekkelig og pålitelig informasjon er helt 
avgjørende for mange når de skal planlegge hyttetur. Konsekvensene av for eksempel en dør som er 
for smal å komme gjennom, eller et utilgjengelig toalett, er for stor for å ta en sjanse. Mangelfull 
informasjon fører ofte til at folk heller velger å være hjemme eller finner alternativ der de har presis 
og trygg informasjon. 

Veilederen presenterer informasjon som kan være nyttig for hytteeiere og –drivere som ønsker å 
satse på god tilgjengelighet. Vi gir tips om prosessen fra kartlegging av nåsituasjonen til planlegging 
og prosjektering av tiltak, og hvordan man kan sikre at informasjon møter potensielle gjesters behov. 
Vi ønsker å belyse mulighetene med bedre tilgjengelighet. Det gjelder både de fysiske tiltakene og 
viktigheten av riktig informasjon for å skape tillit og trygghet. For det vi tror er tilrettelegging for små 
grupper, bedrer som regel tilgjengeligheten for alle. 

Breivoll i Bunnefjorden. Foto: Jasemin Folvik 
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Nødvendig for noen, bra for alle 
Begrepet universell utforming blir ofte forstått som å tilrettelegge for personer med nedsatt 
funksjonsevne, og vi knytter det veldig ofte mot tilgjengelighet for rullestolbrukere. Men universell 
utforming favner mye bredere. I realiteten er det et verktøy for at alle kan benytte hovedløsningen 
uten særegne tilpasninger.  

Som et eksempel, er trinnfri adkomst nødvendig for de aller fleste rullestolbrukere. Samtidig er det 
også en stor fordel for andre. Barnevogner kommer lettere inn, synshemmede slipper en barriere, og 
eldre med dårligere balanse slipper frykt for å falle. Terskelfri adkomst gjør det også mye lettere å 
motta vareleveranser.  

God akustikk i rom er vesentlig for alle med en hørselskade. Det er også svært behagelig for alle at 
spisesalene har lyddemping. Lysforhold og gode kontraster er vesentlig for synshemmede og hindrer 
ingen andre. 

Tilgjengelige rom og bygninger er ikke eksklusive for personer med nedsatt funksjonsevne. En vanlig 
misforståelse er at et HC-toalett kun kan benyttes av rullestolbrukere. Det kan benyttes av alle. Men 
det skal ikke brukes som lager! Tilsvarende kan også et soverom som er tiltenkt rullestoler innredes 
slik at det kan være et familierom, for eksempel med en seng som kan slås opp for å gi bedre 
gulvplass.  

Generelt er god tilgjengelighet og prinsippene for universell utforming til gode for alle, ikke bare for 
rullestoler. Bedre kundeopplevelse er hovedfokus for tilpasningene. Men økt tilgjengelighet har også 
en positiv innvirkning for ansatte og frivillige. Det kan gi muligheter for flere til å engasjere seg.  

 
Bakken Gård i Lysefjorden. Foto: Ida J. Hetland 
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Funksjonsvariasjon 
For å finne gode universelle løsninger, eller for å tilrettelegge for å gjøre en hytte mer tilgjengelig for 
flere, er det likevel viktig å forstå det menneskelige. Variasjon i funksjonsevne hos befolkningen er 
stor. Nedsatt funksjonsevne kan være både permanent, eller midlertidig. For å kunne lage noe som 
vil fungere for flest mulig, må man ha noe kunnskap om funksjonsvariasjon.  

Selv om begrensninger er individuelle, kan vi kategorisere funksjonsnedsettelser i noen områder.: 

Nedsatt bevegelsesevne er manglende eller nedsatt funksjon i ben, armer eller hender og kan 
omfatte redusert kraft og / eller balanse. Noen personer har behov for rullestol, krykker eller 
rullator. Vi finner også mer skjulte begrensninger. De vanligste utfordringene for denne gruppen er 
fysiske hindringer for å kunne ta seg fram, bratte stigninger, eller store avstander.  

Viktige punkter ved nedsatt bevegelsesevne 

- Trinnfri adkomst og tilgang til alle viktige rom 
- Brede nok døråpninger og plass til manøvrering ved retningsendringer og ved toalett 
- Gangveier uten hinder 
- Håndløpere langs alle trapper og ramper 
- Håndtak ved høydeforskjeller og enkle trinn, og ved dusj og toalett 
- Dører som kan åpnes med lite krefter 
- Sitte- og hvilemuligheter ved inngang og uteområder 
- Jevnt fast underlag og minst mulig stigning på uteområder 

Foto: John P. Nordbø 
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Nedsatt synsevne graderes fra nedsatt syn til blinde. Noen kan lese stor skrift, mens andre bruker 
punktskrift, elektronisk informasjon eller informasjon på lyd. Orientering er ofte en utfordring for 
personer med synshemninger. Det er da viktig med enkel, ryddig og konsekvent utforming. For de 
som ser noe, er også kontraster og nok lys viktig.  

Viktige punkter ved nedsatt syn 

- God belysning - hvitt lys og unngå motlys. Gjerne mulighet til å justere belysning selv. 
- Luminanskontrast mellom gulv – vegg – tak (gulv mørkere enn vegg som er mørkere enn tak) 
- Luminanskontrast mellom inventar og bakgrunn, og mellom sti/gangvei og omgivelser. 
- Ryddige og hinderfrie gangbaner 
- Markering av store glassflater og evt. søyler 
- Tydelige skilt med lesbar skrift og gjerne piktogram 
- Håndløpere ved trapper og ramper 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsatt hørselsevne innebefatter personer som har mistet noe eller all hørsel, og de som er født 
døve. Kommunikasjon og oppfattelse av informasjon kan være en utfordring. God akustikk og støy-
demping kan hjelpe på situasjoner. Der det er møtelokaler, er også teleslynge et viktig hjelpemiddel.  

Viktige punkter ved nedsatt hørsel 

- God belysning uten motlys for å gjøre det enklere å lese på munnen 
- Akustiske forhold - unngå kvadratiske rom 1 x 1 eller 2 x 1 da dette gir ekstra lang 

etterklangstid.  
Bruk av lyddempende materialer. Unngå altfor mye harde flater, for eksempel betong, glass. 

- Skriftlig og visuell informasjon 
- Høyttalersystem med mikrofon og teleslynge i store møterom, skrankeslyng ved resepsjon.  

Nedsatt orienteringsevne kan ha opprinnelse i et stort spekter faktorer som lesevansker, sansetap, 
utviklingshemming eller kognitive utfall knyttet til for eksempel demens eller hjerneslag. Mange har 
behov for enkel informasjon og gjerne enkle illustrerte alternativer.  

Viktige punkter ved nedsatt orienteringsevne 

- Enkelt og intuitivt å finne frem til resepsjon  
og ulike bygg og rom 

- God skilting med bruk av piktogram / symbol 
- Kortfattet informasjon 
- Kontraster som gjør dører, møbler, søyler og  

andre hindringer synlige 
- Frie gangveier 
- Tydelige stier og gangveier ute 

Foto: John P. Nordbø 

Foto: Helen Adamson 
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Personer med lungesykdommer, allergi og astma kan oppleve miljøhemninger. De som berøres av 
dette reagerer på stoffer i miljøet, det vil si materialer som berøres, og forurensning og stoffer i 
luften, for eksempel pollen.  

Viktige punkter for personer med lungesykdommer, allergi og astma: 

- Røykfritt 
- God ventilasjon 
- Sittemuligheter ved utendørs aktivitetsområder, som for eksempel fiskeplass 
- Valg av allergivennlige planter ved nyplanting ute, og ved bruk av planter innendørs 
- Bruk av materialer som er enkle å holde rent 
- Lukkede skap fremfor åpne hyller 

Alle områdene kan berøre alle aldersgrupper. Og mange av områdene kan være generell for 
aldersgrupper. Barn utvikler sanser og motoriske ferdigheter med alder og erfaring. Derfor kan de ha 
behov for samme tilrettelegging som andre med diverse hemninger. Alderdom påvirker også våre 
sanser og motorikk som gir et økende behov for lettere tilgjengelighet.  

