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1. Hensikt og omfang
Håndbok for stasjoner beskriver den standard Jernbaneverket har som ambisjon å tilby på stasjoners publikumsområder. Håndbok for stasjoner gjelder
ved oppgradering og nybygging av stasjoner.
Håndbok for stasjoner fastsetter krav til utforming av publikumsområder og utstyr. Sentralt i kravene til fysisk utforming er den nasjonale målsettingen
om universell utforming. Videre opplyser Håndbok for stasjoner dimensjoneringen av ”stasjonsmøbler” og utstyr. Utformingskravene bygger på:
• Felles europeisk regelverk (TSI-PRM) som er innarbeidet som forskrift i Jernbaneloven: Forskrift om TSI – personer med nedsatt bevegelighet
• Byggteknisk forskrift – TEK 10 til plan- og bygningsloven
• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven er en å anse som en generell premiss, jf lovens §§ 9 og 10
• Lov/forskriftspålagte krav suppleres av veiledere fra Norsk Standard (NS 11001), Deltasenteret, Statens vegvesen vegnormaler
• Jernbaneverkets egne krav. Disse kan også virke sammen med eksterne krav
Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess.

2. Beskrivelse
Tabellen gir en oversikt over hvor i stasjonshåndboka ulike krav svares ut. Kilde for eksterne krav er opplyst. Det er også opplyst dersom kravet er
Jernbaneverkets egne.
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Krav

Eksternt krav

Adkomst og parkeringsareal:

Statens vegvesen

-Biladkomst
-Gang- og sykkeladkomst

(håndbok 017, 232,
278)

-Av- påstiging buss

JBV
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Kilde JBV (ledelseog
styringsdokument)

Svares ut i prosess

Svares ut i dokument

Navn

STY nr.

Navn

601163

Kapittel 7.1 – 7.12

-Av- påstiging og holdeplass taxi
-Parkering sykkel, bil,
forflytningshemmede
-Parkeringsstrategi
Areal for skranke ved
billettsalg/kundeinformasjon

NS-11001

601165

Kapittel 9.23

Avfallsbeholdere

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.19

Avvik fra stasjonshåndbok

Nei, JBV

601162

Kapittel 2.3

Bagasjetraller

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.20

Belysning innvendig

TSI-PRM 4.1.2.10

601165

Kapittel 9.14

NS-11001
Belysning utvendig

Nei, JBV

601164

Kapittel 8.13

Benker og sitteplasser

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.18

Dører og innganger

TSI-PRM 4.1.2.4,
4.1.2.6Byggteknisk

601165

Kapittel 9.4
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Svares ut i prosess

Svares ut i dokument

Navn

STY nr.

Navn

TSI-PRM 4.1.2.17

601164

Kapittel 8.6

Byggteknisk forskrift

601165

Kapittel 9.8

601165

Kapittel 9.3

601164

Kapittel 8.2

Eksternt krav

Kilde JBV (ledelseog
styringsdokument)

forskrift
NS 11001
Gangramper utvendig og innvendig

NS-11001
Gangvei innvendig generelt

TSI-PRM 4.1.2.3.1,
4.1.2.6, 4.1.2.8,
4.1.2.17
Byggteknisk forskrift
NS 11001

Gangvei utvendig generelt

TSI-PRM 4.1.2.3.1,
4.1.2,8
Byggteknisk forskrift
NS 11001

Gjennomgående krav gangvei
utvendig og innvendig

TSI-PRM 4.1.2.3.1,
4.1.2.3.2

601164

Kapittel 8.1

601165

Kapittel 9.2

Heis utvendig og innvendig

Nei, JBV

601164

Kapittel 8.10

601165

Kapittel 9.12

601262

Vedlegg 2:
Kravspesifikasjon for
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Kilde JBV (ledelseog
styringsdokument)

Svares ut i prosess

Svares ut i dokument

Navn

STY nr.

Navn
publikumsheis

601266

Vedlegg 3:
Utredning
kravspesifikasjon for
publikumsheis

Hensikt og målgrupper

Nei. JBV

601162

Kapittel 1

Høyttaleranlegg

TSI-PRM 4.1.2.12

601172

Kapittel 10.5

601164

Kapittel 8.9

601165

Kapittel 9.11

JBV
Håndlister for utvendige og
innvendige gangramper, trapper,
gangvei til plattform

TSI-PRM 4.1.2.16,
4.1.2.3.2
Byggteknisk forskrift
NS 11001

Kameraovervåkning

Personopplysningslov

601165

Kapittel 9.25

Klimabeskyttelse/leskur/venterom

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.17

Kommersielle areal

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.24

Ledesystem/ledelinjer utendørs og
innendørs, på plattform

Nei, JBV

602998

Kapittel 11

Lovverk, standarder, universell
utforming

Nei, JBV

601162

Kapittel 3
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Kilde JBV (ledelseog
styringsdokument)

Svares ut i prosess

Svares ut i dokument

Navn

STY nr.

Navn

Markedsføring og reklame

Nei, JBV

601172

Kapittel 10.17

Materialbruk generelt utvendig og
innvendig

Nei, JBV

601164

Kapittel 8.5

601165

Kapittel 9.7

Mobil rullestolrampe

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.16

Møtepunkt assistansetjeneste

Nei, JBV

601172

Kapittel 10.15

Oppbevaringsbokser

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.21

Ord og uttrykk

Nei, JBV

601190

Vedlegg 1

Overflater gangvei utvendig og
innvendig

TSI-PRM 4.1.2.5,

601164

Kapittel 8.4

Byggteknisk forskrift

601165

Kapittel 9.6

NS-11001
Overgangsbroer

Nei, JBV

601164

Kapittel 8.12

Planprosess, medvirkning og
eiendomsforhold

Plan- og bygningslov,
JBV

601162

Kapittel 4

Plattform

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.15

Profilering JBV

Nei, JBV

601172

Kapittel 10.16

Rulletrapper og rullefortau utvendig
og innvendig

TSI-PRM 4.1.2.17

601164

Kapittel 8.8

NS-11001

601165

Kapittel 9.10
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Kilde JBV (ledelseog
styringsdokument)

Svares ut i prosess

Svares ut i dokument

Navn

STY nr.

Navn

601172

Kapittel 10.4

Ruteinformasjon (plakater,
anvisere, monitorer)

TSI-PRM 4.1.2.11,

Sammensetning av
informasjonselementer

Nei, JBV

601172

Kapittel 10.1

Skilt:

Nei, JBV

601172

Kapittel 10.3, 10.7,
10.8, 10.9, 10,10,
10.11, 10.14

Skilting og møblering, retningslinjer

Nei, JBV

603168

Vedlegg 4

Standarden på stasjonene:

Nei, JBV

601162

Kapittel 5

Stasjonens inneareal – definere
arealet

Nei, JBV

601165

Kapittel 9.1

Stasjonsur

Nei, JBV

601172

Kapittel 10.12

JBV

- stasjonsnavneskilt
-, stasjonskart
-henvisningsskilt
-opplysningsskilt
-spornummer og sektormerking
- varsel og forbudsskilt
- velkommenskilt, serviceerklæring

-Basisstandard, tilleggsstandard,
supplerende standard
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Kilde JBV (ledelseog
styringsdokument)

Svares ut i prosess

Svares ut i dokument

Navn

STY nr.

Navn

Teleslynge

Byggteknisk forskrift,
JBV

601172

Kapittel 10.6

Toalett

NS 11001,

601165

Kapittel 9.22

TSI-PRM 4.1.2.15

601164

Kapittel 8.7

Byggteknisk forskrift

60115

Kapittel 9.9

601164

Kapittel 8.3

601165

Kapittel 9.5

TSI-PRM 4.1.2.7.1,
4.1.2.7.2
JBV
Trapper utvendig og innvendig

NS 11001
Underganger utvendig og
innvendig

Nei, JBV

Vegetasjon

Nei, JBV

601163

Kapittel 7.13

Vegskilt

Statens vegvesen,

601172

Kapittel 10.2

601162

Kapittel 2.1, 2.2

(håndbok 050)
Virkeområdet for
stasjonshåndboka, forhold til annet
regelverk i JBV

Nei, JBV
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Revisjonsoversikt
Rev.nr.

Gyldig fra

Hovedendringer

003

3.02.2014

Ny kravoversikt vedlegg, 1, 2, 3, 4. Endret kravoversikt for kapittel 9.22

002

12.6.2013

Ny kravoversikt for kapittel 1,2,3,4,11

001

11.1.2012

Kravoversikt for kapittel 9.24 og 9.25 er endret

000

1.7.2011

Erstatter 1 B – St Stasjonshåndbok
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HÅNDBOK FOR STASJONER, FORORD
Styringssystem

Dokumentansvarlig: REINSBERG, ATLE
Dokument-ID: STY-601160

Side: 1 av 1
Rev.: 002

Godkjent av: JAKOBSEN, SEFRID

Gyldig fra: 12.06.2013

Forord
Håndbok for stasjoner (heretter omtalt som stasjonshåndbok) beskriver den standard
Jernbaneverket har som ambisjon å tilby på stasjoners publikumsområder.
Stasjonshåndboka fastsetter krav til utforming av publikumsområder. Sentralt i kravene til fysisk
utforming er å utforme stasjoner i henhold til den nasjonale målsettingen om universell utforming.
Stasjonshåndboka er delt i 3 deler:
Del 1: Kapitlene 1- 4. Omtaler stasjonshåndbokas virkeområde, avvik og planprosess, aktuelt
lovverk, mål, eiendomsforhold.
Del 2: Kapittel 5 - 6 omtaler primært standarden Jernbaneverket har som mål å tilby å tilby på
stasjoner.
Del 3: Kapitlene 7 – 11 er temadeler. Sentralt i temadelene er krav til fysisk utforming av stasjonen
og utforming/dimensjonering av utstyr/stasjonsmøbler. Utformingskravene bygger på et felles
europeisk regelverk for jernbane som inngår som forskrift i jernbaneloven, Byggteknisk forskrift til
plan- og bygningslov, veileder fra Standard Norge, Statens vegvesens håndbøker og
Jernbaneverkets egne krav. Krav om universell utforming vil gjelde utendørs adkomst, adkomst til
stasjonsbygning og til plattform. Videre omtaler temadelene dimensjonering av standard.
Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

002

12.6.2013

Ingen vesentlige

001

25.4.2012

Språklige endringer

000

1.7.2011

Dokument etablert
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1. Hensikt og målgrupper
1.1 Hensikt
Hensikten med Håndbok for stasjoner (heretter omtalt som stasjonshåndbok) er å gi en fremstilling
av krav, anbefalinger og veiledning knyttet til stasjonsstandard. Begrepet ”stasjoner” brukes som
samlebegrep om alle holdeplasser og stasjoner for persontrafikk.
Utvikling av jernbanestasjoner er en viktig oppgave for Jernbaneverket. Jernbanestasjonen er
kundens første fysiske møte med jernbanen. Stasjonenes utforming og kundens opplevelse av den
standard som stasjonene tilbyr, påvirker kundens inntrykk av jernbanen som reisemåte.
Jernbanestasjonene inngår i det stedlige miljøet, ofte som knutepunkt for bytte mellom
transportformer.
Stasjonshåndbokas krav og anbefalinger vil bidra til at oppgraderte og nye jernbanestasjoner kan
framstå i samsvar med nasjonale mål om god tilgjengelighet (universell utforming), og oppfylle
Jernbaneverkets egne mål om servicestandard.
1.2 Målgrupper
Målgrupper for stasjonshåndboka er ansatte i Jernbaneverket med arbeids- og ansvarsområder
knyttet til utvikling, planlegging og prosjektering av publikumsområder på stasjoner, samt eksterne
samarbeidspartnere.
2. Virkeområde og omfang
2.1 Virkeområde for stasjonshåndboka
Stasjonshåndboka gjelder både som regelverk og førende retningslinjer for stasjonstiltak når det
bygges nye stasjoner eller når det er besluttet oppgradering av eksisterende stasjon.
Stasjonshåndboka gjelder for de offentlige publikumsarealene på stasjonene som Jernbaneverket
har ansvaret for, både som eier og som leietager.
2.2 Stasjonshåndbokas forhold til øvrig regelverk i Jernbaneverket
I Jernbaneverkets styringssystem inngår flere håndbøker/prosedyrer som har virkeområde også for
stasjoner, og dermed relevans ved oppgradering og nybygging av stasjoner:
• Teknisk regelverk
• Håndbok for design
• Sikkerhetshåndboka
• Håndbok for security
• Utrede, planlegge, og bygge (UPB) prosess omtales i eget kapittel
• Håndbok for miljø
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2.3 Avvik fra stasjonshåndboka
Stasjonshåndboka skiller mellom krav, anbefalinger og veiledning ved bruk av verbene skal, bør og
kan. Dersom det opplyses at noe skal gjennomføres, skal avvik fra kravene begrunnes og
godkjennes. Flere av kravene er pålagt gjennom lov/forskrift og er ikke gjenstand for dispensasjon
(for eksempel TSI-PRM og Byggteknisk forskrift). Andre krav er Jernbaneverkets. Forut for en
søknad om dispensasjon forutsettes det at søker har klarlagt hjemmelsgrunnlaget for
dispensasjonssøknad.
Verb

Myndighet til å gi dispensasjon

Skal (krav)

Trafikkdirektør, v/leder Trafikk og marked,
stasjoner

Bør (anbefaling)

Prosesseier

Kan (mulighet/alternative løsninger)

Planlegger

3. Lovverk, mål og strategier
En rekke rammebetingelser er styrende for Jernbaneverket. Disse omfatter lovverk, mål, strategier
og Jernbaneverkets styringssystem. Videre finnes standarder som gir anbefalinger.
3.1 Lovverk og standarder
Lov 1993-06-11 nr. 100: Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og
forstadsbane mm (Jernbaneloven)
Det felles europeiske regelverket TSI – PRM er forskrift i jernbaneloven. TSI-PRM har krav til
stasjoners fysiske utforming og drift. TSI-PRM kan også virke sammen med nasjonale standarder.
Jernbaneinfrastrukturforskriften krever m a universell utforming ved bygging av nye plattformer og
ved vesentlige endringer av eksisterende plattformer (§ 3-4)
Lov 2013-06-21 nr 61: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
(Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
Loven viderefører tidligere diskriminerings- og tilgjengelighetslov med endring fra 1. januar 2014.
Som tidligere viderefører loven eksplisitt krav til offentlig myndigheter:
• § 13: Universell utforming. Tekstutdrag: «Offentlige og private virksomheter rettet mot
allmenheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige
funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.»
• § 15: Universell utforming av bygninger, anlegg mv. Tekst: »For bygninger, anlegg og
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uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i
medhold av plan- og bygningsloven.»

