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UNIVERSELL UTFORMING
Å kunne ta seg fram i store åpne arealer for eksempel på flyplasser er en utfordring 
for blinde og svaksynte. Kjenner man «kodene» i flisene går det bra. 

FLISER SOM «LEDER»
Definisjonen på en ledelinje er «en sammenhengende ganglinje 

som leder fra et bestemt sted til en viktig funksjon, og som 

svaksynte kan se og blinde kan følge». Hovedhensikten med 

ledelinjer er å lette blinde og svaksyntes muligheter til å unngå 

farer og finne fram på en enkel, lettfattet og effektiv måte.  

Linjene skal kun angi gangretning med langsgående riller. 

Ledelinjer må alltid ligge som rette linjer, og retningsforandringer 

bør være rettvinklede. En taktil ledelinje har en overflate som  

man ved berøring merker forskjell i forhold til resten av golvet.  

Det kan være knaster, riller, forhøyninger som man kjenner 

gjennom skosålene eller ved bruk av stokk. De kan kombineres med 

kontrastfarge. Det kan være mørk farge på lys flate eller lys farge 

på mørk flate.
 
FLISER SOM OPPMERKSOMHETSFELT
Oppmerksomhetsfelt benyttes for å varsle endringer langs 

ledelinjen. Oppmerksomhetsfeltet kan ha et tett riflet mønster 

på tvers av gangretningen. Flisene skal informere den gående om 

en retningsendring eller det kan være for eksempel kryss hvor 

ledelinjer møtes og bunn av trapper eller ramper, steder hvor det 

opptrer nivåforskjeller.

FLISER SOM VARSLER FARE
Knaster brukes til å varsle om mulig fare. Trappenedganger er et 

typisk område hvor blinde og svaksynte trenger forvarsel. Da brytes 

ledelinjen med knastefliser et stykke før trappen starter. Knastene 

skal lett kjennes med stokk eller via skosålene. På utvendige flater 

benyttes ofte flat- toppede knaster som markering av fare. For 

eksempel på perronger foran der tog, baner eller buss stanser.

LEDELINJER:
– Ingen spesifikke luminanskrav, vurderes etter skjønn.

– Taktilt, slik at en gjør det lett for forbruker å ta seg frem i 
bygget. Ingen spesifikke krav om x antall millimeter over 
generell gulvflate. Anbefalt bredde ved/flis 100mm.

– Gjøre det lett å orientere seg til sentrale elementer i bygget.

– Linjene må på ingen som helst måte føre til, eller lage 
situasjoner hvor, forbruker kan komme til skade.



Keramiske fliser er et vanlig benyttet gulvmateriale. Teknisk forskrift til  
Plan og Bygningsloven stiller krav både om sikkerhetsmarkering og tilrettelegging  
for orienteringshemmede, både i boligbygg og publikumsbygg.  
Ved bruk av forskjellige keramiske fliser gir ledelinjen nødvendig informasjon  
til blinde og svaksynte.

PRINSIPPSKISSE FOR ETTERMONTERING

Resepsjon/
skranke

Mot heis/trapp

Inngang

HCWC

FAREFELT

Format 29x3,5 cm

LEDELINJE / RETNINGSENDRING /  
OPPMERKSOMHET

D 3,5 = cm
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TRAPP
 
– Trappeforkant på maks 4 cm med riller eller sklisikker overflate.
– Trappeforkant har min. 0,8 luminanskontrast ift. resten av inntrinn.
– Farefelt oppe har luminans kontrast 0,8 og er taktilt for å skape 

oppmerksomhet om «fare».
– Farefelt i trappens bredde er 30 cm fra første trappetrinn og 60 cm dypt.
– Oppmerksomhetsfelt nede er taktilt og visuelt med luminanskontrast 0,8.
– Oppmerksomhetsfelt i trappens bredde går helt inn til  

trappens første trinn og er 60 cm dypt.

Flis
60 cm

FAREFELT

TRAPP FORKANT MAX 4 CM
OPPTRINN 4 CM I KONTRAST

60 cm

OPPMERKSOMHETSFELT

LEDELINJE

30 cm

Format 29x3,5 cm

LEDELINJE /  
RETNINGSENDRING /  
OPPMERKSOMHET

FAREFELT

D 3,5 = cm


