
§ 12-18. Rampe§ 12-18. Rampe
(1) Rampe skal ha bredde tilpasset forventet transport. Minimum bredde skal være 0,9 m.

(2) Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:20. For strekning under 3,0 m kan stigningen være
maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m.

(3) Rampe skal ha håndlister på begge sider i to høyder, 0,7 m og 0,9 m over dekke. Håndlist skal ha kontrast til vegg og
rekkverk.

(4) Rampens begynnelse skal være markert i hele rampens bredde med luminanskontrast på minimum 0,8 m mellom markering
og bakgrunn. Tilsvarende gjelder for rullebånd og rullende fortau.

VeiledningVeiledning

Til første leddTil første ledd
Ramper benyttes for å oppnå en trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan med nivåforskjell. Rampe kan benyttes for
eksempel for å oppnå trinnfri atkomst ved inngangsparti, internt i bygg for å utjevne små nivåforskjeller, som arkitektonisk
element eller som transportvei for vareleveranser. Krav til minimumsbredde er gitt med bakgrunn i bruk av rullestol, men
bredde må også være hensiktsmessig i forhold til byggverkets funksjon og forventet transport. Der rampen inngår i rømningsvei
gjelder krav til bredde etter § 11-14.

Dersom rampe er en del av atkomstvei fram til inngangsparti, gjelder kravene for atkomstvei, jf. § 8-6. Dersom rampen er en del
av inngangspartiet gjelder kravene i § 12-18.

Til annet leddTil annet ledd
Det skal benyttes overflatebelegg som er sklisikkert. En sklisikker overflate er en overflate med så høy friksjon at en person ikke
kan skli. Sklisikkert dekke kan være overflate av belegningsstein, asfalt, tre eller liknende materialer. Betong kan også brukes
dersom den er overflatebehandlet slik at den blir sklisikker.

Til tredje leddTil tredje ledd
AnbefalingerAnbefalinger
For å gi godt grep bør håndlist ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med diameter ca. 45 mm.

Til fjerde leddTil fjerde ledd
Hensikten med kravet om merking er å sikre oppmerksomhet på endring i underlaget enten det er endring i stigning eller
overgang til rullebånd eller rullende fortau. Luminanskontrast betyr at objektets luminans avviker fra dens bakgrunn.
Luminanskontrasten er en kontrast i lyshet eller gråtone.

Preaksepterte ytelserPreaksepterte ytelser
Markeringen må være på minimum 40 mm.

AnbefalingerAnbefalinger
Ved topp og bunn av rampe bør det være et horisontalt areal på 1,5 m x 1,5 m slik at en rullestol kan stå stødig.

HenvisningerHenvisninger
• For beregning av luminanskontrast, se Lys = å se eller ikke se, 2. utgave desember 2010, Norges Blindeforbund

• Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge

• Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk
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