 Geir Arne Hageland med målband på Grimsdalshytta, foto Simen Rudiløkken 
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Universell utforming og tilgjengelighet - hva er forskjellen? 
Universell utforming er en generell strategi for utforming av samfunnet slik at alle kan delta på lik 
linje. Det er basert på prinsippene om likestilling og ikke-diskriminering og setter fokus på løsninger 
som kan brukes av alle.  

 
"Universell utforming er utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene [...] slik at 
virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse." 

(likestillings- og diskrimineringsloven) 
 

 

Tilgjengelighet beskriver hvorvidt en løsning er brukbart for personer med funksjonsnedsettelse, og 
kan gjelde for en eller flere grupper med sammenfallende behov. En rampe til en sidedør som sikrer 
tilgang for rullestolbrukere er en tilgjengelig løsning, men for å kalles universelt utformet skal 
samme løsningen brukes av alle og da må hovedinngangen være trinnfritt. 

Ved bruk av begrepet Tilgjengelighet kan vi omtale et stort spekter brukbarhet, mens Universell 
utforming forbeholdes de stedene der hovedløsningene er tilgjengelige for alle. 

I DNT ønsker vi å jobbe for universell utforming der det er mulig, men der det ikke er mulig vil vi 
likevel jobbe for best mulig tilgjengelighet. For eksempel, selv om en hytte har stigningsforhold og 
smale døråpninger som gjøre det uegnet for rullestoler, kan det fortsatt være tilgjengelig for 
personer med nedsatt syn dersom andre behov ivaretas. Derfor er det lurt å gjøre alle tiltak som er 
praktisk mulig for å vise en inkluderende holdning og å åpne for muligheten for at personer har 
forskjellige terskler for mestring. Flere av tiltakene er også generelle sikkerhetstiltak (for eksempel 
håndløpere og sklisikring i trapper).   

 

Les mer om krav til universell utforming i kapittel: Universell utforming av nybygg og søknadspliktige 
tiltak.  
 

 

  

Lysefjorden Turisthytte, foto: John Petter Nordbø 
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Viktigheten av god informasjon 
Uavhengig av funksjonsnedsettelser, så er alle kunder opptatt av riktig informasjon. Ingen liker å bli 
lurt. For mange personer med nedsatt funksjonsevne, og eldre, kan manglende faktabasert 
informasjon føre til unødvendig mye arbeid med å finne ut om reisemål er tilgjengelig. Hvis 
informasjonen i tillegg avviker fra realiteten, kan konsekvensene bli store for de som har behov for 
tilrettelegging. Mangelfull informasjon fører til at de heller tyr til anbefalinger fra andre med 
lignende behov for å kvalifisere steder1 .  

Tradisjonelt har begreper som «tilgjengelig for rullestolbrukere», «handikapvennlig» og tilgjengelig 
for funksjonshemmede» vært typiske informasjons- og filtreringskriterier. Disse begrepene er 
subjektive og avhengig av leverandørens egen vurdering. Hvis dette ikke dokumenteres med fakta og 
bilder, er tilliten til informasjonen lav. DNTs Hytter for alle kartleggingsskjema skal gi et reelt og mer 
tilstrekkelig komplett bilde for mulige gjester. Det kan også aktualisere informasjonen for en mye 
bredere gruppe som kun har behov for små tilpasninger (for eksempel støttehåndtak på do, eller 
håndløpere i trapper). 

 

  

 
1 https://forskersonen.no/kronikk-meninger-reise/norsk-reiseliv-glemmer-de-funksjonshemmede-og-taper-
trolig-millioner/1690264 (29.05.21) 

UT.no og UT app på mobil, foto: Henriette Hack 

https://forskersonen.no/kronikk-meninger-reise/norsk-reiseliv-glemmer-de-funksjonshemmede-og-taper-trolig-millioner/1690264
https://forskersonen.no/kronikk-meninger-reise/norsk-reiseliv-glemmer-de-funksjonshemmede-og-taper-trolig-millioner/1690264
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Hvordan jobbe for bedre tilgjengelighet av eksisterende bygg? 
Å oppnå bedre tilgjengelighet på en turisthytte kan bety alt fra litt maling og et ekstra håndtak til 
omfattende rehabiliteringstiltak. I mange tilfeller vil relativt små tiltak øke tilgjengeligheten 
betraktelig. Sammen med god informasjon til potensielle gjester, vil dette skape muligheter for flere 
å bruke den enkelte hytta. Mange tiltak fra kartleggingsprosessen kan egentlig være sikkerhetstiltak 
som vil gjøre opphold tryggere for alle besøkende. For eksempel sklisikring, bedre belysning og 
håndløper i trapp.  

Mindre tiltak kan ofte, med riktig veiledning, gjennomføres på dugnad. Gjerne sammen med annet 
vedlikeholdsarbeid. Mer omfattende tiltak vil kreve både mer planlegging og ofte en plan for 
finansiering. Å begynne med de mindre oppgavene er en fin måte å starte kompetanseheving og 
bevisstgjøring om tilgjengelighet blant både ansatte og frivillige. 

Det er viktig å tenke helhetlig og sørge for at tiltakene har en sammenheng. Dette gjelder særlig 
tilrettelegging for rullestolbrukere. Det er, for eksempel, ingen vits i å bruke ressurser på et HC-
toalettrom dersom det ikke er dimensjonert for rullestol ved inngangen og innvendige dører! En 
hyttegjest med funksjonsnedsettelse skal kunne delta selvstendig i alle aktiviteter som alle andre 
gjester - å komme seg inn, sove, spise, gå på do, være sosial, og evt. lage mat (selv- og ubetjente 
hytter). Uteområder brukt til sosiale aktiviteter - sitte i hytteveggen, grille eller lignende - bør også 
være tilgjengelige på samme måte som inne på hytta.  

Her beskriver vi prosessen for å gjøre en hytte bedre tilgjengelig og øke muligheten for gjester med 
funksjonsnedsettelse å ta den i bruk. 

1. Kartlegge hyttetilgjengelighet i dag 
Første steg er å kartlegge “nullpunktet” - hvordan er nåsituasjonen. Dette har to viktige formål: 

- For å kunne informere potensielle kunder om faktisk tilstand slik at de kan vurdere selv om 
hytta er tilpasset dem 

- For å identifisere muligheter for forbedringer ved registrering av “avvik” 

 
Alexander Greighytta, foto: André Marton Pedersen 
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DNT har utarbeidet et kartleggingsskjema med utgangspunkt i gjesters behov for informasjon. Hytter 
for alle kartleggingsskjemaet 2 er basert på innspill fra brukerrepresentanter med 
funksjonsnedsettelse om hva som er nødvendig informasjon for å vurdere hvor brukbar hytta er. 
Kartleggingen har størst fokus på bevegelseshemmedes og synshemmedes behov.  

Å kartlegge en hytte tar tid! Sett gjerne av 4 – 5 timer for en større hytte med flere bygninger. Selv- 
og ubetjente hytter tar noe mindre tid, rundt 3 timer. Kartlegging av dagsturhytter vil ta 1 til 1 ½ 
time hvis du har gjort deg kjent med kartleggingsskjemaet i forkant. I tillegg er det viktig å ta bilder 
av utvalgte elementer. I etterkant må du regne med cirka samme tidsbruk for bearbeiding av tekst 
og bilder til UT.no. Tidsbruk vil variere med tidligere erfaring og bakgrunn til de som gjennomfører 
kartleggingen, men skjemaet skal kunne brukes uten spesialkompetanse (byggteknisk eller innenfor 
universell utforming). 