Lov 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og
bygningsloven)
Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven gjelder mellom annet for publikumsbygninger og
således jernbanestasjoner. For stasjoner vil krav om universell utforming gjelde utendørs adkomst,
adkomst til stasjonsbygning og adkomst i stasjonsbygning.
Lov 1978-06-09 nr. 50: Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Kulturminneloven hjemler grunnlag for å verne arkitektoniske verdifulle kulturminner og kulturmiljø.
Jernbaneverket har en nasjonal verneplan.
Standarder
Standarder kan være utformet med utgangspunkt i lovverk. Stasjonshåndboka viser til Norsk
Standard (NS 11001) for universell utforming av publikumsbygninger.
3.2 Nasjonale mål og strategier – universell utforming
Nasjonal transportplan (NTP)
Nasjonal transportplan (NTP) angir mål og strategier for transportpolitikken. Det er formulert fire
hovedmål der ett av dem har særlig relevans for utformingen av jernbanestasjoner:
”Transportsystemet skal være universelt utformet”
Universell utforming
Universell utforming er vedtatt som nasjonal strategi og ligger til grunn for loven om likestilling og
forbud mot diskriminering på grunn av funksjonshemming.
Løsninger som ivaretar universell utforming er løsninger som tilgodeser flest mulig («fra 8 til 80 år»).
Eksempelvis dører som åpner seg selv, terskelfrie gangveier, god belysning, fargebruk som sikrer
gode kontraster, lett forståelig informasjon og skilting, beplantning som ikke gir allergi.
For en jernbanestasjon, så innebærer universell utforming følgende:
• Det skal være mulig å bevege seg fysisk hinderfritt fra adkomstområde til plattform. Det skal
være mulig for personer med redusert syn og hørsel å orientere og bevege seg
tilsvarende. Stasjonens fysiske utforming og stasjonens informasjonssystem skal være
utformet slik at hovedløsningen framstår som en løsning flest mulig kan bruke.
• Det skal være mulig å bevege seg hinderfritt fra plattform og inn/ut av tog. Det krever at
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plattform og togets golv har samme høyde.

Stasjonshåndboka ivaretar universell utforming ved å anvende krav i Byggteknisk forskrift, TSI-PRM
og Norsk Standard (NS 11001).
3.3 Jernbaneverkets mål, handlingsprogram, og strategier
Jernbaneverket følger opp Nasjonal transportplan gjennom handlingsprogrammet der stasjoner og
knutepunkt er ett av programområdene. Jernbaneverket har utarbeidet en strategi for utvikling av
universell utforming.
For stasjoner underlagt vern, kan vernestatus gi utfordringer ved oppgraderinger for å gi bedre
tilgjengelighet.
4. Planlegging
4.1 Planprosess - medvirkning
Planlegging av stasjonstiltak på stasjonshåndbokas virkeområde (publikumsareal), følger plan- og
bygningsloven og Jernbaneverkets planprosess i styringssystemet (Utrede-, planlegge og bygge).
Medvirkning i planlegging er forankret i plan- og bygningsloven og kreves.
Det forutsettes at planlagte tiltak ivaretar hensyn til tilgjengelighet/universell utforming, synliggjør
driftsmessige konsekvenser og kostnader med den som overtar anlegget. Security vurderes for alle
tiltak som berører publikumsareal.
Stasjonstiltak berører også aktører utenfor Jernbaneverket. Aktører/samarbeidspartnere kan være
togselskap, ulike grupper av trafikanter, brukere/leietakere i stasjonsbygning og lokale myndigheter.
Medvirkningsform og aktører vurderes i hvert prosjekt. Statens vegvesen, fylkeskommuner,
kommuner, eventuelle leietagere kan kontaktes lokalt. Norges Handikapforbund (NHF),
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Blindeforbundet og Hørselshemmedes kontaktes
sentralt. Sentralt vil disse organisasjonene kunne bistå med å opplyse lokale kontaktpersoner.
Det er viktig å trekke inn aktuelle aktører så tidlig som mulig. Slike samarbeidsprosesser kan det
være hensiktsmessig å etablere også ved tiltak som ikke utløser formelle offentlige planprosesser
etter plan- og bygningsloven.
4.2 Eiendomsforhold
Som følge av at Jernbaneverket og NSB er skilt og etablert som to selvstendige enheter, er
eierskapet til stasjonseiendommene, og rettigheter i tilknytning til disse, delt for de fleste eldre
stasjoner. Jernbaneverket er eier av plattformareal og arealer for tekniske anlegg til infrastrukturen.
NSB, ved datterselskapet Rom Eiendom, eier stasjonsbygninger og forplassarealer. Samtidig fikk
Jernbaneverket en uoppsigelig leierett til nødvendige arealer til offentlige rom (venterom, tekniske
rom etc.) i stasjonsbygningene og til offentlig grunn (parkering, adkomst etc.). Dette er beskrevet i
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overordnet avtaleverk mellom partene. I tillegg foreligger det delingskart og lokal leieavtale for hver
stasjon.
Eiendomsseksjonen i Trafikk og marked er hovedkontakt mot Rom Eiendom når det gjelder
leiekontrakter og overordnet oppfølging av selvkostavtalen.
Ved stasjonstiltak som kan berøre prinsipielle forhold partene i mellom, skal Eiendomsseksjonen
kontaktes for råd og bistand. Dette gjelder blant annet saker om større ombygginger av offentlige
rom.
5. Stasjonsstandard og dimensjoneringsgrunnlag
5.1 Innledning
Alle stasjoner med persontrafikk skal på sikt ha et visst standardnivå til reisende. Kapitlene 7, 8,
9,10 omtaler standard og dimensjonering av standard mer konkret. Her omtales standardnivåene og
hva som inngår.
Det er definert to nivåer på standarden Jernbaneverket har som mål å tilby:
• Basisstandard: Standard som skal finnes på alle stasjoner.
• Tilleggsstandard: Standard ut over basisstandard.
I tillegg:
• Supplerende standard: Primært kommersielle servicetilbud som ikke fastsettes av
Jernbaneverket.

5.2 Standardnivå og dimensjonering – hva påvirker
Standardnivå og dimensjonering av standard vil i hovedsak styres av antall passasjerer og hvilke
grupper passasjerer stasjonen betjener. Lokale forhold ved stasjonen kan også ha betydning,
eksempel klima.
Det er viktig å dimensjonere standard etter togavgang med flest passasjerer. Å gjennomføre
trafikktellinger gir informasjon for å fastsette dimensjoneringen.
Stasjoner med flere grupper passasjerer har større krav til standardnivå enn ensartede stasjoner.
Dette gjelder stasjoner med overgang til andre tog og/eller overgang til annen kollektivtransport.
Stasjoner kan også være samlokalisert (skysstasjon/trafikkterminal) med eksempelvis rutebilstasjon
og drosjeholdeplass. Oppholdstid på stasjonen vil også være en faktor å ta hensyn til.
Et hovedskille i standardbehov ligger i reisemønsteret til hovedvekten av passasjerene, den
strekningen passasjerene reiser, togets rutelengde og stoppmønsteret.
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Passasjerer med lokaltog

Passasjerer med regiontog

Et flertall av passasjerene reiser daglig eller
ofte. De har lite bagasje, kjenner rutetidene
og ankommer stasjonen like før togets
avgangstid. Det er mindre innslag av
passasjerer som reiser sjelden og har mye
bagasje. Toget stopper på alle stasjoner og
holdeplasser. Rutelengden er inntil ca 150
km.

Passasjerene er en blanding av daglige
reisende og reisende med mer bagasje, større
informasjonsbehov og lengre oppholdstid på
stasjonene.
Rutelengden kan variere fra mellomlange (100
– 300 km), til lange ruter (300 – 700 km)

Disse to passasjergruppene vil ha forskjellige krav til ventetilbudet. Kort ventetid krever kun et
basistilbud, lang ventetid krever tilleggsstandard, eksempelvis i form av bedre/oppvarmede
venterom, toaletter.
5.3 Standard på stasjonene – hva inngår
Basisstandard
Basisstandard er minimumskrav for alle stasjoner.
Basisstandard er aktuelt for stasjoner med hovedvekt av passasjerer med kort oppholdstid på
stasjonen og lite bagasje. Typiske reisende er passasjer på lokaltog, men også passasjerer på
regiontog. Flytoget har eksempelvis et betydelig innslag av denne type passasjerer.
Basisstandard omfatter:
• Av- og påstiging for bil/taxi forutsatt at det er bilvei til stasjonen
• Hinderfri/trinnfri gangvei til plattform og serviceareal, herunder
veifinning/ledelinjer til aktuelle deler
• Klimabeskyttelse/leskur
• Hvileplass/sitteplasser
• Miljøstasjon (avfallsbeholdere og askebeger)
• Belysning
• Dynamisk ruteinformasjon med tekst til talemelding
• Statisk ruteinformasjon (strekningskart/linjekart, rutetabeller)
• Høyttaler
• Nødvendige skilt (eks vegskilt, stasjonsnavneskilt, henvisningsskilt,
opplysningsskilt, varsel- og forbudsskilt, velkommenskilt)
• Stasjonsur (stasjonsur kan inngå i anviser/monitor)
• Parkeringsplasser for sykkel
I kapitlene 7, 8, 9,10 omtales dimensjonering av klimabeskyttelse, sitteplasser m v mer konkret.
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Tilleggsstandard
Tilleggsstandard kommer i tillegg til basisstandard.
Tilleggsstandard er aktuelt på stasjoner som har stopp av regiontog og/eller er knutepunkt med
overgang til andre reisetilbud. Overgang til andre tog eller annen kollektivtrafikk betyr ofte lengre
ventetid og behov for et utvidet servicetilbud. Selv om en stasjon er aktuell for tilleggsstandard
innebærer ikke det at all tilleggsstandard er obligatorisk.
Tilleggsstandard kan også være ønskelig på stasjoner som i utgangspunktet hører til
basisstandard. Lokale klimatiske forhold kan eksempelvis kreve oppvarmet venterom.
Gode parkeringsmuligheter (bil og sykkel), eller bussholdeplass er tilbud som styrker
jernbanens konkurransekraft.
Tilleggsstandard omfatter
• Parkeringsplasser for biler (kort og lang tid), herunder for forflytningshemmede
• Bussholdeplass
• Oppvarmet venterom/leskur
• Bagasjetraller
• Oppbevaringsbokser
• Toalett
• Areal for publikumsskranke/billettsalg
• Nødvendige skilt utover skilt i basisstandard (eks spornummer- og sektorskilt)
• Teleslynge
• Stasjonskart
• Møteplass for assistansetjeneste
• Vegetasjon
I kapitlene 7, 8, 9,10 omtales dimensjonering av tilleggsstandard mer konkret.
Supplerende standard
Dette er kommersielle tilbud som vanligvis forekommer på store sentrale stasjoner eller på
knutepunkt.
Jernbaneverket er ikke ansvarlig for å opprette og drifte supplerende standard, men kan oppmuntre
og legge til rette for slik standard.
Supplerende standard kan omfatte:
• Kiosk
• Kafé
• Turistinformasjon
• Annen informasjon
• Annen salgsvirksomhet
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6. Drift og vedlikehold av publikumsarealer
Stasjonshåndbokas brukes i planlegging ved oppgradering og nybygging av stasjoner.
Stasjonshåndboka omtaler ikke rutiner for drift og vedlikehold.

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

003

3.2.2014

Presisering av søknad om avvik i kap 2.3. Endret henvisning til lovverk i
kap 3.1. Endret henvisning til eiendomsseksjon i kap 4.2

002

12.6.2013

Innhold i det vesentlige uendret. Mindre endringer i kapittel 3,4,5

001

25.4.2012

Språklige presiseringer. Innhold uendret

000

1.7.2011

Erstatter 1B – St Stasjonshåndbok, kapittel 1
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Tema: Stasjonens adkomst- og parkeringsareal, vegetasjon

Kapitlet handler om adkomst og sammensetningen av stasjonens adkomst- og parkeringsareal.
7.1

Utforming av adkomst- og parkeringsareal

Hensikt/mål
Utforming av uteareal skal bidra til god adkomst til stasjonen. Videre bidra til å oppfylle mål for
parkering.
Funksjon og utforming
Prinsippskissen som vist i tegning bør legges til grunn så langt de stedlige forholdene tillater det.
Omtale gis ellers i påfølgende delkapitler.
Prinsippskisse 7.1:

7.2

Biladkomst

Hensikt/mål
Gi orienteringsmessig enkel og trafikksikker adkomst til jernbanestasjonen.
Funksjon og utforming
Biladkomst er ofte en del av det offentlige vegnettet og planlegges av den aktuelle veiholder.
Adkomsten kan også fortsette inn på stasjonsområdet. Biladkomst utformes slik:
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Krav
• Utforming av biladkomst skal baseres på Statens vegvesens vegnormal, håndbok 017.
Dimensjonering
Vegen dimensjoneres med utgangspunkt i Statens vegvesen vegnormal, håndbok 017.
7.3

Gang- og sykkeladkomst

Hensikt/mål
Gi orienteringsmessig enkel og trafikksikker adkomst til jernbanestasjonen. Gangadkomst skal sikre
hinderfri gangvei.
Funksjon og utforming
Gang- og sykkeladkomst fram til stasjonsområdet vil ofte være en del av det offentlige vegnettet.
Adkomsten kan fortsette inn på stasjonsområdet. Gang- og sykkeladkomst utformes slik:
Krav
• Utforming av gang- og sykkeladkomst skal baseres på Statens vegvesens vegnormal, håndbok
017. Gangadkomst utformes etter krav til hinderfri gangvei.
Krav til belysning av uteareal fastsettes av Teknisk regelverk.
Dimensjonering
Gående og syklende bør skilles dersom trafikken av gående eller syklende i kombinasjon overstiger
grensene i tabellen nedenfor.
Bredder og separasjon gående og syklende (fra Statens vegvesen 017):

Jernbanestasjoner er flere steder trafikknutepunkt med samlokalisering av tog, buss og taxi. Korte
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gangforbindelser mellom de ulike transportformene forenkler reisen.
7.4

Av- og påstiging buss

Hensikt/mål
Overgang mellom tog og buss skal kunne skje på en ordnet måte.
Funksjon og utforming
Av- påstiging buss kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Av- og påstiging utformes slik:
Krav
• Holdeplass for buss skal utformes etter krav for universell utforming, basert på Statens vegvesen
håndbok 232 og håndbok 278.
Anbefaling
• Holdeplassen bør plasseres så nær plattform som mulig for å redusere gangavstanden. (se
prinsippskisse punkt 7.1)
• Leskur for buss bør ha hvilemulighet.
Veiledning
• Håndbok 232 omtaler krav til størrelser for ulike typer holdeplasser. Holdeplasstypene 3,4,5 er
aktuelle for universell utforming. Håndbok 232 omtaler også bussoppstillingsplasser for
knutepunkt.
• Håndbok 278 supplerer håndbok 232. Her omtales eksempelvis ledelinjer og det anbefales bruk
av profilkantstein som gjør det enklere å manøvrere en buss inntil holdeplassen.
Kantsteinhøyde 18 cm i kombinasjon med lavgulvbuss gir tilnærmet trinnfri av-påstiging på
buss.
• Krav til belysning av uteareal fastsettes av Teknisk regelverk.
Dimensjonering
Anbefaling
• Antall holdeplasser dimensjoneres med utgangspunkt i Statens vegvesen håndbok 232 og
stasjonens trafikk.
7.5

Av- og påstiging bil

Hensikt/mål
Gjelder areal langs adkomstvei til stasjon for korte stopp for av- og påstigning. Av- og påstiging
med bil skal kunne skje på en ordnet måte.
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Funksjon og utforming
Det skal være mulighet for av- og påstiging bil dersom det er bilvei til stasjonen (Basisstandard).
Av- og påstiging bil utformes slik:
Krav
• Plass for av- og påstiging skal utformes som ordinære parkeringsplasser basert på Statens
vegvesen vegnormal håndbok 017.
Anbefaling
• Plass for av- og påstiging bør plasseres så nær plattform som mulig for å redusere gangavstanden
(se prinsippskisse, punkt 7.1).
• Det bør skiltes for av- påstiging.
Veiledning
• Av sikkerhetsgrunner er det ønskelig å legge til rette for å unngå rygging av bil. Langsgående avog påstiging er ønskelig. Arealet bør skilles fra oppstillingsplass for taxi.
• Skilting gjør det lettere å stoppe nært ledelinjesystem.

