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§ 12-13. DØR, PORT OG LIGNENDE
(1) Dør, port og lignende skal være le å se og bruke, og skal u ormes slik at de ikke skader personer,
husdyr eller utstyr.
(2) Bredden og høyden skal lpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal
minst oppfylle følgende:
a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk
beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.
b) Dører internt i boenheter skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.
c) Dører internt i byggverk med krav om universell u orming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. Dør l
bad i overna ngsrom som er unnta fra krav l universell u orming e er § 12-7 sjuende ledd, skal ha fri
bredde på minimum 0,76 m.
d) Dør i badstue, kjølerom og fryserom skal slå ut og kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.
e) Dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m.
(3) I bygninger med krav om lgjengelig boenhet gjelder følgende:

a) Dører som er beregnet for manuell åpning l og i atkomst- og rømningsveier, skal kunne åpnes med
åpningskra på maksimum 30 N.
b) Automa sk døråpner skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være godt synlig og være
plassert med en betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over gulvet. Døråpneren skal plasseres i
lstrekkelig avstand fra innvendig hjørne.
c) Terskler skal være trinnfrie.
d) Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være lstrekkelig fri sideplass l at personer i rullestol kan
åpne og lukke døren. Kravet gjelder ikke dører som har automa sk døråpner.
(4) I byggverk med krav om universell u orming gjelder i llegg l første l tredje ledd følgende:
a) Kravet l åpningskra i tredje ledd bokstav a gjelder bare for dør l og i hovedatkomstvei og
hovedrømningsvei.
b) Dører skal være synlige i forhold l omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4.
Veiledning l bestemmelsen

Fri bredde måles når døren har maksimal åpning, se ﬁgur 1a l 1d.
Krav l dører l lø einnretninger følger av kapi el 15.

§ 12-13 ﬁgur 1a: Slik måler du fri bredde i dør med 90 graders åpningsvinkel.

§ 12-13 ﬁgur 1b: Slik måler du fri bredde i dør med 180 graders åpningsvinkel.

§ 12-13 ﬁgur 1c: Slik måler du fri bredde i dør mot skrå vegg.

§ 12-13 ﬁgur 1d: Slik måler du fri bredde i skyvedør.

Krav til luminanskontrast ved universell utforming og tilgjengelig boenhet
Luminanskontrasten må være minimum 0,4, og lysarmatur må plasseres slik at lyset ikke
blender eller reflekterer på en måte som gir ubehag eller nedsatt syn.
- Dette vil for eksempel bety at en ikke kan ha hvit dør og hvit vegg.
I tillegg skal det være et synlig og taktilt felt foran hovedinngangsdør. Med taktilt felt
menes et felt som kan oppleves gjennom berøringssansen.