Husk å lagre utfylte kartleggingsskjema på en fornuftig plass slik at man har muligheten å referere 
tilbake til ulike mål eller notater senere. 

Det er aldri for tidlig å involvere representanter for målgruppen «personer med 
funksjonsnedsettelse» i prosessen! Brukerrepresentanter kan gi verdifulle innspill i 
kartleggingsprosessen som kan bidra til gode løsninger for økt tilgjengelighet. Jo tidligere innspillene 
kommer, jo enklere de er å få med i planer. Se seksjon om Brukerinvolvering for mer informasjon. 

Hytter for alle kartleggingsskjemaet er bygget opp i 3 deler og finnes på dnt.no/hytterforalle.  

 
2 Kartleggingsskjemaet  
ligger på dnt.no/ 
hytterforalle 
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Registrering av tilstand per i dag 
På de grønne sidene er det felt for å registrere nåsituasjon på hytta. Det stilles spørsmål om sentrale 
tilgjengelighetsfaktorer. Fotoapparatet i nedre høyre hjørne viser at det skal dokumenteres med 
bilder og dette spesifiseres videre i bildelisten på side 7. Notatene i disse feltene brukes direkte i 
neste steg til å lage en tilgjengelighetsbeskrivelse som mulige kunder kan lese på UT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er et eksempel på en av de grønne sidene med spørsmål om soverom og toalett / bad. I de hvite 
feltene skriver man svar på spørsmålene til venstre og eventuelt andre notater knyttet til det aktuelle 
rommet
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På side 6 er det noen kriterier som brukes i UT.no sin søkefunksjon. Kundene gis muligheten til å 
filtrere elementene de anser som viktige. Gjeldende kriterier skal hukes av.  

Søkekriterier - tilgjengelighet 

 

Forbedringstiltak 
Det er naturlig å bli oppmerksom på mulige forbedringstiltak under kartleggingsprosessen. På side 8 
er det derfor en tabell for å notere forslag til forbedringstiltak. Se også punkt 3 i veilederen: 
“Vurdere utbedringer og finne løsninger”. 
 

Den blå siden består av en tabell 
med plass til å notere forslag til 
forbedringstiltak 
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Støtteinformasjon 
Den tredje delen av kartleggingsskjemaet er oransjefarget. Seksjonen inneholder informasjon og tips 
om viktige faktorer for at en hytte er godt tilgjengelig. Beskrivelsen kan brukes både for å få innsikt i 
hva som kan gjøres bedre, og som innspill til planlegging av utbedringer. Dette er utvalgte elementer 
som betraktes som mest relevant på eksisterende (og ofte eldre) hytter. Informasjonen dekker ikke 
alle elementer som kreves av byggteknisk forskrift (TEK17) for nybygg eller søknadspliktige tiltak. 
Ved vurdering av forbedringstiltak på nyere hytter (bygget etter 2010), er det mer hensiktsmessig å 
bruke verktøy som er tiltenkt prosjektering av nybygg. Vi anbefaler bruk av DIBK sitt 
Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg (lenker i siste kapittel). 

 

Et eksempel fra de oransje sidene med støtteinformasjon. På venstre side er det tips om de viktigste 
faktorene for god tilgjengelighet delt inn etter rom. På høyre side henvises det til annen 
dokumentasjon, både teknisk forskrift og andre veiledere. 
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2. Publisere informasjon på UT og nettside 
Uansett om hytta er tilgjengelig for de aller fleste eller for relativt få, er informasjon om faktisk 
tilstand av stor verdi. Detaljer om utformingen med bilder og tekst, gir personer med 
funksjonsnedsettelse muligheten å vurdere selv om de vil besøke hytta. Ulike gjester vil ha ulike 
behov og aller viktigst er å kunne stole på informasjonen man finner på UT (evt. hyttas nettsider).  

På UT Utforskersiden kan potensielle gjester søke på hytter basert på utvalgte søkekriterier, hvor 
noen er relatert til tilgjengelighet. Da snevrer de inn søkeresultatet til de hyttene som virker 
aktuelle.  

Slik ser Utforskersiden ut: 

 

 

 

Hver hytte har en egen hytteside. Denne er delt opp i flere seksjoner, derav en som heter 
“Tilgjengelighet”. Her skal de finne informasjon om tilgjengelighet i form av tekst og bilder. 
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Her er ett eksempel på en hytteside, fra Lysefjorden turisthytte.  

Du finner seksjonen Tilgjengelighet ved å skrolle ned på hyttesiden. Denne vises kun dersom det er 
lagt inn noe data om tilgjengelighet. 
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Legge inn data via UT admin 
Tilgjengelighetsinformasjon publiseres på UT ved bruk av UT-admin. Her kan du huke av for 
gjeldende søkekriterier, og du kan legge inn en tekstbeskrivelse og bilder basert på 
kartleggingsskjemaet. 

Slik ser UT-admin ut for Lysefjorden turisthytte før det er lagt inn data om tilgjengelighet: 

 

 
Tilgjengelighetskriterier 
Denne listen med søkekriterier kommer til syne ved å trykke på pilen ved Tilgjengelighetskriterier: 

 

Merk at tilgjengelighetskriterier 
kan fylles ut uavhengig av 
tilgjengelighetsbeskrivelsen. 
Mange hytteeiere vil kunne svare 
på om (noen av) disse kriteriene er 
oppfylt uten å ha gjennomført en 
full kartlegging. Da bør følgende 
tekst stå i feltet for 
tilgjengelighetsbeskrivelsen. “En 
tilgjengelighetsbeskrivelse for 
denne hytta er ikke klar ennå. Ta 
kontakt med eier for mer 
informasjon.” 
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Tilgjengelighetsbeskrivelse 
Det utfylte Hytter for alle kartleggingsskjemaet er utgangspunkt for å skrive en sammenhengende 
tekst med overskriftene “Adkomst og uteareal”, “Inngang og fellesrom”, “Soverom, toalett og bad” 
og “Nærområdet”. Bruk H3 som stil for overskriftene. Denne formatteringen er særlig viktig for folk 
som bruker skjermleser for å lese beskrivelsen. Helt nederst i beskrivelsen skal det være et standard 
avsnitt med overskrift “Har du innspill?” der leseren bes om å ta kontakt hvis det er mangler eller 
noe ikke stemmer (se vedlegg 1). Hvis det er planlagt forbedringstiltak, er det lurt å nevne planlagte 
forbedringer med forventet (cirka) dato i tilgjengelighetsbeskrivelsen. 

Bilder 
 

 

Når bildet er lastet opp, fyller du ut feltene Fotograf, Beskrivelse, Alt tekst og Tags. Huk av for at 
bildet skal vises på UT.no. Beskrivelse er teksten som vil vises under bildet i bildekarusell. I “Alt 
tekst” feltet skriver du en alternativ tekst, som er en beskrivelse av det som bildet viser. Dette er 
usynlig på UT.no men leses opp av skjermleser eller annet hjelpemiddel for personer som ikke kan se 
bildene. Det kan være nyttig med noen tips om hvordan skrive god alternativ tekst. 

 

 

Under Tags må du velge “#tilgjengelighet” 
slik at bildet vises i bildekarusell under 
Tilgjengelighetsseksjon. Merk at bildet 
ikke blir synlig på hovedkarusell på 
hyttesiden. 

Bildene som ble tatt under kartlegging av 
hytta, legges inn på samme måte som 
andre hyttebilder i UT admin ved bruk av 
fanen “Bilder”.  

 

https://synlighet.no/blogg/slik-lager-du-en-god-alternativ-bildetekst/
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3. Vurdere mangler og planlegge tiltak 
Lag en oversikt over mangler 
Det er vanlig å finne ett eller flere områder der tilgjengeligheten kan forbedres under kartleggingen. 
Disse noteres i kartleggingsskjema og jobbes videre med her. Lag en mer komplett oversikt over 
mangler og mulige løsninger (eksempel i tabell 1). Noen tiltak vil være åpenbare, andre vil kreve 
diskusjon og eventuelt kompetanse utover det som finnes lokalt. Det er verdt å bruke tid på dette 
slik at tiltakene gir en fullverdig og helhetlig løsning. 