Dimensjonering
Antall plasser vurderes ut fra stedlige forhold og trafikk.

7.6

Av- og påstiging taxi – holdeplass for taxi

Hensikt/mål
Gjelder avstiging fra taxi og påstiging på taxiholdeplass. Av- og påstiging med taxi skal kunne skje
på en ordnet måte.
Funksjon og utforming
Av- og påstiging taxi kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Av- påstiging taxi utformes slik:
Krav
• Plass for av- og påstiging skal utformes som ordinære parkeringsplasser basert på Statens
vegvesen vegnormal, håndbok 017 og håndbok 278
• Plass for av- og påstiging med taxi skal plasseres så nær plattform som mulig for å redusere
gangavstanden (se prinsippskisse punkt 7.1).
• Det skal skiltes for av- påstiging.
Anbefaling
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• Det bør være leskur for taxiholdeplass.
• Det bør finnes hvilemulighet.
• Holdeplass bør inngå i ledelinjesystem (naturlige eller kunstige) for hinderfri gangvei.
• Taxiholdeplass bør dimensjoneres slik at rullestolbruker har plass for å komme inn-ut av taxi.
Veiledning
• Håndbok 017 omtaler krav til størrelser for parkeringsplass.
• Håndbok 278 supplerer håndbok 017. Her omtales eksempelvis ledelinjer og dimensjonering for å
legge til rette for av-påstiging for rullestolbruker. Lengde/breddekrav for parkeringsplass
tilpasset rullestolbruker opplyses til 6 meter/4,5 meter.
Dimensjonering
Veiledning
• Antall plasser vurderes ut fra stedlige forhold og trafikk forutsatt at stasjonen har atkomstvei for bil.
• Avstiging kan kombineres med av- påstiging for bil, men påstiging er en holdeplass med eget skilt
og eget areal for ventende drosjer.
7.7

Parkering - strategi

Jernbaneverkets parkeringsstrategi skal bidra til økt mobilitet og at flere får mulighet til å reise
kollektivt. Videre bidra til å redusere trafikkbelastning i byer, redusere CO2 utslipp og redusere
ulykker.
Parkeringsstrategien omtaler ulike typer stasjonskategorier. I alle kategoriene skal det være
muligheter for av-påstiging bil, korttidsparkering, parkering for forflytningshemmede og
sykkelparkering. Parkeringsstrategien konkretiseres gjennom strekningsvise utviklingsplaner.
Jernbaneverkets prosesseier (Plan- og utvikling) vil være en sentral kontaktpart. Jernbaneverkets
trafikk- og stasjonsansvarlige vil ellers være viktige premissgivere overfor prosesseier.
7.8

Parkering kort tid

Hensikt/mål
Gjelder parkering for bilister som ikke selv skal ut å reise, men som skal besøke stasjonen.
Korttidsparkering skal kunne skje på en ordnet måte.
Funksjon og utforming
Korttidsparkering kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Parkeringsplasser utformes slik:
Krav
• Parkeringsplassene skal utformes som ordinære parkeringsplasser basert på Statens vegvesen
vegnormal, håndbok 017.
• Det skal skiltes for korttidsparkering.
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Anbefaling
• Korttidsparkering bør plasseres i samsvar med prinsippskisse (punkt 7.1).
Veiledning
• Håndbok 017 anbefaler at en bilplass har lengde minst 5 meter og bredde 2,5 meter, ikke
smalere enn 2,3 meter.
• Krav til belysning av uteareal fastsettes av Teknisk regelverk.

Dimensjonering
Veiledning
• Antall parkeringsplasser vurderes ut fra stedlige forhold med utgangspunkt i vedtatt
parkeringsstrategi og eventuell strekningsvis plan for stasjonen.
7.9

Parkering lang tid

Hensikt/mål
Parkering over lang tid skal gi mulighet for å sette fra seg bil, mens man reiser med toget (”park and
ride”). Kan eksempelvis være aktuell ved innfartsparkering for å fremme bruken av tog.
Funksjon og utforming
Langtidsparkering kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Parkeringsplasser utformes slik:
Krav
• Parkeringsplassene skal utformes som ordinære parkeringsplasser basert på Statens vegvesen
vegnormal, håndbok 017.
• Det skal skiltes for langtidsparkering.
Anbefaling
• Langtidsparkering bør plasseres lengst fra inngangen (se prinsippskisse, punkt 7.1).
• Det bør tilbys ladestasjon for elbil. Parkeringsplass med ladestasjon bør merkes.
Veiledning
• Parkeringsplasser med ladestasjon for elbil vurderes plassert ved siden av hverandre for å
forenkle opplegg for strømuttak.
• Håndbok 017 anbefaler at en bilplass har lengde minst 5 meter og bredde minst 2,5 meter, ikke
smalere enn 2,3 meter
• Krav til belysning av uteareal fastsettes av Teknisk regelverk.
Dimensjonering
Antall parkeringsplasser vurderes ut fra stedlige forhold med utgangspunkt i vedtatt
parkeringsstrategi og eventuell strekningsvis plan for stasjonen.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

HÅNDBOK FOR STASJONER, KAPITTEL 7 STASJONENS ADKOMST- OG PARKERINGSAREAL,
VEGETASJON
Styringssystem

Dokumentansvarlig: REINSBERG, ATLE
Dokument-ID: STY-601163

Side: 7 av 9
Rev.: 002

Godkjent av: JAKOBSEN, SEFRID

Gyldig fra: 12.06.2013

7.10 Parkering for forflytningshemmede
Hensikt/mål
Gjelder oppmerkede parkeringsplasser for forflytningshemmede. Parkeringsplassene skal bidra til
at forflytningshemmede kan parkere på en ordnet måte.
Funksjon og utforming
Parkeringsplasser for forflytningshemmede kan inngå i stasjonens tilleggstandard.
Parkeringsplasser utformes slik:
Krav
• Parkeringsplassene skal utformes som parkeringsplasser for forflytningshemmede basert på
Statens vegvesen vegnormal, håndbok 278. Håndbok 278 omtaler parkeringsplasser utendørs
og innendørs i parkeringshus, samt krav til stigning og tverrfall.
• Parkeringsplassene skal plasseres så nær plattform som mulig for å redusere gangavstanden (se
prinsippskisse punkt 7.1).
• Det skal skiltes for parkering for forflytningshemmede.
• Det skal være trinnfri adkomst fra arealet ved siden av og bak bilen (for bakmontert heis) og til
gangforbindelsen inn til stasjonen.
Veiledning
• Håndbok 278 opplyser lengde/breddekrav for parkeringsplass til 6 meter/4,5 meter. Bakgrunnen er
plassbehov ved inn- og utstiging av bil ved bruk av rullestol. Parkeringsplasser for
forflytningshemmede bør være mest mulig plane og ikke ha helning over 1 % i noen retning.
Årsaken er at heiser skal kunne fungere som forutsatt.
• Krav til belysning av uteareal fastsettes av Teknisk regelverk.
Dimensjonering – antall plasser
• Minimum 1 plass
• Årsdøgntrafikk (ÅDT) x-1.500: 2 plasser
• Årsdøgntrafikk (ÅDT) 1500 – 5000: 3 plasser
• Årsdøgntrafikk (ÅDT) over 5.000: 4 plasser

Veiledning
• Dimensjoneringskravene er retningsgivende. Statens vegvesen, håndbok 278, anbefaler 10 % av
totalt antall parkeringsplasser ved mindre anlegg (50-100 parkeringsplasser) og 5 % for større
anlegg over 100 parkeringsplasser.
• Norsk Standard NS 11001-1:2009 legger til grunn at antall parkeringsplasser for
forflytningshemmede skal utgjøre minst 5 % og aldri færre enn 2 plasser. Antall
parkeringsplasser bør over tid kunne dimensjoneres ut fra erfart bruk og etterspørsel ved den
aktuelle stasjonen.
7.11 Sykkelparkering
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Hensikt/mål
Sykkelparkering skal bidra til å stimulere til bruk av sykkel som transportmiddel til
jernbanestasjoner.
Funksjon og utforming
Anbefaling
• Sykkelparkering bør plasseres nær inngang (se prinsippskisse punkt 7.1). Konfliktsituasjoner mot
gående bør unngås.
• Sykkelparkering bør plasseres under tak og det bør være mulig å sykle til parkering under tak.
Dersom stasjonen har parkeringshus bør sykkelparkering også kunne inngå i dette.
• Sykkelparkering bør plasseres slik at hensyn til vintervedlikehold (brøyting) ivaretas.
Dimensjonering – antall plasser
Anbefaling
• Alle stasjoner bør i utgangspunktet tilby sykkelparkering for å stimulere til å bruke sykkel.
• Antall parkeringsplasser bør dimensjoneres ut fra stedlige forhold med utgangspunkt i vedtatt
parkeringsstrategi og eventuell strekningsvis plan for stasjonen.
Veiledning
• Ved mulig konflikt mellom gående og syklende, kan deler av/all sykkelparkering plasseres litt vekk
fra inngang. Sykkelparkering under tak kan plasseres lenger vekk fra inngang enn
sykkelparkering uten tak.
7.12 Belysning adkomst- og parkeringsareal
Belysningskrav for adkomst- og parkeringsareal fastsettes av Teknisk regelverk. Det vises ellers til
omtale av belysning i kapittel 8.13.
7.13 Vegetasjonsarealer
Hensikt/mål
Vegetasjon kan bidra til å skape trivsel, gi klimabeskyttelse og lede trafikkstrømmer.
Funksjon og utforming
Vegetasjonsareal kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Vegetasjonsareal utformes slik:
Krav
• Allergifremkallende planter skal unngås, jf veiledning.
• Beplantning skal ikke være til hinder for togframføring og stenge for viktige siktlinjer. Spesiell
oppmerksomhet vies løvfall i sporområdene.
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Anbefaling
• Plantevalg bør tilpasses stedets klimatiske forhold. Noen planter tåler å stå på områder som
brukes til snøopplag om vinteren. Plantevalg som kan gjøre vegetasjonsareal attraktive
gjennom hele året bør vurderes, hvis mulig.
• Verdifull vegetasjon bør forsøkes bevart.
Veiledning
• Trær er å betrakte som planter og kan inngå i vegetasjonsareal.
• Vegetasjon kan brukes i oppholdssonen på plattform dersom plassen tillater det.
• Norges Astma- og Allergiforbund (www.naaf.no) kan gi konkrete råd om plantevalg ute og inne
(Veiledningsbok ”Gode råd er grønne” og veileder «Universell utforming av bygg»)

Dimensjonering
Dimensjonering vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan inngå i skilt- og møbleringsplan for stasjonen.
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8. Tema: Gangadkomst fra adkomstareal til stasjonsbygning og plattform
Gjelder gangadkomst fra stasjonens adkomst- og parkeringsareal til stasjonsbygning og til plattform
utenom stasjonsbygning.
8.1 Utvendig gangvei – innledende gjennomgående krav
Hensikt/mål
Gangadkomst fra adkomst- og parkeringsareal skal være slik at det sikres minst en hinderfri
gangvei til inngang på stasjonsbygning og til plattform.
Funksjon og utforming
Hinderfri gangvei er et gjennomgående krav som inngår i stasjonens basisstandard.
Krav
Følgende områder på stasjonens uteareal (dersom de finnes) skal forbindes med minst èn hinderfri
gangvei: (Kilde TSI-PRM 4.1.2.3.1, 4.1.2.3.2, Jernbaneverket)
• Stoppesteder for andre transportmåter innenfor stasjonsområdet (eks taxi, buss, sporvei,
tunnelbane, osv)
• Parkeringsområder
• Innganger og utganger
• Plattformer, venteområder, billettsalg
• Hinderfri gangvei krever trinnfri gangvei. Inngår f eks trapp skal det i tillegg være en rampe
eller heis. Videre inngår veifinning/ledelinjer.
• Hinderfri gangvei med de elementene som inngår (eks rampe, trapp, ledelinjer, overflater,
belysning ), skal utformes i samsvar med utformingskrav som opplyst i påfølgende
punkter i dette kapittel.
• Ledesystem/ledelinjer (naturlig eller kunstige) skal inngå i hinderfri gangvei.
• Skilting skal utformes i henhold til retningslinjer for skilting og møblering.

Anbefaling
• Det er generelt viktig at gangveier blir så korte som mulig. Videre at gangveier ivaretar
hensyn til sosial kontroll og fri sikt ved også å bruke gjennomsiktige konstruksjoner hvis
mulig.
Veiledning
• Mange stasjoner har mulighet for direkte adkomst til plattform uten å måtte gå gjennom
eventuell stasjonsbygning. Å vektlegge tiltak langs denne adkomsten bidrar til å oppfylle
mål om hinderfri gangvei.
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8.2 Utvendige gangveier generelt
Hensikt/mål
Gjelder utvendig gangvei. Utforming av utvendig gangvei skal bidra til å sikre minst en hinderfri
gangadkomst til stasjonsbygning og til plattform.
Funksjon og utforming
Utvendige hinderfrie gangveier utformes etter følgende krav:(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.3.1, 4.1.2.8, NS
11001, Byggteknisk forskrift):
Krav
• Fri bredde skal være minimum 1 800 mm. Tilleggsbredde vurderes ut fra trafikkstrømmer.
Tverrfall høyst 2 %.
• Fri høyde skal være minimum 2 300 mm.
• Gangveier skal være så korte som praktisk mulig.
• Stigning skal være trinnfri og ikke ha stigning brattere enn 1:20. For korte strekninger inntil
3 000 mm, kan stigning være inntil 1:12.
• Gangveier skal avbrytes med hvilerepos for minst hver 600 mm stigning. Hvilerepos skal ha
dybde minst 1 600 mm og i full gangbredde.
• Hengende objekter skal ikke henge lavere enn 2 100 mm.
• Utkragede objekter som er plassert lavere enn en høyde på 2 100 mm, og som stikker mer
enn 150 mm ut, skal angis av en hindring med en høyde på høyst 300 mm. Hindringen
skal kunne oppdages av en blind person som bruker en stokk.
• Belysning, se punkt 8.13.

Merknad til orientering: Byggteknisk forskrift åpner for stigning inntil 1:10 ved bratt terreng. Her er lagt til grunn NS
11001, som ikke åpner for 1:10.

Anbefaling
• Ved lange gangveier bør det være hvilemulighet pr 100 meter. Eksempelvis benk.

8.3 Utvendige underganger
Hensikt/mål
Gjelder underganger. Det skal være en sikkerhetsmessig forsvarlig adkomst til plattform.
Funksjon og utforming
Utvendige underganger utformes etter følgende krav (Kilde: Jernbaneverket):
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Krav
• Underganger skal dimensjoneres iht. Lastmodell 71 i Teknisk regelverk. Spesielle
betingelser der kulvert skrår på tvers under sporene.
• Fri bredde skal være minimum 3 000 mm.
• Fri høyde i ganglinje skal være minimum 2 400 mm.
• Utforming av ulike deler, eks trapp, rampe, heis, dører skal være i samsvar med krav for
respektive deler.
• Søyler, stag, glassdører, glassvegger etc. skal markeres tydelig, eventuelt lyssettes.
• Undergangen skal tilrettelegges for spyling, med tverrfall til dreneringsrenner.
• Alle overflater skal antigrafittibehandles.
• Belysning, se punkt 8.13.
Anbefaling
• Skarpe hjørner bør unngås.
• Det bør ikke være oppvarming.
• Vann- og eluttak plasseres retningsgivende for hver 30. meter.
• Det bør være hvilemuligheter ved lange underganger over 100 meter.
Veiledning
• Hvis undergang inngår i hinderfri gangvei, utformes de ulike delene i samsvar med krav (eks
rampe, heis).
• Som ledelinje kan brukes primært håndlist eller ledelinje i gulv. Håndlist bør være
sammenhengende og bør utformes med taktil markering som opplyst for håndlister ved
undergang som leder til plattform.
• Underganger som er mørke eller uten mulighet for innsyn, kan forbedres ved bruk av
fargevalg og belysning.
• Tak buet oppover gir undergangen et lettere inntrykk.