Ressurser 
 Inkludering av personer med funksjonsnedsettelse kan belyse konkrete behov og bekrefte eller 
avkrefte antakelser. De kan også bidra med innspill og forslag til gode løsninger. Som oftest vil en 
fellesbefaring gi best utgangspunkt for å diskutere konkrete utfordringer, muligheter og løsninger. Se 
kapittel om “Brukerinvolvering”. 

Bruk de oransje sidene i Hytter for alle kartleggingsskjemaet for aktuelle tips i forhold til identifiserte 
mangler. Sidene inneholder informasjon om hvordan oppnå god tilgjengelighet, samt ytterligere 
referanser til f.eks. teknisk forskrift, andre standarder og veiledere. Selv om det ikke er krav om 
universell utforming av eksisterende byggverk (utenom søknadspliktige tiltak), kan for eksempel 
bruk av teknisk forskrift (TEK17), bidra til økt kompetanse om hva en godt tilgjengelig løsning 
innebærer. Noter disse i egen kolonne “Ønsket resultat” slik at de ikke blir glemt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enkel adkomst til Flokehyttene, foto: Marius Dalseg 
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Helhetlig tenkning 
Det er viktig å tenke helhetlig i planleggingen av tiltak. Det er unødvendig ressursbruk å anlegge 
rampe ved inngangsdør og fjerne innvendige terskler hvis toalettfasilitetene er i et annet bygg med 
trappetrinn ved inngangen. Men selv om hytta ikke kan gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere, er det 
stor sjanse for at andre tiltak vil gjøre en stor forskjell for ikke-rullestolbrukere.  

 

Tabell 1         OVERSIKT OVER MANGLER + MULIGE LØSNINGER 

Sted Utfordring / 
mangel 

Mulige løsninger Kostnad/ressurs-
bruk 

Ønsket resultat 

Trapp til 
2. etasje 

Alle soverommene 
er i 2. etasje. Ingen 
håndlist ved trappa. 

Monter håndlist 
begge sider 

Lav Håndløper begge sider, 
høyde 80-90cm, starter 
30cm før første trinn 
og avslutter 30cm etter 
siste trinn. Rund 
håndløper med diam 
40-45mm eller 
ovale/flate med 
omkrets 100-150mm. 

Gang 2. 
etasje 

Lite kontrast 
mellom 
soveromsdørene og 
veggene 

Male dørblad 
med 
kontrastfarge 

Moderat Dørblad med god 
kontrast til vegg, eller 
karm i kontrastfarge 

Male dørkarm 
med 
kontrastfarge 

Lav 

Utedo Ett 25cm trinn foran  
inngangsdør 

Heve terreng for å 
fjerne 
høydeforskjell 
inne/ute. 

Høy Trinnfri inngang uten 
rampe 

Trerampe  Moderat Bredde minimum 0,9m 
Helning maks 1:12 
Horisontalt felt utenfor 
døras slagradius med 
plass til å manøvrere 
rullestol. 
Kant for å hindre 
utforkjøring. Håndløper 
i hele rampens lengde. 
Skråparti med ulik 
farge eller materiale 
ifht omgivelsene 

Gitterrampe Høy 

Terskel 6cm 
inngangsdør utedo 

Fjerne terskel 
 

Lav Terskel maks 20mm 
eller 25mm avfaset 

Terskeleliminator 
på innsiden, 
redusere terskel 
på utsiden med 
rampe 

Lav 
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Prioritering og tidsplan 
Det er viktig å lage en plan for gjennomføring av forbedringsmuligheter med prioritering når listen 
blir lang. Kostnader vil spille en viktig rolle, og større tiltak må budsjetteres. Da kan ekstern 
finansiering bli nødvendig. Tiltak som øker sikkerhet bør prioriteres høyest - for eksempel håndlist, 
sklisikring og belysning i trapp. Andre tiltak kan prioriteres etter hvor mange mennesker som vil ha 
nytte av forbedringen (husk da at nytteverdi kan være avhengig av forbedringer i en helhet). 

Noen tiltak vil også kreve vedlikehold, og dette bør legges inn i hyttas vedlikeholdsplan. 

 

4. Gjennomføre tiltak 
God kommunikasjon 
Når utbedringer skal gjennomføres, er god kommunikasjon avgjørende for et godt resultat. Det er 
viktig å kommunisere hensikten med tiltaket til alle involverte. Da reduseres sjansen for at 
håndverkere eller dugnadsfolk finner alternative løsninger som ikke løser 
tilgjengelighetsutfordringen. God kommunikasjon bidrar også til økt bevissthet og kompetanse rundt 
tilgjengelighet og inkludering.  

Ansvar og utførelse 
Lokale forhold og omfang av tiltak avgjør organisering. Kort avstand fra den som har kartlagt hytta til 
den som skal utføre forbedringstiltak øker muligheten for en hensiktsmessig og god løsning. Det er 
viktig å lage en skriftlig spesifikasjon av arbeidet med klare bestillinger på detaljer som mål og 
materialer for å unngå misforståelser. Her kan det henvises til spesifikasjoner i for eksempel TEK17. 
Husk at oppdragsgiver står fritt til å spesifisere tilgjengelighetskrav selv om dette ikke er lovpålagt. 

 
5. Evaluere og dele erfaringer 
Når forbedringstiltak er gjennomført, anbefales det å evaluere både resultatene og prosessen. 
Evalueringen bør inkludere representanter for personer med funksjonsnedsettelse. De bør allerede 
ha vært involvert i prosessen. Evalueringen tester om løsningene fungerer etter plan og om det er 
behov for ytterligere tiltak. Erfaringene gir mulighet til å justere prosessen før neste 
tilgjengelighetsprosjekt. 

DNT ønsker at foreningene deler gjennomførte tilgjengelighetstiltak som en felles erfaringsbase. 
Dette gjelder spesielt eksempler på gode, praktiske løsninger. Bilder og en kort beskrivelse av tiltak 
sendes til hytterforalle@dnt.no 

 

6. Oppdatere informasjon 
Husk å oppdatere informasjon på UT og eventuelt hyttas egen nettside, slik at det til enhver tid 
gjenspeiler den faktiske situasjonen på hytta. Dette er viktig for å beholde tilliten til kunder som har 
behov for denne informasjonen. 

 

 

 

 

 

Tips: legg inn en årlig påminnelse i din kalender rett før hovedsesong, for å sikre at informasjon er 
fortsatt gyldig. 

 

mailto:hytterforalle@dnt.no
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Universell utforming av nybygg og andre søknadspliktige tiltak 
Plan- og bygningsloven stiller krav om universell utforming til alle nye byggverk og andre 
søknadspliktige tiltak, som for eksempel tilbygg eller påbygg. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, så 
reglene gjelder kun for hytter oppført etter 2010. Dette kapittelet fokuserer først og fremst på 
hvordan den som bygger ny hytte eller gjennomfører rehabilitering eller lignende søknadspliktige 
tiltak, kan jobbe for å ivareta universell utforming. Vi viser til lovverket, herunder byggteknisk 
forskrift, og andre standarder og ressurser som kan være aktuelle. Det gis tips om prosessen med 
prosjektering og gjennomføring av tiltak, og vi drøfter situasjoner der det kan være unntak fra krav 
om universell utforming. 

Lovverk 
“Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak” sier plan- og bygningslovens formålsparagraf (§1-1). Kravene er konkretisert i 
Byggteknisk forskrift (TEK17) som beskriver minimumsegenskaper et byggverk skal ha for å oppføres 
lovlig.  