8.4 Utvendig overflater/dekker på gangvei
Hensikt/mål
Overflater/dekker skal være av en sikkerhetsmessig forsvarlig utførelse.
Funksjon og utforming
Utvendige overflater/dekker langs hinderfri gangvei skal utformes etter følgende krav:(Kilde:TSIPRM 4.1.2.5, NS 11001, Byggteknisk forskrift)
Krav
• Dekke skal være sklisikkert i tørr og våt tilstand.
• Dekke skal være fast og jevnt. Ujevnhet ikke over 20 mm og fugebredde ikke over 10 mm.
• Rister og kumlokk skal være i plan med dekke. Maksimal maskeåpning 20 x 10 mm med
den lengste siden i gangretning for å redusere skaderisiko for labbene til førerhunder
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Anbefaling
• Brostein og singel er uegnet langs utvendig hinderfri gangvei og bør unngås.

8.5 Utvendig materialbruk generelt
Hensikt/mål
Generelle krav til materialvalg skal være oppfylt.
Funksjon og utforming
Ved valg av materialer legges følgende generelle krav til grunn:(Kilde: Jernbaneverket)
Krav
• Materialvalg skal tilfredsstille Jernbaneverkets miljø- og ENØK profil.
• Valg av materialer og utførelse skal tilpasses planlagt sommer- og vinterdrift.

8.6 Utvendige ramper
Hensikt/mål
Utvendig rampe kan inngå som element i hinderfri gangvei.
Funksjon og utforming
Utvendige ramper utformes etter følgende krav: (Kilde:TSI-PRM 4.1.2.17, NS 11001, Byggteknisk
forskrift, Jernbaneverket):
Krav
• Stigningsforhold skal ikke være brattere enn 1: 20. Unntaksvis stigning inntil 1:12 for meget
korte ramper inntil 3 000 mm.
• Ramper skal avbrytes med hvilerepos for minst hver 600 mm stigning. Hvilerepos skal ha
dybde og bredde minst 1 600 mm x 1 600 mm
• Tverrfall skal være høyst 2 %
• Foran rampens begynnelse i begge ender skal det være et hinderfritt areal i dybde minst
1 600 mm og i full rampebredde.
• Dekke skal være sklisikkert og antireflekterende.
• Ramper skal ha håndlister, jf punkt om håndlister for trapper og ramper, punkt 8.9.
• Belysning, se punkt 8.13.

Anbefaling
• Det anbefales varmekabler ved ramper uten overbygg.
• Ramper bør ha innsyn og være uten mørke kroker.
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• Rampebredde bør tilpasses trafikkstrømmer. Fri bredde bør ikke være smalere enn 1 800
mm i samsvar med det generelle breddekravet for gangvei.
Veiledning
• Rampe er et sentralt element i å sikre universell utforming. Rampe bør plasseres så sentralt
i gangforbindelsene som mulig. Stigningsforhold påføres plantegninger.
• Ved større høydeforskjeller bør det vurderes om det er hensiktsmessig å supplere rampe
med heis eller erstatte rampe med heis og trapp.
8.7 Utvendige trapper
Hensikt/mål
Utvendig trapp kan inngå i en sikkerhetsmessig forsvarlig gangforbindelse.
Funksjon og utforming
Utvendig trapp utformes etter følgende krav:(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.15, NS 11001, Byggteknisk
forskrift, Jernbaneverket):
Krav
• Trapper skal være i samsvar med nasjonale regler.
• Bredde skal være minst 1 600 mm, målt mellom håndlister. Tilleggsbredde vurderes utfra
trafikkstrømmer.
• Fri høyde skal være minst 2 300 mm.
• Trapper skal ha repos ved høydeforskjell på mer enn 3,3 meter
• Alle trinnoverflater skal være sklisikre.
• Foran det første trinnet nedenfra skal det være et taktilt oppmerksomhetsfelt (tverrstriper)
med dybde 600 mm og i full trappebredde.
• Foran det første trinnet ovenfra skal det være et taktilt varselfelt (knaster) med dybde 600
mm og i full trappebredde. Varselfeltet skal avsluttes i ett trinns dybde før trappen
starter. Luminanskontrast minst 0,8 til omkringliggende belegg.
• Hvert trappetrinn skal ha en 40 mm dyp kontraststripe i full trappebredde. Luminanskontrast
0,8 mellom markering og trappetrinn.
• Åpne områder under trapper skal beskyttes for å hindre at personer ufrivillig kolliderer med
bærende konstruksjoner og områder med redusert frihøyde.
• Trapper skal ha håndlister, jf punkt om håndlister for trapper og ramper, punkt 8.9
• Det skal monteres skinner for barnevogner og sykkel i trapp dersom det ikke er alternativ
rampe eller heis ikke har plass som kan benyttes for barnevogn og sykkel
• Belysning, se punkt 8.13.
Anbefaling
• Trapper bør ha bredde minst 2 000 mm
• Trapper bør være i rette løp.
• Trapper bør ha innsyn og være uten mørke kroker.
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Veiledning
• Det vises til Byggteknisk forskrift for utforming av trinn, eventuelt rekkverk, eventuelt repos
• Formel stigningsforhold for trapp: 2 x opptrinn + 1 x inntrinn= 62 cm +/- 2 cm
• Illustrasjon viser kontrastmerking og taktil merking på trapp
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8.8 Utvendige rulletrapper
Hensikt/mål
Utvendig rulletrapp kan inngå i en sikkerhetsmessig forsvarlig gangforbindelse.
Funksjon og utforming
Utvendig rulletrapp utformes etter følgende krav:(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.17, NS 11001)
Krav
• Rulletrapp skal være i samsvar med nasjonale regler.
• Rulletrapp skal ha en største hastighet på 0,65 m/s.
• Foran start og etter slutt av rulletrapp skal det være et taktilt varselfelt (knaster) med dybde
600 mm, og i full trappebredde. Luminanskontrast minst 0,8.
• Rulletrapp skal ha skilt for tilsiktet bruk og hvilken bruk som ikke er tillatt.
• Belysning, se punkt 8.13.
Veiledning
• Rulletrapp tilfredsstiller ikke krav til universell utforming og er å se som supplerende løsning.
Velges rulletrapp krever hensynet til hinderfri gangvei at det finnes rampe eller heis i
nærheten.
• Utvendig rulletrapp antas å kreve klimabeskyttelse.

8.9 Håndlister for utvendige ramper, trapper og langs gangvei til plattform
Hensikt/mål
Håndlister inngår som element i ramper og trapper for å gi sikkerhetsmessig forsvarlig bruk av
disse. Håndlister kan også inngå som element i veifinning.
Funksjon og utforming
Håndlister for trapper og ramper utformes etter følgende krav:(Kilde:TSI-PRM 4.1.2.16, NS-11001,
Byggteknisk forskrift)
Krav
• Trapper og ramper skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to høyder på
henholdsvis 700 mm og 900 mm.
• Det skal være en fri avstand på ca 50 mm mellom håndlist og vegg.
• Håndlister skal være sammenhengende der det er mulig
• Håndlister skal strekke seg minst 300 mm bortenfor de øverste og nederste trinnene.
Håndlister føres til vegg, gulv eller tilbake til håndlist for å unngå hekting.
• Håndlister skal være gripesikre og runde med et tverrsnitt på 40 - 50 mm.
• Håndlister skal ha luminanskontrast minst 0,8 til bakgrunnsfarge.
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Veiledning
• Ved rampebredder og trappebredder over 3 meter kan det vurderes om det er
hensiktsmessig med håndlister også midt i gangbanen.
Merknad til orientering: Norsk Standard og TSI-PRM har litt fravikende krav til plasseringshøyde, tverrsnitt, avstand
til vegg. Norsk Standard kravene er anvendt. For luminanskrav er anvendt Byggteknisk forskrift

Anbefaling for håndlister langs gangvei til plattform (Kilde: TSI-PRM 4.1.2.3.2)
• Håndlister langs hinderfri gangvei til plattform bør ha informasjon (f.eks. plattformnummer
eller retningsinformasjon) i blindeskrift og i prismeformede bokstaver eller tall på
baksiden av håndlisten eller på veggen i en høyde mellom 700 og 900 mm.
Merknad til orientering: Plasseringshøyde er tilpasset Norsk Standard.

8.10 Utvendig heis
Hensikt/mål
Heis kan inngå som element i hinderfri gangvei.
Funksjon og utforming
(Kilde: Jernbaneverket)
Heis kan være aktuelt utendørs der det ikke er aktuelt å løse hinderfri gangadkomst med rampe
alene.
Jernbaneverket har utarbeidet egne krav til publikumsheiser. Der omtales også krav det er
nødvendig å ta hensyn til ved plassering av heis i utemiljø. Disse kravene er utarbeidet for å gi
bedre driftsstabilitet.
Krav
• Heis plassert utendørs skal utformes i henhold til Jernbaneverkets utredning og
kravspesifikasjon ”Del 2: Kravspesifikasjon publikumsheiser” (desember 2010).
• Kravspesifikasjon del 2, se: STY-601262
• Løfteplattform skal ikke anvendes som alternativ til publikumsheis.

Veiledning
• Som veiledning til kravspesifikasjonen anbefales brukt kravspesifikasjonens utredningsdel
”Del 1: Utredning” (desember 2010). Utredningsdel Del 1, se: STY-601266
• For nærmere omtale av heis og løfteplattform vises til omtale i kapittel 9.12.
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8.11 Utvendig ledesystem/ ledelinjer
Ledesystem/ledelinjer omtales i kapittel 11 (STY-602998).
8.12 Overgangsbruer
Hensikt/mål
Overgangsbru skal gi en sikkerhetsmessig forsvarlig adkomst til plattform.
Funksjon og utforming
Overgangsbruer utformes etter følgende krav (Kilde: Jernbaneverket)
Krav
• Fri bredde skal være minimum 2 300 mm.
• Fri høyde i ganglinje skal være minimum 2 400 mm.
• Rekkverk skal være minimum 1 100 mm høyt. For bruer over jernbane med kontaktledning
utformes rekkverk i samsvar med krav i Teknisk regelverk.
• Detaljutforming for ulike deler, eks trapp, rampe, heis, - skal utformes i samsvar med krav
for respektive deler.
• Eventuelle søyler, stag, glassdører, glassvegger skal markeres tydelig.
• Skal være mulighet for innsyn.
• Det skal ikke være mørke kroker.
• Alle overflater skal antigrafittibehandles.
• Der det mangler heis, eller heis er for liten, skal det monteres skinner for sykkel og
barnevogner i trapp.
• Belysning, se punkt om belysning 8.13.
• Overgangsbru som inngår i eneste adkomst til plattform skal utformes som hinderfri gangvei
(universell utforming).
Anbefaling
• Det anbefales ikke oppvarming av overgangsbru.
• Vann- og elektrisk uttak bør plasseres i nærheten av trapp.
Veiledning
• Hinderfri adkomst (universell utforming av overgangsbru) krever trolig heis i kombinasjon
med trapp eller rampe.
• Det forutsettes at håndlister kan brukes som ledelinje. Ledelinjer i gangforbindelsen fram til
brua bør avsluttes slik at håndlistene kan ”ta over”.
• Inngår overgangsbru i hinderfri gangvei til plattform bør håndlister som ledelinje utformes
med taktil markering som opplyst for håndlister som leder til plattform, punkt 8.9.
• Hvilemuligheter kan være aktuelt dersom en får lange trapper. I så fall kan benyttes
trapperepos.
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8.13 Utvendig belysning
Hensikt/mål
Krav til sikkerhetsmessig tilstrekkelig belysning skal være ivaretatt.
Funksjon og utforming
Belysningen av stasjonens uteareal og nødbelysning fastsettes av Teknisk regelverk. Dette
omfatter:
• Belysning av plattform, stasjonens uteområder, herunder utvendige underganger og
overgangsbruer, til og med inngang til stasjonsbygning. All nødbelysning for
publikumsareal.
Veiledning
• Belysning er sentralt for å sikre universell utforming. Belysning er også et
informasjonselement. Ved å differensiere lysstyrken kan belysning benyttes som ekstra
veifinningssystem, understøtte ledelinjer og fareelementer. Slik differensiering kan også
gjøres utendørs. Belysning kan også brukes for å skape miljø og opplevelse.
• NS-11001 har utfyllende veiledning om synstap (tillegg B) der også belysning omtales.
Veiledningen anbefales brukt.