I TEK17 skilles det mellom “arbeids- og publikumsbygg” og “tilgjengelig boenhet”. En turisthytte 
(betjent, selvbetjent eller ubetjent, men ikke dagsturhytter/nødbu) er et overnattingssted og regnes 
derfor som publikumsbygg. Kravene knyttet til universell utforming av publikumsbygg er noe 
strengere enn til tilgjengelig boenhet. Det er derfor viktig å forholde seg til de rette bestemmelsene.  

For betjente hytter gjelder også Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften. Forskriftens paragraf 
§2-4 Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne spesifiserer at faste arbeidsplasser samt personalrom 
skal være utformet slik at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne jobbe der.  

Unntak 
I noen tilfeller kan unntak fra krav om universell utforming være aktuelt. Byggteknisk forskrift (TEK-
17)  §12-1 andre ledd om krav til planløsning og universell utforming av byggverk står det at: 

 

 

 

Videre spesifiseres dette som at det “sikkerhetsmessig eller praktisk sett ikke vil være mulig for en 
person å benytte byggverket eller utøve arbeidsoppgaver på grunn av funksjonsnedsettelsen.” 

Ett eksempel på grunnlag for unntak fra krav om universell utforming er en hytte med utilgjengelig 
adkomst (f.eks. Tilgang kun via fjellsti). Det kan også være slik at en ikke kan ansette personer med 
funksjonsnedsettelse på en betjent hytte av sikkerhetsmessige grunner. Dette kan være på grunn av 
enkelte arbeidsoppgaver som alle arbeidstakere må kunne bistå i - for eksempel evakuering ved 
brann. Da kan det hende at det er krav til universell utforming av overnattingstilbudet, men ikke for 
arealene som kun brukes av personalet. 

Hvis hytta er vurdert uegnet for personer med funksjonsnedsettelse, som gjest eller personale, skal 
dette dokumenteres og begrunnes i byggesøknaden. Man skal beskrive både hvorfor og i hvilken 
grad det er uegnet, og hvilke konsekvenser dette har. Merk at selv om en hytte ikke er egnet for 
rullestolbruker, bør andre UU-relaterte krav fortsatt ivaretas. For eksempel kontraster, 
belysningskvalitet, utforming av trapp osv.  Det skal også dokumenteres andre avvik fra krav om UU 
– for eksempel at det ikke er mulig å oppnå riktig stigningsgrad grunnet terrenget.  

  

“Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelsene i 
forskriften, med mindre byggverket eller deler av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med 
funksjonsnedsettelse.” 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/i/12-1/
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En liten tanke: 

 

 

Det kan være lett å anta at det er umulig for personer med funksjonsnedsettelse å komme  
frem til en hytte uten vei, og legge dette til grunn for å unngå krav om universell utforming.  

Eller tenke at “Hvis de klarer å komme seg frem dit, så klarer de seg fint uten universell utforming”. 
 

Men det er flere farer med denne tankegangen. 
Selv om veien dit ikke er universelt utformet, kan fortsatt mange med funksjonsnedsettelse komme frem. 

Hva med svaksynte med ledsager, barn i pulk med rullestol festet oppå, rullestolbruker i hundeslede eller på 
piggekjelke, eller krykkebrukere med begrenset gangfunksjon, men med vilje av jern? 

 
Hvis de har brukt opp all energi på en strabasiøs tur inn til en hytte, vil de i hvert fall ha behov for god 

tilrettelegging når de endelig kommer frem. Kanskje det blir mulighet for enklere adkomst i fremtiden, 
enten i form av de fysiske omgivelsene, eller fremkomstmidler. Det kan forventes at det utvikles stadig nye 

og mer avanserte hjelpemidler fremover som gjør det mulig for flere å ferdes utenfor turveier. 
 

Universell utforming er bra for alle - så hvorfor ikke? 
 

 

 

 

Prosjektering og ansvar 
Viktigst av alt for å sikre universell utforming er at det tas med i prosjektering helt fra starten av.  
Valg av tomt, samt plassering og utforming av byggverk i forhold til terreng vil ha mye å si for 
universell utforming. Å legge til rette for gode løsninger fra begynnelsen er viktig for å unngå behov 
for dyre endringer senere.  

At man som tiltakshaver har grunnleggende kunnskap om universell utforming er veldig viktig. De 
noe abstrakte kravene i Plan og bygningsloven og de mangfoldige tekniske krav i TEK17 kan virke 
overveldende, og det kan være fristende å overlate ansvaret til arkitekt, totalentreprenør eller andre 
fagfolk. Erfaring viser at dette er svært sjeldent vellykket, selv om vedkommende har kompetanse på 
feltet. En viss “bestillerkompetanse” er helt nødvendig.  

De aller fleste lokalforeninger og turlag vil bruke eksterne firmaer i byggearbeidet, noen ansetter 
intern prosjektleder, noen bruker arkitekt. Uansett modell, bør kravet om at produktet leveres i 
henhold til gjeldende krav (TEK17) alltid være fastsatt i en skriftlig kontrakt. Bruk gjerne et felles 
verktøy i planleggings- og prosjekteringsarbeidet, som for eksempel DIBK sitt prosjekteringsverktøy.   

Ved store byggeprosjekter eller dersom det er utfordringer uten åpenbare løsninger, kan det være 
behov for UU kompetanse utover det som finnes i prosjektet allerede fra tidlig av. Uansett 
prosjektstørrelse anbefales det alltid å få planene kvalitetssikret med tanken på universell utforming 
når prosjekteringsfasen nærmer seg slutt og før byggestart. 

Det finnes flere konsulentfirmaer som tilbyr tjenester innen universell utforming av bygg og anlegg 
(se Lenker). I tillegg er det ressurser internt i DNT som har kompetanse på området. Ta kontakt med 
DNT sentralt for å få oppdatert oversikt over interne ressurser. Det kan være vel verdt å bruke litt 
penger på noen konsulenttimer for å finne gode løsninger tidlig i prosessen, fremfor å betale dyrt for 
opprettelser senere. 

https://dibk.no/contentassets/6c97dec0f5bd47f9ae9129c9dbd323a0/prosjekteringsverktoy-for-publikumsbygg_tek17_juni-2021.pdf
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Verktøy 
Det finnes ulike verktøy som er egnet for bruk på prosjekter med krav om universell utforming. 
DIBKs prosjekteringsverktøy for arbeids- og publikumsbygg er basert på byggteknisk forskrift, og er 
et omfattende oppslagsverk på over 120 sider (inkl. vedlegg). Innholdet er delt inn i fem 
hovedtemaer - Utearealer; Bygningens planløsning; Bygningsdeler; Installasjoner; Miljø.  

For hvert tema presenteres det krav fra byggteknisk forskrift samt tilleggsytelser som et supplement 
for de som ønsker ytterligere kvalitet. Ikke alt av innholdet er relevant for turisthytter, men uaktuelle 
temaer kan bare strekes gjennom og overses. Verktøyet passer for større nybygg- og 
rehabiliteringsprosjekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: Innholdsfortegnelsen fra DIBKs Prosjekteringsverktøy for arbeids- og publikumsbygg 

https://dibk.no/contentassets/6c97dec0f5bd47f9ae9129c9dbd323a0/prosjekteringsverktoy-for-publikumsbygg_tek17_juni-2021.pdf
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Et annet, enklere verktøy for å få oversikt over aktuelle krav til byggverk og uteområder er SINTEFs 
Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming (Byggforskserien 
220.311). Her får man ikke like detaljert veiledning, og heller ikke anbefalinger om tilleggsytelser. 
Heftet er på 14sider.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde – eksempel på sjekkliste fra Byggforskserien 220.311 (kilde: SINTEF / Byggforskserien) 

 

Merk at Hytter for alle kartleggingsskjema er ikke ment som verktøy for arbeid med nybygg da det 
ikke dekker alle kravområder i teknisk forskrift. Det kan likevel være av interesse for personer med 
lite kjennskap til universell utforming som en introduksjon til aktuelle temaer for turisthytter.  
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Brukerinvolvering 
En viktig brikke i arbeidet med tilgjengelighet av hyttetilbudet, er å involvere potensielle brukere 
med funksjonsnedsettelse. Det gir innsikt i brukerens opplevelse slik at man kan både forstå og 
ivareta deres behov.  