8.14 Utvendige overganger i plan
Overgang i plan omtales i Teknisk regelverk.

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

003

3.2.2014

Satt inn illustrasjon i 8.7

002

12.6.2013

Omtale av ledelinjer tatt ut og flyttet til nytt kapittel 11

001

25.4.2012

Ny merknad i 8.2. Ellers språklige presiseringer

000

1.7.2011

Erstatter 1 B – St Stasjonshåndbok, kapittel 3
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9 Gangadkomst i stasjonsbygning. Plattform. Klimabeskyttelse. Møbler/utstyr
Kapitlet omtaler utformingen av stasjonens areal, plattform og utstyr/element som brukes på en
stasjon foruten adkomsten gjennom stasjonsbygning ut til plattform.
9.1 Utforming av stasjonens inneareal
Hensikt/mål
Utforming av inneareal skal bidra til at alle kan reise effektivt, trygt og bekvemt samt ivareta krav til
hinderfrie gangveier.
Funksjon og utforming
Anbefaling
• Stasjoner med inneareal bør gjennomgås for å definere arealer til ulik bruk. Dette er særlig
aktuelt for større stasjoner og stasjoner med stasjonsbygning. De aktuelle arealene
avgrenses i bredde, lengde og høyde, og avmerkes på skilt- og møbleringsplaner for
stasjonen.
Veiledning
A Publikumsareal
Er primært trafikk-, vrimle- og servicearealer. Kan møbleres til dette formålet, med benker, montre
for informasjon, billettautomater, avfallsbeholdere, bagasjeoppbevaring o.l.
B Areal for tidsbegrensede tiltak/kampanjeområder
Det kan være behov for tilrettelagt plass til kampanjer, markedsføring av reisetilbud, utstillinger og
lignende, primært til bruk for togselskap og reiserelatert virksomhet. Det er viktig at avsatt areal ikke
begrenser hinderfrie gangveier
C Arealer for togselskap
Arealer brukt til billettsalg/ekspedisjon, trafikantinformasjon. Prioriteres mht. beliggenhet og
tilgjengelighet.
D Utleiearealer til kommersiell virksomhet
Eventuelle arealer brukt til kiosk, butikker, servering o.l. plasseres inntil mer ”passive” soner av
stasjons- og publikumsarealet.
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9.2 Gangvei stasjonsbygning – innledende gjennomgående krav
Hensikt/mål
Det skal sikres minst en hinderfri gangvei fra inngang på stasjonsbygning gjennom stasjonsbygning,
og ut til plattform.
Funksjon og utforming
Hinderfri gangvei er et gjennomgående krav og inngår i stasjonens basisstandard.
Krav
Følgende deler av stasjonsbygningens inneareal (dersom de finnes) skal forbindes med minst én
hinderfri gangvei: (Kilde TSI-PRM 4.1.2.3.1, 4.1.2.3.2, Jernbaneverket)
• Fra og til innganger og utganger
• Informasjonsskranker
• Andre informasjonssystemer
• Billettsalg
• Kundeservice
• Venteområder
• Bagasjeoppbevaring
• Toaletter
• Hinderfri gangvei krever trinnfri gangvei. Inngår f eks trapp kreves i tillegg rampe eller heis.
• Hinderfri gangvei med de elementene som inngår (eks rampe, trapp, ledelinjer, overflater,
belysning), utformes i samsvar med utformingskrav som opplyst i påfølgende delkapitler.
• Ledesystem/ledelinjer (naturlig eller kunstige) skal inngå i hinderfri gangvei.
• Avmerking av hinderfrie gangveier inngår i arealdefinering på skilt- og møbleringsplan for
stasjonen.
• Skilting utformes i henhold til retningslinjer for skilting og møblering.
Anbefaling
• Heis og gangramper bør plasseres sentralt for gi en likeverdighet mellom de som bruker
trapper og de som bruker heis eller ramper.
• Det er generelt viktig å utforme gangveier slik at det kan ivaretas hensyn til sosial kontroll og
fri sikt ved også å bruke gjennomsiktige konstruksjoner hvis mulig.
Veiledning
• På stasjoner hvor det tilbys assistansetjeneste til passasjerer kan det settes opp møtepunkt
som er lett å finne.
9.3 Innvendige gangveier stasjonsbygning generelt
Hensikt/mål
Utforming av innvendig gangvei skal bidra til å sikre minst en hinderfri gangvei fra inngang og
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gjennom stasjonsbygning, herunder ulike funksjoner/standard i stasjonsbygning og ut til plattform.
Funksjon og utforming
Krav til gangveier er i stor grad sammenfallende ute og inne. Innvendige hinderfrie gangveier
utformes etter følgende krav:(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.3.1, 4.1.2.6, 4.1.2.8, 4.1.2.17, NS 11001,
Byggteknisk forskrift)
Krav
• Fri bredde skal være minimum 1 600 mm. Tilleggsbredde vurderes ut fra trafikkstrømmer.
• Fri høyde skal være minimum 2 300 mm.
• Gangveier skal være så korte som praktisk mulig.
• Stigning skal ikke være brattere enn 1:20. Unntaksvis stigning inntil 1:12 for meget korte
avstander inntil 3 000 mm.
• Gangveier skal avbrytes med hvilerepos for minst hver 600 mm stigning. Hvilerepos skal ha
dybde og bredde minst 1 600 mm x 1 600 mm.
• Hengende objekter skal ikke henge lavere enn 2 100 mm.
• Utkragede objekter som er plassert lavere enn en høyde på 2 100 mm, og som stikker mer
enn 150 mm ut, skal angis av en hindring med en høyde på høyst 300 mm. Hindringen
skal kunne oppdages av en blind person som bruker en stokk.
• Belysning, se punkt 9.14.
• Gjennomsiktige hindringer (vegger) langs hinderfri gangvei skal merkes med minst to klart
synlige bånd. Båndene plasseres i høyder på henholdsvis 900 mm og 1 500 mm.
Merkingen skal stå i kontrast til bakgrunnen. Båndene skal være minst 100 mm høye.
• Søyler langs hinderfri gangvei skal ha en luminanskontrast til omgivelsene på minst 0, 4
eller være merket med en luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til omgivelsene.
• Merking med bånd kreves ikke dersom personer er beskyttet mot sammenstøt på andre
måter, eksempelvis gjennom håndlister eller sammenhengende benker.
Anbefaling
• Ved lange gangveier, bør det være hvilemulighet pr 100 meter. Eksempelvis benk.
• Markeringsbånd kan ha tegn, logoer, eller lignende.
Veiledning
• En luminanskontrast på minst 0,2 mellom gangvei og eventuell vegg langs gangveien eller
en ved gangrampe) kan forenkle veifinning for synshemmede. Kontrast kan oppnås ved
at gangveiens overflate/golv er mørkere enn vegg.
Merknad til orientering: Kravene til gangbredde bygger på NS og TSI-PRM. Byggteknisk forskrift har svakere krav
mindre tilpasset store trafikkstrømmer. TSI-PRM viser til nasjonale regler når det gjelder gangramper. Kravene til
gangrampestigning bygger på NS og Byggteknisk forskrift, men bredde og dybde for hvilerepos bygger på NS.
Byggteknisk forskrift har svakere krav mindre tilpasset store trafikkstrømmer
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9.4 Dører og innganger
Hensikt/mål
Dører og innganger skal gi tilgang til stasjonsbygning og stasjonsareal.
Funksjon og utforming
Dører og innganger utformes etter følgende krav, jf veiledning:(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.4 og 4.1.2.6,
NS 11001, Byggteknisk forskrift)
Krav til alle dører
• Dører og innganger skal ha en fri åpningsbredde på minst 900 mm og en fri høyde på minst
2 100 mm. Ved stor ferdsel anbefales større åpningsbredde, minst 1 200 mm.
• Døråpningsinnretninger skal være tilgjengelige i en høyde på mellom 800 mm og 1 100 mm.
• Betjeningsinnretningens midtpunkt skal befinne seg minst 800 mm og høyst 1 100 mm over
gulvnivået.
• Dersom dørene er utstyrt med trykknapper eller andre fjernbetjeningsinnretninger, skal hver
trykknapp eller innretning stå i kontrast til omgivelsene og kunne betjenes med en kraft
på høyst 15 Newton.
• Dersom trykknappene for åpning og lukking er montert over hverandre, skal den øverste
knappen alltid være åpningsknappen.
• Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger (luminans minst 0,4)
• Luminanskrav for betjeningsinnretning 0,4.
• Betjeningsinnretninger skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av følbar
merking). I tillegg skal funksjonen angis.
• Ved sidehengslet dør skal det være minst 500 mm fri sideplass ved låskant på dørens
hengsel på dørens karmside. Ved skyvedør er det tilstrekkelig med 300 mm sideplass på
begge sider.
• Dørterskler skal være avfaset og ikke være høyere enn 25 mm.
• Glassdør skal merkes med minst to klart synlige bånd. Båndene plasseres i høyder på
henholdsvis 900 mm og 1 500 mm. Båndene skal stå i kontrast til bakgrunnen
(luminanskontrast 0,8) og plasseres på begge sider av glasset. Markeringene skal være
minst 100 mm høye.
Merknad til orientering: TSI-PRM, NS og Byggteknisk forskrift har på noen punkt fravikende krav. Byggteknisk
forskrift har størst krav til åpningsbredde, noe som er lagt til grunn her. Byggteknisk forskrift har også kontrastkrav til
omgivelsene. Plassering av betjeningsinnretning og luminanskrav er tilpasset NS og Byggforskrift. Merking er
tilpasset NS og TSI-PRM.

Tilleggskrav til manuelle dører:
• Manuelle dører som ikke er skyvedører, skal være utstyrt med horisontale trykkstenger som
strekker seg over hele dørens bredde, på begge sider av døren.
• Kraften som trengs for å åpne eller lukke en manuell dør under vindstille forhold, skal ikke
overstige 20 Newton.
• Ved låsing eller åpning av manuell dør skal håndtaket kunne betjenes med håndflaten ved
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bruk av en kraft på høyst 20 Newton.
Merknad til orientering: Trykkstenger er TSI-PRM krav som ikke kreves i NS og i Byggforskrift. Betjeningskraft er
tilpasset NS og Byggforskrift.

Tilleggskrav til automatiske eller halvautomatiske dører:
• Automatiske eller halvautomatiske dører skal være utstyrt med innretninger som hindrer at
passasjerene blir stengt inne når dørene betjenes.
• Døråpner for automatisk dør monteres utenfor dørens slagradius. Avstand fra hjørne skal
være minst 500 mm.
• Dersom det installeres svingdør/karuselldør, skal en tilleggsdør som ikke er
svingdør/karuselldør befinne seg ved siden av svingdøren/karuselldøren. Døren skal
kunne brukes av alle.
Anbefaling ved inngangsparti til ytterdør for stasjonsbygning (avskrapningslist):
• Foran inngangsdør bør det plasseres en avskrapningslist for å hindre at sand og skitt fraktes
inn i stasjonsbygning.
• Avskrapningslist bør ha ganglengde på minst 2 meter.
• Avskrapningslist legges i plan med øvrig belegg i inngangsparti.
• Avskrapningslist bør legges i brønn med drenering.
• Maskebredde bør være høyst 10 mm.
• Maskelengde bør være høyst 20 mm og ligge i lengderetning.
Merknad til orientering: Kravet er tilpasset NS, omtales ikke i Byggteknisk forskrift eller TSI-PRM.

Anbefaling
• Det anbefales automatiske skyvedører der det er mulig.
• Svingdør / karuselldør frarådes. Slike dører er krevende å bruke for personer med redusert
mobilitet (eks rullestolbrukere, personer med førerhund, brukere av stokk).

9.5 Innvendige underganger
Hensikt/mål
Innvendige underganger skal gi en sikkerhetsmessig forsvarlig adkomst til plattform.
Funksjon og utforming
Krav til underganger er sammenfallende ute og inne. Innvendige underganger utformes etter
følgende krav: (Kilde: Jernbaneverket)
Krav
• Underganger dimensjoneres i henhold til Lastmodell 71 i Teknisk regelverk.
• Fri bredde skal være minimum 3 000 mm.
• Fri høyde i ganglinje skal være minimum 2 400 mm. Tak buet oppover gir undergangen et
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lettere inntrykk.
• Utforming av ulike deler, eks trapp, rampe, heis, skal være i samsvar med krav for
respektive deler.
• Søyler, stag, glassdører, glassvegger etc. skal markeres tydelig, eventuelt lyssettes.
• Undergangen skal tilrettelegges for spyling, med tverrfall til dreneringsrenner.
• Alle overflater skal antigrafittibehandles.
• Inngår undergang i hinderfri gangvei utformes de ulike delene (eks rampe, heis) i samsvar
med krav for hinderfri gangvei
• Belysning, se punkt 9.14.

Anbefaling
• Skarpe hjørner bør unngås.
• Det bør ikke være oppvarming.
• Vann- og eluttak plasseres retningsgivende for hver 30. meter.
• Det bør være hvilemuligheter ved lange underganger over 100 meter.
Veiledning
• Inngår undergang i hinderfri gangvei, utformes de ulike delene i samsvar med krav (eks
rampe, heis).
• Som ledelinje kan brukes primært håndlist eller ledelinje i gulv. Håndlist bør være
sammenhengende og bør utformes med taktil markering som opplyst for håndlister ved
undergang som leder til plattform.
• Underganger som er mørke eller uten mulighet for innsyn, kan forbedres ved bruk av
fargevalg og belysning.

9.6 Innvendig gulvoverflater
Hensikt/mål
Innvendige gulvoverflater skal ha sikkerhetsmessig forsvarlige overflater.
Funksjon og utforming
Gulvoverflater langs innvendig hinderfri gangvei utformes etter følgende krav: (Kilde:TSI-PRM
4.1.2.5, NS 11001)
Krav
• Gulvoverflater skal være jevne og sklisikre.
• Inne i stasjonsbygning skal ingen ujevnheter være høyere enn 5 mm noe sted på gulvets
gangområder. Kravet gjelder ikke for ledelinjer, avløpskanaler og følbare
varslingsindikatorer.
• Luminanskontrast mellom gulv og veggflater minst 0,2.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

HÅNDBOK FOR STASJONER, KAPITTEL 9 GANGADKOMST I STASJONSBYGNING:
PLATTFORM. .KLIMABESKYTTELSE.
MØBLER/UTSTYR
Styringssystem

Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle
Dokument-ID: STY-601165

Side: 7 av 24
Rev.: 002

Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line

Gyldig fra: 12.06.2013

Veiledning
• Enklere renhold kan oppnås ved materialer som er vannbestandige og ved en jevn og glatt
overflate med middels glans.
• Det er viktig å velge farger som sikrer kontrast til vegger. Luminanskontrast kan også
oppnås ved golvlist med høyde minst 50 mm. Ved bruk av golvlist kreves
luminanskontrast 0,4. Gulv bør være mørkere enn vegger, og vegger mørkere enn
himlinger. Kontraster gjør det lettere å oppfatte rommet og kan forenkle veifinning for
synshemmede.
Merknad til orientering: Krav bygger på NS og TSI- PRM. Byggteknisk forskrift har mer generelle krav til innvendig
gulvoverflater.

9.7 Innvendig materialbruk generelt
Hensikt/mål
Generelle krav materialvalg skal være oppfylt.
Funksjon og utforming
Ved valg av materialer legges disse generelle kravene til grunn:(Kilde: Jernbaneverket)
Krav
• Materialvalg skal tilfredsstille Jernbaneverkets miljø- og ENØK profil.
• Valg av materialer og utførelse skal tilpasses planlagt sommer- og vinterdrift.

9.8 Innvendige ramper
Hensikt/mål
Innvendig rampe kan inngå som element i hinderfri gangvei.
Funksjon og utforming
Krav til ramper er sammenfallende, ute og inne. Innvendige ramper utformes etter følgende
krav:(Kilde:TSI-PRM 4.1.2.17, NS 11001, Byggteknisk forskrift, Jernbaneverket)
Krav
• Stigningsforhold skal ikke være brattere enn 1: 20. Unntaksvis stigning inntil 1:12 for meget
korte ramper inntil 3 000 mm.
• Ramper skal avbrytes med hvilerepos for minst hver 600 mm stigning. Hvilereposet skal ha
dybde og bredde minst 1 600 mm x 1 600 mm.
• Foran rampens topp og bunn skal det være et hinderfritt areal i dybde og bredde minst 1
600 mm x 1 600 mm.
• Toppen av rampen skal markeres med en 40 mm bred kontraststripe som har
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luminanskontrast 0,8 til gulv/rampe.
• Dekke skal være sklisikkert og antireflekterende.
• Ramper skal ha håndlister, jf punkt om håndlister for trapper og ramper.
• Belysning, se punkt 9.14.

Anbefaling
• Ramper bør ha innsyn og være uten mørke kroker.
• Innvendig høydeforskjeller over 2 meter bør ikke løses med ramper alene, men suppleres
med eller erstattes av heis. En høydeforskjell på 2 meter gir rampelengde på minst 44,5
meter.
• Rampebredde bør tilpasses trafikkstrømmer. Fri bredde bør ikke være smalere enn 1 600
mm, i samsvar med det generelle breddekravet for innvendige gangveier.
Veiledning
• Rampe er et sentralt element i å sikre universell utforming. Rampe bør plasseres så sentralt
i gangforbindelsene som mulig. Stigningsforhold påføres plantegninger.