“Personer med funksjonsnedsettelse” er en stor og variert gruppe med veldig ulike behov, og det er 
viktig å få et brukerperspektiv som representerer noe av denne bredden. Representanter for 
personer med nedsatt bevegelsesevne (både rullestolbruker og ikke-rullestolbruker) og personer 
med nedsatt syn vil være særlig aktuelt på DNT hytter.  

Gode kandidater til brukerinvolvering kan være friluftsinteresserte personer med 
funksjonsnedsettelse dere allerede kjenner, som ønsker å bidra frivillig til DNTs arbeid for bedre 
tilgjengelighet. Brukerorganisasjoner kan også ha forslag til gode kandidater. De største 
brukerorganisasjonene har regionale og/eller lokale lag som man kan kontakte, og noen har egne 
utvalg som har hatt opplæring i universell utforming. En tredje mulighet er å høre med kommunens 
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I Tabell 2 står noen forslag til organisasjoner som kan 
kontaktes for å finne brukerrepresentanter.  

Husk at brukerinvolvering er nettopp for å skaffe brukerperspektivet og kan bidra til å identifisere 
utfordringer, drøfte problemstillinger og til å finne gode løsninger. Det erstatter ikke behov for faglig 
kompetanse, og kunnskap om kravene i teknisk forskrift (for søknadspliktige byggetiltak).  

Hvordan man velger å organisere brukerinvolvering avhenger av prosjektets omfang og lokale 
ressurser. Dersom man jobber med en eksisterende hytte, kan det være mest praktisk og effektivt 
med en fellesbefaring tidlig i prosessen for å finne utfordringer, muligheter og å diskutere løsninger. 

For nye bygg eller andre søknadspliktige tiltak skal overholdelse av kravene i byggteknisk forskrift 
(TEK17) sikre universell utforming. Det anbefales å involvere brukerrepresentanter helt i starten, 
gjerne når de aller første tegningene foreligger, og igjen for etterkontroll når bygget er ferdig. Det er 
selvfølgelig også fullt mulig, og verdifullt, med brukerinvolvering underveis i byggeprosjektet. 

  
Brukerinvolvering, foto: Helen Adamson 
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Tabell 2.              BRUKERREPRESENTASJON – OVERSIKT OVER ORGANISASJONER 

Organisasjon Kommentarer Bruker-
representasjon 

Hvor finne kontaktinformasjon 

Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon 
(FFO) 

Norges største 
paraplyorganisasjon for 
organisasjoner for 
kronisk syke, 
funksjonshemmede og 
deres pårørende.  84 
medlemsorganisasjoner. 
Norges Blindeforbund 
og Hørselshemmedes 
Landsforbund ligger 
under FFO-paraply.  

Bevegelsesevne 
Syn  
Hørsel 
Orienteringsevne 
Miljø 

ffo.no/kontakt/fylkessekretarer2/ 
 

Norges 
Handikapforbund 

En av Norges store 
interesseorganisasjoner 
for funksjonshemmede.   
Alle regioner har 
skolerte nettverk som 
jobber for å påvirke til 
et universelt utformet 
samfunn.  

Primært 
bevegelsesevne 

nhf.no/kontakt-
hovedkontoret/regioner/ 

Norges 
Blindeforbundet 

Blinde og svaksyntes 
interesse- og 
serviceorganisasjon 

Syn https://www.blindeforbundet.no 
/fylkeslag 

Kommunalt eller 
fylkeskommunalt 
råd for personer 
med nedsatt 
funksjonsevne 

Hver kommune og 
fylkeskommune skal ha 
et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse.  
Består av medlemmer 
fra ulike 
brukerorganisasjoner og 
fra kommunale politiske 
utvalg. 

Varierer Kommunens eller fylkeskommunens 
nettsider 
 

 

I en henvendelse til en (bruker)organisasjon er det viktig å være tydelig på hva dere har behov for. 
Beskriv prosjektet og deres ambisjoner i forhold til tilgjengelighet, herunder om det vil være 
lovpålagt krav om universell utforming. Spør gjerne etter personer som er interessert i friluftsliv – 
erfaring viser at dette kan føre til mange gode, kreative forslag til løsninger. Og det er mulig dere får 
en ny DNT frivillig med på kjøpet. 

For eksempel (eksisterende hytte) 
“DNT Øst planlegger å rehabilitere Gamlehytta i løpet av neste år. Vi ønsker å opprette en 
prosjektgruppe med ulik kompetanse, herunder brukerrepresentanter som kan bidra i arbeidet med 
tilgjengelighet. Vi ber Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Øst-Norge om forslag til kandidater 
med interesse for friluftsliv som kan representere personer med nedsatt bevegelsesevne og personer 
med nedsatt syn.  

https://ffo.no/kontakt/fylkessekretarer2/
https://nhf.no/kontakt-hovedkontoret/regioner/
https://nhf.no/kontakt-hovedkontoret/regioner/
https://www.blindeforbundet.no/fylkeslag
https://www.blindeforbundet.no/fylkeslag
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Gamlehytta ligger på Østfjellet og adkomst er via en grusvei, 2,5km fra hovedveien. Hytta er 
selvbetjent (ikke bemannet), er bygget på 1950-tallet og har 32 sengeplasser i hovedbygget, derav 4 
soverom i første etasje. Det er biladkomst om sommeren, men grusveien er ikke brøytet om vinteren. 
Per i dag er det to trappetrinn ved hovedinngangen og toalettfasiliteter ligger i eget bygg. Vi ønsker å 
se på muligheten for trinnfri adkomst og et tilbygg med HC-toalett.” 

Kommunale ergoterapeuter er en annen aktuell ressurs i en arbeidsgruppe. De kan kontaktes via 
kommunens helsetjenester. I de fleste kommuner vil det være ergoterapeut(er) med relevant 
kompetanse som jobber med tilrettelegging av bolig, skole- og barnehagebygg og eventuelt andre 
publikumsbygg. 

 

  

Vardebu ved Vardefjell, foto: Linda Fongaard 
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Finansiering 
Mange tror at god tilgjengelighet betyr mye høyere kostnader, men det trenger ikke nødvendigvis 
være så mye dyrere enn ellers, bare man planlegger for det fra starten av. Dette gjelder særlig 
dersom man skal sette i gang med større oppgraderinger eller rehabilitering. Da kan 
ekstrakostnadene være små i forhold til totalkostnad – og i hvert fall i forhold til kostnadene for å 
måtte rette opp i etterkant.  

Mindre tiltak på eksisterende hytter kan kanskje støttes av lokale næringslivaktører eller stiftelser 
som deler DNTs sentral verdi om inkludering.  

Det finnes ingen enkeltstående kilde til midler for å gjennomføre tiltak for økt tilgjengelighet. 
Universell utforming har vært lovpålagt for nybygg og andre søknadspliktige tiltak i flere år, og det er 
en forventning at dette ivaretas uten at det tilbys ekstra økonomisk støtte. Noen kommuner og 
fylkeskommuner har egne tilskuddsordninger for universell utforming av eksisterende bygninger, og 
andre har ordninger med bredere omfang som det kan også være mulig å søke.  

I tillegg finnes det lokale stiftelser og legater som kan være aktuelle. Tilskuddsportalen 
(tilskuddsportalen.no) kan være en god plass å starte for å finne aktuelle ordninger. Alle DNT 
foreninger og –turlag kan få tilgang til Tilskuddsportalen. Det ligger informasjon om dette på 
Foreningsnett (DNTs intranettløsning). 