9.9 Innvendige trapper
Hensikt/mål
Innvendig trapp skal bidra til å gi en sikkerhetsmessig forsvarlig gangforbindelse.
Funksjon og utforming
Krav til trapper er i stor grad sammenfallende, ute og inne. Innvendige trapper utformes etter
følgende krav:(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.15, NS 11001, Byggteknisk forskrift, Jernbaneverket)
Krav
• Trapper skal være i samsvar med nasjonale regler
• Bredde skal være minst 1 600 mm, målt mellom håndlister. Tilleggsbredde vurderes ut fra
trafikkstrømmer.
• Fri høyde skal være minst 2 300 mm.
• Trapper skal ha repos ved høydeforskjell på mer enn 3, 3 meter.
• Alle trinnoverflater skal være sklisikre.
• Foran det første trinnet nedenfra skal det være et taktilt oppmerksomhetsfelt (tverrstriper)
med dybde 600 mm og i full trappebredde.
• Foran det første trinnet ovenfra skal det være et taktilt varselfelt (knaster) med dybde 600
mm og i full trappebredde. Varselfeltet skal avsluttes i ett trinns dybde før trappen
starter. Luminanskontrast minst 0,8 til omkringliggende belegg.
• Hvert trappetrinn skal ha en 40 mm dyp kontraststripe i full trappebredde. Luminanskontrast
0,8 mellom markering og trappetrinn.
• Åpne områder under trapper skal beskyttes for å hindre at personer ufrivillig kolliderer med
bærende konstruksjoner og områder med redusert frihøyde.
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• Trapper skal ha håndlister, jf punkt om håndlister for trapper og ramper, 9.11.
• Det skal monteres skinner for barnevogner og sykkel i trapp dersom det ikke finnes
alternativ rampe eller heis ikke har plass til sykkel og barnevogn.
• Belysning, se punkt 9.14.
Anbefaling
• Trapper bør ha bredde minst 2 000 mm.
• Trapper bør være i rette løp
• Trapper bør ha innsyn og være uten mørke kroker
Veiledning
• Det vises til Byggteknisk forskrift for utforming av trinn, eventuelt rekkverk, eventuelt repos.
• Formel stigningsforhold for trapp: 2 x opptrinn + 1 x inntrinn= 62 cm +/- 2 cm.
• Illustrasjon viser kontrastmerking og taktil merking
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9.10 Innvendig rulletrapper og rullefortau
Hensikt/mål
Innvendig rulletrapp og rullefortau skal bidra til å gi en sikkerhetsmessig forsvarlig gangforbindelse.
Funksjon og utforming
Rulletrapp utformes i hovedsak etter samme krav ute og inne. Innvendig rulletrapp og rullefortau
utformes etter følgende krav:(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.17, NS 11001, Byggteknisk forskrift)
Krav til rulletrapp
• Rulletrapp skal være i samsvar med nasjonale regler.
• Rulletrapp skal ha en største hastighet på 0,65 m/s.
• Foran start og etter slutt av rulletrapp skal det være et taktilt varselfelt (knaster) med dybde
600 mm, og i full trappebredde. Luminanskontrast minst 0,8.
• Rulletrapp skal ha skilt for tilsiktet bruk og hvilken bruk som ikke er tillatt.
• Belysning, se punkt 9.14.
Krav til rullefortau
• Rullefortau skal være i samsvar med nasjonale regler.
• Rullefortau skal ha en største hastighet på 0,75 m/s, en største helling på tolv grader (21,3
%).
• Foran start og etter slutt av rullefortau skal det være et taktilt oppmerksomhetsfelt
(tverrstriper) med 600 mm dybde, og i full fortausbredde. Luminanskontrast minst 0,8
• Rullefortau skal ha visuell retningsangivelse plassert i begge ender av fortauet.
Luminanskontrast minst 0,8.
• Rullefortau skal ha skilt for tilsiktet bruk og hvilken bruk som ikke er tillatt.
• Belysning, se punkt om belysning.
Merknad til orientering: NS og Byggteknisk forskrift har fravikende krav til luminanskontrast. Byggteknisk forskrift er
oppført.

Veiledning
• Rulletrapp og rullefortau tilfredsstiller ikke krav til universell uforming og er å se som
supplerende løsning. Velges rulletrapp krever hensynet til hinderfri gangvei at rampe eller
heis finnes i nærheten.

9.11 Håndlister for innvendige ramper, trapper og langs gangvei til plattform
Hensikt/mål
Håndlister inngår som element i ramper og trapper for å gi sikkerhetsmessig forsvarlig bruk av
disse. Håndlister kan også inngå som element i veifinning.
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Funksjon og utforming
Krav til håndlister ute og inne er i det vesentlige sammenfallende. Håndlister for innvendige trapper
og ramper utformes etter følgende krav:(Kilde:TSI-PRM 4.1.2.16, NS-11001, Byggteknisk forskrift)
Krav
• Trapper og ramper skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to høyder på
henholdsvis 700 mm og 900 mm.
• Det skal være en fri avstand på ca 50 mm mellom håndlist og vegg.
• Håndlister skal være sammenhengende der det er mulig.
• Håndlister skal strekke seg minst 300 mm bortenfor de øverste og nederste trinnene.
Håndlister føres til vegg, gulv eller tilbake til håndlist for å unngå hekting.
• Håndlister skal være gripesikre og runde med et tverrsnitt på 40 - 50 mm.
• Håndlister i trapper skal ha luminanskontrast minst 0,8 til bakgrunn.
• Håndlist i ramper skal ha kontrast til vegg og rekkverk.
Veiledning
• Ved rampebredder og trappebredder over 3 meter kan det vurderes om det er
hensiktsmessig med håndlister også midt i gangbanen.
Merknad til orientering: NS og TSI-PRM har litt fravikende krav til plasseringshøyde, tverrsnitt, avstand til vegg. NS
kravene er anvendt.

Anbefaling for håndlister langs gangvei til plattform (Kilde: TSI-PRM 4.1.2.3.2)
• Håndlister langs hinderfri gangvei til plattform kan inngå som del av veifinning/ledelinjer.
Slike håndlister bør ha informasjon (f.eks. perrongnummer eller retningsinformasjon) i
blindeskrift og i prismeformede bokstaver eller tall på baksiden av håndlisten eller på
veggen i en høyde mellom 700 og 900 mm.
Merknad til orientering: Plasseringshøyde er tilpasset NS krav.

9.12 Innvendig heis
Hensikt/mål
Heis kan inngå som element i hinderfri gangvei.
Funksjon og utforming
(Kilde: Jernbaneverket)
Jernbaneverket har utarbeidet egne krav til publikumsheiser som ivaretar hensyn ved både
innendørs og utendørs plassering:
Krav
• Innendørs heis skal utformes i henhold til Jernbaneverkets utredning og kravspesifikasjon
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”Del 2: Kravspesifikasjon publikumsheiser” (desember 2010). Kravspesifikasjon Del 2
finner du her: STY-601262
• Løfteplattform skal ikke anvendes som alternativ til publikumsheis.
Anbefaling
• Kravspesifikasjonen er minimumskrav. Det anbefales å installere heis av type ”båreheis”
med 2 dører som gjør det mulig å ”kjøre igjennom”. Dersom ”båreheis” ikke kan
installeres anbefales det å vurdere å øke dybden i heisen fra kravet 1 400 mm til 1 600
mm. En slik økning gjør det mulig for en rullestolbruker å snu inne i heisen. Det
anbefales videre å vurdere økning av innvendig belysningsstyrke fra 100 Lux til 200 Lux.
Slik økning samsvarer med anbefalingene i NS 11001-1:2009.
Veiledning
• Heis er et sentralt element når det gjelder å sikre universell utforming. Heis bør plasseres så
sentralt i gangforbindelsene som mulig.
• Innvendig høydeforskjell over 2 meter bør vurderes løst med heis eller som supplement til
rampe. Ved bruk av heis kan unngås plasskrevende og lang rampe.
• Jernbaneverkets utredning og kravspesifikasjon fraråder bruk av løfteplattform som
alternativ til heis. Løfteplattformer har vist seg ustabile og dyre i drift.
9.13 Innvendig ledesystem/ledelinjer
Ledesystem/ledelinjer omtales i eget kapittel 11 (STY-602998)
9.14 Innvendig belysning
Hensikt/mål
Krav til sikkerhetsmessig tilstrekkelig belysning for reisende skal ivaretas.
Funksjon og utforming
Belysning av publikumsareal inne i stasjonsbygning, herunder innvendige underganger, utformes
etter følgende krav:(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.10, NS – 11001)
Krav:
• Langs hinderfrie gangveier, service-/vente-/oppholdsareal, undergang, langs rampe: Minst
100 lux ved gulvnivå. Dersom kunstig belysning er nødvendig for å oppnå dette, skal
lysstyrken være minst 40 lux høyere enn omgivelsenes lysstyrke og ha en kaldere
fargetemperatur.
• Trapper: Minst 200 lux i trappetrinn. Minst 250 lux ved start og slutt av trapp.
• Rampe: Minst 250 lux ved start og slutt av rampe.
• Heis: Se omtale av heis i punkt 9.12.
• Toalett: Minst 300 lux.
• Skranke (billettsalg/info): Minst 300 lux.
• Dersom kunstig belysning trengs for å lese detaljerte opplysninger, skal de stedene der slike
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opplysninger finnes, belyses med en lysstyrke som er minst 15 lux høyere enn lysstyrken
i de tilstøtende områdene. Slik belysning skal også ha en annen fargetemperatur enn
fargetemperaturen i de tilstøtende områdene.
Anbefaling
• Det bør være 150 lux på gulvnivå (NS 11001-1:2009).
Veiledning
• Belysning er sentralt for å sikre universell utforming. Belysning er også et
informasjonselement. Ved å differensiere lysstyrken kan belysning benyttes for å
understøtte ledelinjer og opplyse fareelementer.
• Belysning påvirkes av fargevalg. Farger som ikke ”sluker” belysning understøtter belysning.
Belysning kan også brukes for å skape miljø og opplevelse.
9.15 Plattformer
Hensikt/mål
Plattformer skal være et funksjonelt og sikkerhetsmessig forsvarlig oppholds- og venteareal for
publikum. Dimensjonering av oppholds- og venteareal skal bidra til rask av- og påstiging.
Funksjon og utforming
Utforming av plattform (høyde, lengder, mv) fastsettes i Teknisk regelverk,
Krav
• Adkomst til plattform inngår i hinderfri gangvei og skal knyttes til stasjonens ledelinjesystem.
• Plattformen skal ha klimabeskyttelse.
Veiledning
• Ansamling av passasjerer kan motvirkes ved å spre leskur, benker og
informasjonselementer langs plattformens lengde.
• Plattformarealet er i Teknisk regelverk delt inn i en Sikkerhetssone og en Oppholdssone. I
planløsningssammenheng kan Oppholdssonen med fordel deles inn i en Adkomstsone
og en Servicesone. Benker, stedsnavn, avfallsbeholdere, reklamestativer,
blomsteroppsatser etc. plasseres i Servicesonen.
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Bilde 1: Prinsipp for inndeling i soner på sideplattform. Er ikke illustrasjon for
utforming av plattform.

Bilde 2: Prinsipp for inndeling i soner på midtplattform. Er ikke illustrasjon for
utforming av plattform.

9.16 Mobil rullestolrampe
Hensikt/mål
Bruk av mobil rullestolrampe skal gi sikker av- og påstiging til tog for passasjerer som bruker
rullestol.
Funksjon og utforming: Forutsetninger for å utplassere mobil rullestolrampe på plattform
Utsetting og bruk av mobil rullestolrampe krever at stasjonen oppfyller visse krav til tilgjengelighet.
(Kilde Jernbaneverket)
Krav ved utsetting av mobile ramper på plattformer:
• Plattform skal som hovedregel ikke være lavere enn 55 cm. Ved lavere plattform enn 55 cm
skal det gjøres en særskilt vurdering..
• Plattform i det aktuelle bruksområdet skal ha en nødvendig fri bredde. Retningsgivende
bredde minimum 3,5 meter ved plattformhøyde 76 cm og 4,5 meter ved plattformhøyder
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lavere enn 76 cm. Eventuell sikkerhetssone på motsatt side av plattform kommer i tillegg.
• Det skal være en fri plass foran rampens hensettingsstativ, retningsgivende 3 meter.
• Stasjonen skal som hovedregel være klassifisert som minimum «tilgjengelig» i henhold til
Jernbaneverkets kriterier. For stasjoner med lavere standard kan det gjøres særskilt
vurdering.
• Mobil rullestolrampe skal som hovedregel ikke utplasseres på plattformer som har adkomst
ved overgang i plan/ over skinnegang. Unntak kan gjøres dersom planovergangen
oppfyller kriteriene til «tilgjengelig».
• Søyle, vegg eller monteringsbrakett skal brukes for å feste hensettingsstativ for
rullestolrampen. Søyle/vegg dimensjoneres for å tåle belastning av rullestolrampen.
• Hensettingsstativ skal ikke plasseres slik at det kan benyttes som klatrestativ opp til for
eksempel toganvisere, klokke, leskur og lignende.
• Hensettingsstativ for rullestolramper skal jordes i samsvar med krav i Teknisk regelverk.
• Hensettingsstativ skal ikke plasseres i nærheten av kontaktledningsmaster (KL-master) og
skal ha sikker avstand til høyspenningsanlegg/installasjoner.
Veiledning
• Lavere plattform enn 55 cm kan gi for bratt stigning ved bruk av rullestolrampen.
• Dersom rullestolrampen plasseres slik at den kan tas fram i lengderetning gir det mindre
sjenanse i plattformens adkomstsone.
• Mobil rullestolrampe trengs ikke på stasjon hvor det i ordinær drift kun kjører tog med egen
rullestolheis eller tog med innsteghøyde som er tilpasset plattformhøyden. Dette kan
avklares med togselskap eller Jernbaneverkets stasjonsenhet.

9.17 Klimabeskyttelse/leskur/venterom
Hensikt/mål
Klimabeskyttelse er en konstruksjon som gir ly for regn, vind, sol, snø og kulde. Klimabeskyttelse
skal bidra til en viss komfortmessig standard.
Funksjon og utforming
(Kilde: TSI-PRM 4.1.2.8, Jernbaneverket)
Klimabeskyttelse inngår i stasjonens basisstandard.
Utforming av klimabeskyttelse velges innenfor rammen av Jernbaneverkets designhåndbok. Ønske
om avvik søkes godkjent av designseksjonen i Jernbaneverket.
Krav
• Alle stasjoner skal ha klimabeskyttelse.
• Klimabeskyttelse skal være utstyrt med sitteplasser.
• Klimabeskyttelse skal være utstyrt med støttestang/hvilestang for stående med lengde minst
1 400 mm og plass for rullestol
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Veiledning
• Adkomst til klimabeskyttelse inngår i hinderfri gangvei
• Klimabeskyttelse kan utformes som venterom, som leskur, som levegger under plattformtak,
eller kun som plattformtak. Valg av løsning tilpasses den enkelte plattformsituasjon
(klimaforhold) og velges slik at de ventende i minst mulig grad utsettes for regn og
snøføyke.
• Levegger uten tak kan også inngå som en del av klimabeskyttelse for å gi ly langs
eksempelvis vindutsatt gangvei.
• Støttestang/hvilestang for stående kan plasseres på plattform
• Dersom vegetasjon anlegges som levegger, bør disse danne oversiktlige rom for å skape
trygghet. Det bør være fri sikt til ankommende tog.
Dimensjonering
Dimensjonering og plassering av klimabeskyttelse inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og
gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Alle plattformer og alle venteområder, skal ha minst ett klimabeskyttet område.
• Stasjoner som er knutepunkt med stopp av regiontog og/eller med overgang til andre
reisetilbud, skal ha oppvarmet venteareal.
Anbefaling
• Samlet klimabeskyttet areal bør dimensjoneres etter togavganger med flest passasjerer.
Retningsgivende å ”huse” 75 % av maksimalt antall passasjerer samtidig på plattform.
Dimensjonerende plassbehov er 0,5 m2 pr person.
• Oppvarmet areal bør dimensjoneres for å ”huse” 50 % av maksimalt antall passasjerer
samtidig på plattformen. Dimensjonerende plassbehov: 0,5m2 pr person.
• Det kan være hensiktsmessig å plassere flere leskur utover plattformen, for å oppnå
spredning av passasjerer, eksempelvis pr 80 meter.
• Klimabeskyttelse plasseres tilstrekkelig langt unna kontaktledningsmaster (KL-master),
benker, avfallsbeholdere, valideringsautomater og lignende slik at adkomst til taket er
hindret (jf. generelle krav til sikker utforming samt krav til avstand til
høyspenningsinstallasjoner/kontaktledning.)
Veiledning
• Spesielle klimatiske forhold kan gi behov for oppvarmet venterom også på stasjoner med
basisstandard.