I forbindelse med prosjektet Hytter for alle, jobber DNT sentralt i 2022 for å skaffe nasjonale midler 
til et “tilgjengelighetsløft” som lokalforeninger og –turlag kan søke. Informasjon om dette vil deles i 
DNT interne kanaler, herunder Foreningsnett og DNT nyhetsbrev. 

  
Tilgjengelig med rullestol, foto: Anna Hellstrøm 

https://www.tilskuddsportalen.no/
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Nyttige ressurser 
Her vises det til flere ressurser som kan benyttes i arbeidet med hyttetilgjengelighet. Noen er det 
formelle rammeverket, krav og standarder. Andre gir mer detaljert informasjon og inspirasjon 
knyttet til ulike løsninger for å oppnå god tilgjengelighet.  

Det er lagt lenker til kildene i elektroniske versjoner av veilederen. 

Lover og forskrifter 
Her er sentrale lover og forskrifter som veilederen er basert på. Vi viser til de viktigste paragrafene.  

• Likestillings- og diskrimineringsloven  §§ 6 – 9 og 12, § 17 - 19 

• Plan og bygningsloven §20-1, §29-3  

• Byggteknisk forskrift (TEK 17) 

• Arbeidsmiljøloven kapittel 13 

• Arbeidsplassforskriften §2-4 

 

Standarder og prosjekteringsverktøy 
Disse kildene viser krav til bygninger, med sjekklister. De er spesielt relevante ved nye 
byggeprosjekter eller andre prosjekter som er søknadspliktige. 
Merk at standarder fra Standard Norge (Norsk Standard) ikke er gratis, og kan bestilles fra 
standardnorge.no. 

• Norsk Standard NS 11036:2018 Universell utforming - Tjenester - Likeverdig tilgang til 
reiselivsopplevelser * 

• Norsk Standard NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder  
Eksempelsamling til NS 11005:2011 (gratis) 

• Norsk Standard NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og 
publikumsbygg * 

• Universell utforming - publikumsbygg - prosjekteringsverktøy fra Direktoratet for 
Byggkvalitet 

• Byggforskserien 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med 
universell utforming * 
 

Andre kilder 
Flere brukerorganisasjoner har laget eget informasjonsmateriale om universell utforming. I tillegg 
har Byggforskserien til SINTEF flere anvisninger som er relevant. Her har vi sortert ressursene etter 
tema. 

Byggverk generelt 
• Tilgjengelige bygg og uteområder, Norges Handikapforbund 

• Bygg og uteområder, Norges Blindeforbund 

• Dimensjonering for rullestolbrukere Byggforskserien 220.335 * 

Belysning, ledelinjer og kontraster 
• Estetisk, trygt og tilgjengelig s. 12-16 (Norges Blindeforbund) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/kap20#kap20
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A729-3
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8loven%22%20%5Cl%20%22KAPITTEL_14https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8loven%22%20%5Cl%20%22KAPITTEL_14
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/%C2%A713-1
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/2/2-4/
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=972601
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=972601
https://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=507700
https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=525900
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=977520
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=977520
https://dibk.no/byggtekniske-omrader/prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg-etter-tek17/
https://www.byggforsk.no/dokument/5167/sjekklister_for_prosjektering_av_bygninger_og_utearealer_med_universell_utforming
https://www.byggforsk.no/dokument/5167/sjekklister_for_prosjektering_av_bygninger_og_utearealer_med_universell_utforming
https://nhf.no/tilgjengelige-bygg-og-uteomrader/
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/bygg-og-uteomrader
https://www.byggforsk.no/dokument/3024/dimensjonering_for_rullestolbrukere
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/brosjyrer/estetisk-trygt-og-tilgjengelig
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• Norges Blindeforbundets krav til publikumsbygninger (belysning, ledelinjer, hindringer) 

• Prosjektering av luminanskontrast Byggforskserien 220.114 * 

• Belysning og universell utforming  (Lyskultur) * 

Lydmiljø 
• Hørselsvennlig miljø - en veileder (Bufdir) 

• Hørselshemmedes Landsforbund sin Tilgjengelighetsguide del 2 om tilgjengelighet til bygg 

Trapp 
• Estetisk, trygt og tilgjengelig s. 19-21 (Norges Blindeforbund) 

• Norges Blindeforbundets krav til publikumsbygninger (trapp, rulletrap og trinn) 

Skilt 
• Estetisk, trygt og tilgjengelig s. 25-27 (Norges Blindeforbund) 

• Norges Blindeforbundets krav til skilt 

• Stier å stole på (Norges Handikapforbund Agder) 

Bad og toalett 
• Toalett og bad som teller, Norges Handikapforbund) 

Estetisk, trygt og tilgjengelig s.24 og 32 (Norges Blindeforbund) 

• Norges Blindeforbundets krav til publikumsbygninger (toalett og bad) 

• Toaletter for ansatte og publikum Byggforskserien 379.201 * 

Brannvarsling 
• Hørselshemmede: Varslingsutstyr for hørselshemmede i det offentlige rom (Bufdir) 

• Hørselshemmedes Landsforbund sin Tilgjengelighetsguide del 2.5 og 4.5 

Aktivitetsmuligheter - badeplass, grillplass, brygge, fiskeplass, gapahuk 
• Stier å stole på (Norges Handikapforbund Agder) 

Kulturminner 
• Kulturminnevern og universell utforming - et prosessverktøy (Husbanken) 

 

 
 
 
  
 

* Ressurser merket med stjerne er ikke gratis, og må bestilles. 

  

https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/norges-blindeforbunds-krav-til-publikumsbygg#Belysning
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/norges-blindeforbunds-krav-til-publikumsbygg#ledelinjer-og-ledefelt
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/norges-blindeforbunds-krav-til-publikumsbygg#hindringer
https://www.byggforsk.no/dokument/3110/prosjektering_av_luminanskontrast
https://lyskultur.no/produkt/26-belysning-og-universell-utforming/
https://bufdir.no/fagstotte/produkter/horselsvennlig_miljo/
https://www.hlf.no/horselsinfo/hlfs-tilgjengelighetsguide/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=tilgjengelighetsguide&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a5e5a0c5e-602a-4a36-b1a2-056541a30f2f&_t_ip=10.12.0.20&_t_hit.id=HLF_Internet_Models_Pages_GuideChapterPage/_47d318db-94c9-4c0a-bc25-25a7ff41f51d_no&_t_hit.pos=1#2.Tilgjengelighet%20til%20bygg
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/brosjyrer/estetisk-trygt-og-tilgjengelig
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/norges-blindeforbunds-krav-til-publikumsbygg#trapprulletrappogtrinn
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/brosjyrer/estetisk-trygt-og-tilgjengelig
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/skilt
https://nhf.no/toalett-og-bad-detaljer-som-teller/
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/brosjyrer/estetisk-trygt-og-tilgjengelig
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/norges-blindeforbunds-krav-til-publikumsbygg#toalettogbad
https://www.byggforsk.no/dokument/167/toaletter_for_ansatte_og_publikum
https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/horselshemmede_varslingsutstyr_for_horselshemmede_i_det_offentlige_rom/
https://www.hlf.no/horselsinfo/hlfs-tilgjengelighetsguide/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=tilgjengelighetsguide&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a5e5a0c5e-602a-4a36-b1a2-056541a30f2f&_t_ip=10.12.0.20&_t_hit.id=HLF_Internet_Models_Pages_GuideChapterPage/_47d318db-94c9-4c0a-bc25-25a7ff41f51d_no&_t_hit.pos=1#2.Tilgjengelighet%20til%20bygg
http://hlf.no/horselsinfo/hlfs-tilgjengelighetsguide/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=tilgjengelighetsguide&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a5e5a0c5e-602a-4a36-b1a2-056541a30f2f&_t_ip=10.12.0.20&_t_hit.id=HLF_Internet_Models_Pages_GuideChapterPage/_47d318db-94c9-4c0a-bc25-25a7ff41f51d_no&_t_hit.pos=1#2.5.Brannvarsling%20og%20annen%20varsling
https://www.hlf.no/horselsinfo/hlfs-tilgjengelighetsguide/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=tilgjengelighetsguide&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a5e5a0c5e-602a-4a36-b1a2-056541a30f2f&_t_ip=10.12.0.20&_t_hit.id=HLF_Internet_Models_Pages_GuideChapterPage/_47d318db-94c9-4c0a-bc25-25a7ff41f51d_no&_t_hit.pos=1#4.5.Brannvarsling%20og%20annen%20varsling%20p%C3%A5%20hotell
https://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3582/kulturminnevern_uu.pdf
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Hytter for alle - prosjektorganisering 
Tilgjengelighetsveilederen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Hytter for alle i 2021, med 
støtte fra Bufdir og Miljødirektoratet. DNT takker alle involverte i prosjektet for nyttige innspill og 
deltakelse i prosessen og ser frem til fortsatt fokus på dette viktige arbeidet. 