9.18 Benker og sitteplasser
Hensikt/mål
Benker og sitteplasser inngår i oppholds- og venteareal for publikum og skal holde en minste
definert kapasitets- og komfortmessig standard.
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Funksjon og utforming
Sitteplasser inngår i stasjonens basisstandard. Jernbaneverkets designhåndbok fastsetter utforming
av benker.
Konstruksjonssprang i vegger og murer, samt steiner og gjerder kan også fungere som
utgangspunkt for sitteplasser.
Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av benker inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og gjøres
med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Alle stasjoner skal ha sitteplasser.
• Der det finnes oppholdssone skal det være minimum 3-5 sitteplasser.
• Benker skal ha ryggstøtte og minst 1/3 skal ha armlener.
Anbefaling
• Benker bør finnes i klimabeskyttelse og på plattform i oppholdssonens servicesone.
• Antall sitteplasser på plattform tilpasses tilgjengelig plattformareal og maksimalt antall
personer på plattform. Det bør finnes sitteplass til 20 % av maksimalt antall passasjerer.
Krav til plassering
• Benker skal ikke plasseres i nærheten av kontaktledningsmaster (KL-master) før det er
godtgjort at klatrevern i KL-mastene har tilstrekkelig beskyttelse etter forskriftene.
• Benker skal plasseres slik at de står i kontrast mot bakgrunn
• Benker skal ikke stå i veien for blinde eller synshemmede, og de skal kunne oppdages av
svaksynt eller blind person som bruker en stokk
• Hengende objekter skal ikke henge lavere enn 2 100 mm.
• Utstikkende objekter som er plassert lavere enn en høyde på 2 100 mm, og som stikker mer
enn 150 mm ut, skal angis av en hindring med en høyde på høyst 300 mm. Hindringen
skal kunne oppdages av en blind person som bruker en stokk.
Anbefaling
• Benker bør plasseres slik at det er mulig å sitte i rullestol ved siden av benkene.
• Benker bør være fast fundamentert.

Veiledning
• For jording av fundamenterte metalliske objekter på plattform, se Teknisk regelverk.
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9.19 Avfallsbeholdere
Hensikt/mål
Utplassering av avfallsbeholdere skal bidra til å gjøre stasjoner rene og ryddige.
Funksjon og utforming
Avfallsbeholdere inngår i stasjonens basisstandard. Jernbaneverkets designhåndbok fastsetter
utforming av avfallsbeholdere. Det er 4 fraksjoner avfallsbeholdere: papir, restavfall, flasker/bokser,
askebeger.
En miljøstasjon omfatter de 3 fraksjonene: papir, restavfall, flasker/bokser.
Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av avfallsbeholdere inngår i skilt og møbleringsplan for stasjonen og
gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Alle stasjoner skal ha avfallsbeholdere.
• Ved nybygging eller ombygging skal det etableres kildesortering
• Avstand mellom sitteplasser og avfallsbeholdere skal være stor nok til at publikum ikke
sjeneres av vond lukt.
• Askebeger skal plasseres slik at røyking ikke sjenerer ikke-røykende og ikke rett ved
informasjonselement (anviser, ruteplakat). Eventuell røykesone skal merkes .
Anbefaling
• Antall avfallsbeholdere sees i forhold til planlagt drift og dimensjoneres med utgangspunkt i
trafikkvolum:
o
Årsdøgntrafikk (ÅDT) < 50: 1 miljøstasjon, 1 askebeger.
o
Årsdøgntrafikk (ÅDT) 50 - 275: 2 miljøstasjoner, 2 askebeger.
o
Årsdøgntrafikk (ÅDT) > 275: 1 miljøstasjon hver 25 m, 4-6 askebeger
samlet i soner.
• Det bør være avfallsbeholdere og askebegre nær alle adkomster til plattform.
• Avfallsbeholdere og askebeger plasseres med stabil fundamentering.
Veiledning
• Ved behov kan en miljøstasjon utvides etter behov med 1 ekstra fraksjon (eks. papir eller
restavfall).
• Avfallsbeholdere plasseres etter behov rundt og i stasjonsbygning.
• Hvis det er serveringssted i, eller i umiddelbar nærhet av stasjonen, vurderes antall
avfallsbeholdere.
• 1 miljøstasjon settes sammen slik at fraksjonen for restavfall alltid står i midten. Dette gir forutsigbarhet og forenkling for passasjerene.
• Hvis det er behov for ekstra fraksjoner, kan det settes inntil 4 fraksjoner i en og samme
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miljøstasjon (eks. 2 stk. restavfall ved siden av hverandre og 2 flasker/bokser på hver sin
side).
• For jording av fundamenterte metalliske objekter på plattform, se Teknisk regelverk

9.20 Bagasjetraller
Hensikt/mål
Utplassering av bagasjetraller skal bidra til å gi et nødvendig og forventet servicetilbud for
bagasjehåndtering.
Funksjon og utforming
Bagasjetraller kan inngå i stasjonens tilleggsstandard.
Utplassering av bagasjetraller er aktuelt å vurdere på stasjoner av en viss størrelse/betjente
stasjoner. Bagasjetraller vil inngå i stasjonens driftsrutiner.
Bagasjetraller utformes etter følgende krav:(Kilde: Jernbaneverket)
Krav
• Bagasjetraller skal ha 4 hjul, håndbrems og ha mulighet for myntpant.
• Bagasjetraller skal ha piktogram som forteller om forbud om bruk av bagasjetralle i
rulletrapp og på rullebånd.

Dimensjonering og plassering
Dimensjonering av bagasjetraller inngår i skilt og møbleringsplan for stasjonen og gjøres med
utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Bagasjetraller skal plasseres i samlestativ.
• Bagasjetraller plassert på plattform skal plasseres parallelt med plattformlengde.
Anbefaling
Aktuelle plasseringssteder er bussholdeplass, taxiholdeplass og plattform. Utplasseringssted bør
skiltes. Antall bagasjetraller vurderes ut fra antall togavganger:
• Maks avgang 0 - 50: antall vurderes.
• Maks avgang 50 - 150: 20 stk.
• Maks avgang 150 - 300: 30 stk.
• Maks avgang over 300: 40 stk.
• Store gangavstander kan gi behov for flere bagasjetraller.
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9.21 Oppbevaringsbokser
Hensikt/mål
Utplassering av oppbevaringsbokser skal bidra til å gi et nødvendig og forventet servicetilbud for
oppbevaring av bagasje.
Funksjon og utforming
Oppbevaringsbokser kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Oppbevaringsbokser utformes etter
følgende krav: (Kilde: Jernbaneverket)
Krav
• Betjeningsmekanisme skal kunne brukes av blinde og svaksynte. Touch-screen betjening
skal ikke benyttes.
Anbefaling
• Adkomst til oppbevaringsbokser inngår i hinderfri gangvei.
• Oppbevaringsbokser bør visuelt tilpasses stasjonsbygning, eksempelvis farger
Dimensjonering og plassering
Oppbevaringsbokser inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen.
Krav
• Innendørs plasseringssted skal skiltes og åpningstider skal opplyses.
Anbefaling
• Oppbevaringsbokser er aktuelt på stasjoner tilpasset lengre opphold:
o
Årsdøgntrafikk (ÅDT) < 275: 12 stk.
o
Årsdøgntrafikk 275 < (ÅDT) < 1500: 18 stk.
o
Årsdøgntrafikk (ÅDT) > 1500: Vurderes særskilt
• Oppbevaringsbokser bør plasseres slik at de danner minst mulig lukkede arealer uten
innsyn. Eventuelt bør arealene overvåkes med kamera.
Veiledning
• Stasjoner i sentrum eller nær severdigheter kan trenge flere oppbevaringsbokser.
• Plassering av oppbevaringsbokser nært hinderfri gangvei kan forenkle ledelinjesystemet.

9.22 Toalett
Hensikt/mål
Toalett skal imøtekomme et nødvendig og forventet servicetilbud knyttet til reisesituasjonen.
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Funksjon og utforming
Toalett kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Toalett utformes etter følgende krav:(Kilde: NS
11001, TSI-PRM 4.1.2.7.1, 4.1.2.7.2, Jernbaneverket)
Krav
• Toalett skal utformes i samsvar med NS 11001-1:2009, se anbefaling*
• Det skal finnes stellebord for spedbarn, utformet i samsvar med TSI-PRM 4.1.2.7.2.
Stellebord skal i bruksstilling være mellom 800 mm og 1 000 mm over gulvnivå. Det skal
være utformet slik at spedbarn ikke kan skli ned ved en feiltakelse, være uten skarpe
kanter og kunne tåle en vekt på minst 80 kg. Nedfellbart stellebord skal kunne slås
sammen med en kraft på høyst 25 Newton. Se eller anbefaling
• Toalettskål, vask og annet toalettutstyr skal ha en mest mulig hærverkssikker utførelse.
• Dersom toalett har hengslede håndlister, skal det finnes et grafisk symbol som viser
håndlisten i hevet og senket stilling.
• Det skal være god avtrekksventilering.
• Kraner og fast montert utstyr skal ha luminanskontrast minst 0,4 til vegg
• Skilt på toalett skal ha taktil merking.
• Belysning, se punkt 9.14.
Anbefaling
• *Handikaptoalett bør vurderes dimensjonert noe større enn NS 11001. Grunnen er at de
ellers kan bli for små når utstyr monteres. Det er viktig å sikre snudiameter 1 600 mm for
å manøvrere rullestol.
• Toalett og vask bør være i samme rom. Det er en fordel med sluk for spyling av gulv.
• Toalettskål, vask og annet toalettutstyr bør gi mest mulig fritt gulvareal (veggmontasje).
• Det bør finnes en eller flere kraftige knagger for å henge fra seg ytterklær, vesker og
lignende.
• Stellebord anbefales plassert på handikaptoalett.
Veiledning
• Adkomst til toalett inngår i hinderfri gangvei.

Dimensjonering
Krav
• Det skal finnes toalett på stasjoner tilpasset lange opphold mellom tog.
• Minimum ett toalett for dame/funksjonshemmede og ett for herre/funksjonshemmede. For
større stasjoner vurderes behov for flere toalett.
Anbefaling
• Stasjoner med kort venteopphold: Ett felles toalett for dame/herre/funksjonshemmede
vurderes. Det kan spesielt være aktuelt der det finnes venterom.
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9.23 Areal for skranke ved billettsalg/kundeinformasjon
Hensikt/mål
Skranke kan inngå i servicetilbudet for billettsalg/kundeinformasjon. Skranke krever at det avsettes
nødvendig areal.
Funksjon og utforming
Areal for skranke til billettsalg/kundeinformasjon kan inngå i stasjonens tilleggsstandard og utformes
etter følgende krav:(Kilde: NS – 11001)
Krav
• Foran skranken skal det være et manøvreringsområde for en sirkel med en diameter på
minst 1 600 mm.
• Belysning, se punkt 9.14.
Dimensjonering
Areal for skranke for billettsalg/kundeinformasjon er aktuelt på stasjoner med betjent
billettsalg/publikumsinformasjon. Plasseres lett tilgjengelig og med tilstrekkelig areal til sitt bruk.
9.24 Kommersielle arealer
Hensikt/mål
Kommersielle arealer inngår i servicetilbudet til de reisende. Det er et mål å legge til rette for
kommersielle areal, primært på stasjoner tilpasset lange opphold.
Funksjon og utforming
Kommersielle tilbud kan deles i fem kategorier:
1. Service (Billetter, post, bank, tele)
2. Servering (Kaffebar, kafé, restaurant)
3. Andre varer og tjenester (Kiosk, blomsterbutikk, parfymeri etc.)
4. Mat (matvarebutikk)
5. Kampanjearealer
Dimensjonering
Disponering av eventuelt kommersielt areal inngår i gjennomgang av stasjonens areal.
Krav
• Kommersielt areal skal ikke gå på bekostning av areal som er nødvendig for effektive og
hinderfrie gangveier i adkomstareal, opphold ved venting på tog.
• Det skal avsettes arealer til billettautomater og validatorer
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Anbefaling
• Det bør arbeides for å få mobiltelefondekning og tilgang til internett.
• Det kan avsettes plass til skrankearealer for reisetransaksjoner.
• Bank/minibank og postkasse på stasjon eller i umiddelbar nærhet. Ønsket ved
årsdøgntrafikk (ÅDT) > 550
Veiledning
• Tilgang til billettsalg og kundeservice inngår i hinderfri gangvei. Plasseringen av disse
funksjonene bør gjøres for å redusere lengden på gangveier.
9.25 Kameraovervåkning
Hensikt/mål
Kameraovervåkning skal bidra til at reisende kan ferdes trygt på stasjonen, samt forebygge
skadeverk og uønskede hendelser.
Juridisk grunnlag for kameraovervåkning
Kameraovervåkning er i utgangspunktet forbudt ved lov, med mindre handlingen omfattes av
personopplysningslovens regler om tillatt overvåkning.
Krav
• I saker som vedrører kameraovervåkning skal Jernbaneverkets juridiske avdeling kontaktes
for vurdering av om tiltaket er lovlig. Iverksettelse av eventuell kameraovervåkning skal
klareres slik at kameraovervåkning oppfyller lovgitte krav. Det kreves melding til
Datatilsynet før iverksetting av kameraovervåkning.
Funksjon og utforming
Kameraovervåkning kan knyttes opp til automatisert stenging og lukking av stasjonsområdet.
Dimensjonering
Antall kamera og hvilke arealer som ønskes overvåket, vurderes i hvert enkelt tilfelle.
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Informasjon. Skilt. Ruteinformasjon. Høyttalere. Stasjonsur. Profilering mm

Kapitlet omfatter informasjonselement og sammensetning av disse.
10.1 Sammensetning av informasjonselementer
Hensikt/mål
Sammensetning av informasjonselement skal bidra til at alle reisende får tilgang til nødvendig og
tydelig reiseinformasjon, herunder sikkerhetsinformasjon.
Funksjon og utforming
Informasjon gis på flere måter og med ulike typer informasjonselementer:
• Visuell informasjon: tekst, skilt, piktogram
• Lydinformasjon: høyttaler
• Dynamisk informasjon: tekst til tale funksjon
• Taktil informasjon: taktile kart/skilt, ledelinjer, taktil merking
Krav
• Nødvendig informasjon skal ivaretas, jf punkt 5.3
• Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser skal være i samsvar med europeiske eller
nasjonale regler.
• Varselskilt, forbudsskilt og påbudsskilt skal være i samsvar med europeiske eller nasjonale
regler.
• For å nå fram til blinde, synshemmede, hørselshemmede og døve kreves det at
vesentlig/viktig informasjon gis både som tekst og talemelding. På denne måten kan det
oppnås en informasjonsstandard som er i overensstemmelse med krav til universell
utforming.
• For blinde og synshemmede skal informasjon om hinderfri gangvei gis på minst en av
følgende måter: ved ledelinjer, lyd, følbare skilt, talesignaler, kart med blindeskrift.
• Visuell informasjon skal stå i kontrast til bakgrunn og kunne leses under alle lysforhold når
stasjonen er i drift. Visuell informasjon (eks ruteplakater/linjekart, skilt) belyses om
nødvendig for å sikre lesbarhet.
Anbefaling
• Målform i informasjonstekst bør samsvare med stedlige forhold/målform i kommunen. Se Lov
1980-04-11 nr 5: Lov om målbruk i offentlig tjeneste.
Veiledning
• Belysning, merking, materialbruk og kontraster kan bidra til å understøtte
informasjonselement.
Sammensetning av informasjon - veiledning
Informasjon er en sentral del av stasjonens basisstandard. Sammensetning og dimensjonering av
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informasjonselement styres grovt av stasjonens utforming, antall passasjerer og hvilke grupper
passasjerer stasjonen betjener.
Lokaltogsreisende kjenner gjerne rutetidene og har kort oppholdstid på stasjonene.
Informasjonsbehovet vil primært være opplysning om når første tog kommer og eventuelt hvor
lenge det er til neste tog.
Reisende med regiontog på mellomlange og lange strekninger har gjerne lengre oppholdstid på
stasjonene. Stasjonene er ofte større med flere plattformer og avganger til flere destinasjoner.
Informasjonsbehovet er større med behov for flere opplysninger om den aktuelle avgang.
Stasjonen kan deles i områder:
1.