Prosjektleder 
Helen Adamson   DNT 

Prosjektmedarbeider 
Geir Arne Hageland  Funkibator 

Styringsgruppe 
Anne-Mari Planke  DNT 

Simon Torgersen   DNT Drammen og omegn 

Jan Erik Reiten   DNT Oslo og omegn 

Prosjektgruppe 
Torgeir Nergaard Berg  DNT 

Per Henriksen   Stavanger Turistforening 

Janet Bydal   DNT Oslo og omegn 

Sandra Larsen   DNT Telemark 

Per Christian Brunsvik  Brukerrepresentant 

Jakob Havnsund  Brukerrepresentant 

Inger Helene Ruud  Brukerrepresentant 

Christian Strand  DNT IKT 

Marlen Knoph   DNT kommunikasjon / IKT 

Referansegruppe 
Ingvild Østli   Unge Funksjonshemmede 

Silje Solvang   Norges Blindeforbunds ungdom 

Cato Lie   Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

Tove Linea Brandvik  Norges Handikapforbund / SAFO 

Terje André Olsen  Norges Blindeforbund 

Maja Mossing   Beitostølen Helsesportsenter 

Linda Nilsen Ask  Rogaland fylkeskommune 

Anne Marie Auestad  Rogaland fylkeskommune 

 

 Vi vil også takke DNT Oslo, Stavanger Turistforening, DNT Sunnmøre, Bergen og Hordaland Turlag, 
DNT Telemark og Nord-Trøndelag Turistforening for velvillig deling av deres erfaringer med tidligere 
hytteprosjekt. 

http://www.funkibator.no/
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Vedlegg 1. Eksempel på Tilgjengelighetsbeskrivelse 
Fra Lysefjorden turisthytte september 2021 – tekstdelen og eksempelbilde. 

Adkomst og uteareal 
Lysefjorden turisthytte kan nås med bil, sykkel eller kollektivtransport (ferge). Hytta ligger cirka 
250m fra fergekaien og veien dit er asfaltert, trinnfri og relativt flat. Turisthytta har egen parkering. 
Det er ikke oppmerkede HC-parkeringsplasser men tar du kontakt på forhånd kan P-plass nærmest 
hovedbygget reserveres. Det er stikkontakt som kan brukes for lading av el-sykkel eller el-rullestol. 

Hytteanlegget består av flere bygg, på begge sider av en sentral gangvei. Byggene er malt i sterke 
farger, er godt skiltet, og består av et hovedbygg og flere sovefløyer. Gangveien er av betong og er 
over 2m bred, belyst, og har god kontrast mot gressplenen mellom bygningene. Tilgang fra parkering 
til gangvei er via en av to ramper (se bilder). 

Uteområdet er flatt og består av en hellelagt steinterrasse ved hovedbygg samt flere områder anlagt 
med gressplen. Steinterrassen har trinnfri tilgang og flere benker og stoler. Benkene har 65cm fri 
høyde under bordplaten. Det er en høydeforskjell mellom gangveiene og gressområdene – fra cirka 
3-5 cm). 
 

Inngang og fellesrom 
Hovedbygget inneholder resepsjon / butikk og restaurant i 1. etasje. Inngangen har en kort og litt 
bratt rampe (helning 9 grader) og døråpning er 84cm. Døra står for det meste åpent, men er tung å 
betjene hvis lukket. Inne, i 1. etasje er det trinnfritt og ingen flere dører. Restauranten har et 
buffetområde og flere flyttbare bord og stoler. Frokost serveres som buffet, lunsj og middag serveres 
ved bordet. Toalettene i hovedbygget (ikke HC) er i underetasjen og det er en stor peisestue i 2. 
etasje. Trappene har håndlist på begge sider. For gjester som har behov for det er det HC-toalett i 
nabobygget (se under). 

En av fløyene har gjestekjøkken med spisebord og liten stue. Her er det en terskel på ca. 12 cm på 
utsiden (1,5 cm på innsiden) og døråpningen er 73cm. Kjøkkenet er L-formet og har ingen overskap. 
Spisebordet er forhøyet og stolene er barstoler. Åpen planløsning til en liten stue med sofa og 
kaffebord. 
 

Soverom, toalett og bad 
Ett av soverommene er designert HC-rom. Dette har 4 køyesenger og 2 enkeltsenger, med over 
150cm diameter fri gulvplass. Høyden på madrassene er 49cm på enkeltsengene og 41cm for 
køyesengene (underkøye). Dersom man har behov for enda mer plass kan en av enkeltsengene 
fjernes – du kan be om dette ved bestilling eller ved å henvende deg til betjeningen på hytta. Ved 
siden av HC-rommet er det HC-bad med toalett med armstøtter, vask og dusj med dusjkrakk. 
Inngangen til dette bygget er via en liten rampe (helning 12 grader), og terskelen på innsiden av døra 
er 40mm. Inngangsdør har fri bredde 91cm. Det er terskelfritt inne og døråpningene til soverom og 
HC-bad er begge 89cm. Fører- eller servicehund kan selvfølgelig være med inn på HC-rom, ellers er 
det 2 andre soverom der det er lov å ha med hund. 
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Nærområdet 
Det er flere aktivitetsmuligheter i nærområdet. Det er kun 2-300m til kaien der man kan fiske i 
fjorden. Det er også mulig å gå / trille langs med stranden og bort til elva – her er det ingen 
opparbeidet sti eller turvei, men underlaget er fast og ganske jevnt. Det er anlagt en rampe ned til 
strand/sjøkant – den er noe ujevn men uten store høydeforskjeller. Innover dalen er det asfaltert vei 
med lite stigning. For turforslag hør gjerne med betjeningen. 

For å reservere HC-rom legger du inn kommentar i bookingen. 

Har du innspill? 
Er det noe du synes mangler i denne beskrivelsen? Eller har du vært på besøk til hytta og funnet noe 
som ikke stemmer? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med eier av hytta 
(booking@lysefjordenturisthytte.no eller telefon +47 948 26 602) og del dine tanker med oss! På 
forhånd takk. 

 

Eksempel på bilde og innhold i UT-admin feltene 
 

 

Beskrivelse: Hagen med lekeplass 

Alternativ tekst: Det står et lillamalt bygg med gule dører til venstre, og grønnmalt bygg til høyre. 
Mellom byggene er det gressplen med rødmalt piknik-benk, en stor trestol malt i regnbuefarger og et 
lekestativ lenger vekk. I forgrunnen er det en betongplatting som grenser til plenen. 

Tags: tilgjengelighet 
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Tilgjengelighetsveilederen – DNT hytter er skrevet av Helen Adamson og Geir Arne Hageland, 2021. 

Har du kommentarer eller spørsmål til veilederen, ta kontakt med dnt-tilrettelagt@dnt.no. 

 

Fin utsikt fra Flokehyttene, foto: Kristine Synnes 
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