Adkomstområdet

Knytter sammen stasjonen og omgivelsene. Kan inneholde gang- og kjøreveier til stasjonen, avpåstigingsplasser, holdeplasser, parkeringsplasser. Informasjonsbehov er knyttet til å avklare
skilting langs gang-kjørevei i samråd med lokal myndighet/veiholder, skilte eks ulike typer parkering,
henvise til stasjonens serviceområde/plattformer, stasjonsnavn. Monitor som viser togavganger kan
være aktuelt, eks ved lang gangvei til plattform. Det kan også gis henvisning til et
hovedinformasjonspunkt som gir mer informasjon.
2.

Serviceområdet

Inneholder stasjonens servicefunksjoner der det kan finnes eks benker, klimabeskyttelse, billettsalg,
bagasjeoppbevaring, kommersielle tilbud mv. Stasjonsbygning kan være en del av serviceområdet.
På mange stasjoner kan serviceområdet strekke seg langs plattform. I serviceområdet etableres et
hovedinformasjonspunkt. På større stasjoner kan hovedinformasjonspunkt anlegges ved et
fordelingspunkt der det henvises til ulike spor. Informasjonselementer kan være monitor/hovedtavle,
linjekart, aktuelle skilt.
3.

Plattformområdet

Plattformområdet inndeles i soner (jf kap 9.15). Gangsone og sikkerhetssone skal være hinderfri.
Informasjonselementer plasseres i servicesone. I plattformområdet gis informasjon knyttet til det
enkelte spor. Informasjonselementer kan gjøres ved anvisere/monitor, høyttaler,
ruteplakater/linjekart, aktuelle skilt.
Dimensjonering og sammensetning av informasjonselementer gjøres med utgangspunkt i
retningslinjer for skilting og møblering.
10.2 Vegskilt
Hensikt/mål
Omfatter skilting av adkomstveg til stasjonen og skilting til stasjonen fra nærmeste tettsted og/eller
nærliggende hovedvegnett.
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Funksjon og utforming
Krav
• Utforming av vegskilt skal baseres på Statens vegvesens skiltnormal, håndbok 050.
Dimensjonering og plassering
Krav
• Antall vegskilt og plassering av vegskilt skal baseres på Statens vegvesens skiltnormal,
håndbok 050.
10.3 Stasjonsnavneskilt
Hensikt/mål
Stasjonsnavneskilt plasseres på stasjonsbygning og langs plattform/spor. Stasjonsnavneskilt
identifiserer stasjonen og stedet.
Funksjon og utforming
Utforming av stasjonsnavneskilt fastsettes av Jernbaneverkets designhåndbok.
Det skilles mellom 3 typer skilt:
• Stasjonsnavn plassert på stasjonsbygning mot stedet. Har ordet ”stasjon” i seg
• Stasjonsnavn plassert på stasjonsbygning mot plattform. Opplyser stedets navn og
høyde over havet. Omtales også som stedsnavneskilt.
• Stasjonsnavn plassert langs plattform og spor. Opplyser stedsnavn og omtales også
som stedsnavneskilt.
Det er viktig at stedsnavneskilt er lesbare i mørke. Stedsnavneskilt kan være med og uten
belysning eller opplyst av andre lyskilder i nærheten.
Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av stasjonsnavneskilt inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen
og gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilt- og møbleringsplan.
Krav
• Alle stasjoner skal ha stasjonsnavneskilt
• Stasjonsbygning som er i bruk skal ha stasjonsnavneskilt.
Anbefaling
• Stasjonsnavneskilt langs plattform/spor bør plasseres slik at det sikres lesbarhet fra
togvindu. Retningsgivende avstand mellom skilt omlag 30 meter.
• Stasjonsbygning som ikke er i bruk som stasjon, skal i utgangspunktet ikke ha
stasjonsnavn. I noen tilfeller er det aktuelt å beholde antikvariske skilt hvis dette er
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naturlig i forhold til bygningsvern. Skilt som er en integrert del av bygningens fasade
og/eller har fulgt bygningen fra dets opprinnelse, beholdes. Fra sted til sted kan det
vurderes om det er tilrådelig å sette opp nytt skilt i tillegg til det gamle. Av hensyn til
arkitektur/bygningsvern kan en eventuell pylon med stedsnavn settes opp
• Dersom stasjonsnavneskilt ikke kan plasseres på stasjonsbygning, brukes pylon.
Stasjonsnavneskilt plasseres på pylonets høyre side (sett fra byen/stedet).
Veiledning
• Stedsnavneskilt kan være frittstående på stolper, festet under plattformtak, på lysmast
eller på vegg, eller være integrert i rutetabellstativer og levegger i klimabeskyttelse.

10.4 Ruteinformasjon (ruteplakater/linjekart, monitorer, anvisere)
Hensikt/mål
Ruteinformasjon skal gi nødvendig og korrekt informasjon om rutetilbudet fra aktuelle stasjon og
avviksinformasjon.
Funksjon og utforming
Ruteinformasjon er et krav som inngår i stasjonens basisstandard og skal finnes på alle stasjoner.
Ruteinformasjon gis i form av ruteplakater/linjekart og/eller som dynamisk informasjon på monitorer
og anvisere. Monitorer/rutetavler informerer om det totale rutetilbudet, anvisere informerer for det
aktuelle sporet. Strekningskart viser stasjonens plassering i rutenettet. Linjekart viser togenes
stoppmønster.
Monitorer og anvisere utformes etter følgende krav: (Kilde: TSI-PRM 4.1.2.11,Jernbaneverket)
Krav
• Monitorer og anvisere skal utformes i samsvar med krav i Teknisk regelverk og
Jernbaneverkets designhåndbok.
• Monitorer og anvisere inngår som del av dynamisk ruteinformasjon for å sikre universell
utformet informasjon. Viktig/sentral informasjon skal også gis som talemelding over
høyttaler, og/eller kunne oppsøkes av kunden når teknologien er utviklet.
• Reklame og ruteinformasjon skal ikke presenteres i samme monitor.
Veiledning
• Monitorer og anvisere er sammen med høyttalere særs viktige informasjonselementer.
Disse informasjonselementene er også dynamiske ved at de kan gi løpende
informasjon. Løsrevet fra hverandre oppfyller disse informasjonselementene ikke
krav til universell utforming. Universell utforming krever at vesentlig/viktig informasjon
gis både som talemelding og tekst for å nå fram til hørselshemmede, blinde og
svaksynte.
• Linjekart gir oversikt over togenes stoppmønster på angitte strekning. Linjekart bør
plasseres i nærheten av monitor slik at informasjon om linjenummer og sporanvisning
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sees i sammenheng.
• Utforming av rutetabeller fastsettes av Jernbaneverkets designhåndbok
• Tilgjengelighet til ruteinformasjon inngår i hinderfri gangvei. Ved plassering av
ruteinformasjon er det viktig å ta hensyn til lysforhold/sol for å sikre lesbarhet.

Dimensjonering
Dimensjonering av ruteinformasjon inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og gjøres med
utgangspunkt i retningslinjer for skilt og møbleringsplan.
Ruteplakater:
Krav
• Skriftlig ruteinformasjon samt strekningskart/linjekart skal finnes på alle stasjoner.
Minimum ett stykk timebasert avgangsinformasjon
• Timebaserte, gule, avgangstabeller: Avgangstider fra denne stasjon, alle
knutepunktstasjoner og helst også alle mellomliggende stasjoner.
Anbefaling
• Strekningsbaserte rutetabeller i henhold til dagens standard hvis togselskapene ønsker
dette.
Veiledning
• Strekningsbasert informasjon kan plasseres ved adkomster og på plattformer.
Monitorer:
Krav
• Monitor/hovedtavle skal finnes på større stasjoner som har adkomstområde og/eller
venterom.
Anbefaling
• Monitor/hovedtavle er ønskelig på mindre stasjoner med venterom.
• Monitor/hovedtavle er ønskelig langs gangvei (herunder undergang/overgang) fra
atkomstområde/venterom til plattform på stasjoner med mer enn en plattform.
Retningsgivende ved gangvei over 100 meter.
Anvisere/monitor:
Krav
• Anvisere/monitor skal finnes på minst ett sted/en plattform som brukes til persontog.
• For stasjoner med undergang/overgang til mer enn en plattform skal det finnes en
anviser/monitor pr oppgang/nedgang.
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Anbefaling
• Det bør være tilstrekkelig antall anvisere/monitorer for å dekke vanligst forekommende
toglengde. Det kan være hensiktsmessig å plassere anvisere/monitorer for å få en
spredning av ventende på plattform. Det bør da være en anviser/monitor pr 80 meter.
Små stasjoner – informasjonspunkt:
Anbefaling
• På små stasjoner kan det være hensiktsmessig å samlokalisere informasjonselement i
ett sentralt plassert informasjonspunkt.
Veiledning ruteinformasjon for annen kollektivtrafikk
På stasjoner med overgangsmulighet til annen kollektivtrafikk kan ruteopplysning for annen
kollektivtrafikk gis ved utganger og eventuelt i venterom.

10.5 Høyttaleranlegg
Hensikt/mål
Høyttaleranlegg skal gi nødvendig informasjon om ankomst og avganger, samt gi
avviksinformasjon.
Funksjon og utforming
Høyttaler inngår i stasjonens basisstandard og skal finnes på alle stasjoner. Høyttalere utformes
etter følgende krav: (Kilde: TSI-PRM 4.1.2.12, Jernbaneverket)
Krav
• Høyttaleranlegg uformes i samsvar med krav i Teknisk regelverk.
• Høyttalere inngår som del av dynamisk ruteinformasjon for å sikre universell utformet
informasjon. Viktige/sentrale høyttalerbeskjeder skal også gis med talemelding når
teknologien er utviklet. Dersom høyttalerinformasjonen ikke gis automatisk, skal et
lydinformasjonssystem gjøre det mulig for kunder å få informasjon når de ber om det.
• Høyttalermelding skal ha et lydnivå som ikke sjenerer omgivelsene. Lydnivå ivaretas av
Teknisk regelverk.
• Krav til taletydelighet (RASTI-nivå) ivaretas av Teknisk regelverk.
Anbefaling
• Høyttalerne bør fargetilpasses til stolper og oppheng.
Dimensjonering
Krav
• Høyttalermeldinger skal kunne oppfattes i hele plattformens lengde og antall høyttalere
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dimensjoneres i henhold til dette.
Anbefaling
• Høyttaler også ved inngang til stasjon, i eventuell billettekspedisjon og venterom, i
eventuell undergang/overgang til spor.
Veiledning
• Høyttalere er sammen med monitorer og anvisere særs viktige informasjonselementer.
Disse informasjonselementene er også dynamiske ved at de kan gi løpende
informasjon. Løsrevet fra hverandre oppfyller disse informasjonselementene ikke
krav til universell utforming. Universell utforming krever at vesentlig/viktig informasjon
gis med både tekst og lyd for å nå fram til både hørselshemmede, blinde og
svaksynte.
• Best virkning av høyttalere oppnås ved å benytte høyttalere som retter lyden nedover i
en kjegle med åpning på 45 grader fra høyttalerens akse og med minimal spredning
utenfor denne kjegle. Plasseringshøyde og avstand mellom høyttalerpunktene
tilpasses slik at det oppnås fullstendig dekning i 1,5 meters høyde over gulv- eller
plattformplan.
• På små stasjoner kan høyttaler inngå som en del av ett felles informasjonspunkt.
10.6 Teleslynge
Hensikt/mål
Teleslynge er et hjelpemiddel for hørselshemmede.
Funksjon og utforming
Teleslynge kan inngå i tilleggsstandard.
Krav
• Installering av teleslynge skal avklares i henhold til krav/føringer i Byggteknisk forskrift.
• Område med teleslynge skal være merket.
Dimensjonering
Krav
• Teleslynge skal finnes på stasjoner hvor det er skrankefunksjoner
Veiledning
• Teleslynge kan installeres på områder hvor det er tilgang på høyttalerinformasjon.
• Byggteknisk forskrift, veiledning § 13-10 gir nærmere informasjon
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10.7 Stasjonskart
Hensikt/mål
Stasjonskart skal gi informasjon om utformingen av stasjonen og informasjon om stedet/byen.
Funksjon og utforming
Stasjonskart kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Det skilles mellom to typer stasjonskart:
• Stasjonskart som gir informasjon om stasjonens oppbygging, antall spor og hvilken
hovedretning togene har på de enkelte spor. Stasjonskart har også en taktil utførelse
for blinde og svaksynte.
• Områdekart gir informasjon over stedet/byen med angivelse av sentrale steder.
Områdekart kalles også stedskart/bykart.
Utforming av stasjonskart gjøres av Jernbaneverkets designseksjon i samarbeid med aktuell
interesseorganisasjon.
Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av stasjonskart inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og
gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Stasjoner med flere spor og plattformer skal ha taktilt stasjonskart eller taktile skilt.
Anbefaling
• Større stasjoner bør ha sentralt plassert områdekart
Veiledning
• Dimensjonering og plassering av taktilt stasjonskart skjer i samarbeid med aktuell
interesseorganisasjon. Taktile skilt kan vurderes som alternativ til taktilt stasjonskart.
Taktilt stasjonskart og møtepunkt for assistansetjeneste kan plasseres i samme område.
Jernbaneverkets designseksjon kontaktes for veiledning.
10.8 Henvisningsskilt
Hensikt/mål
Henvisningsskilt er informasjonsskilt som informerer om veien/retningen til billettsalg,
plattformer/tog, ulike servicefunksjoner som post, minibank, toaletter etc., samt gir opplysning om
fasiliteter, operatører og leietakere. Henvisningsskilt skal tilfredsstille ulike informasjonsbehov.
Funksjon og utforming
Henvisningsskilt inngår i stasjonens basisstandard. Utforming av henvisningsskilt fastsettes av
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Jernbaneverkets designhåndbok.
Henvisningsskilt inngår som informasjonselement langs hinderfri gangvei.
Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av henvisningsskilt inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og
gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Nødvendige henvisningsskilt skal finnes på alle stasjoner.
• Det skal finnes henvisningsskilt til eventuell bank, buss, taxi, t-bane, flyterminal
• Større stasjoner og knutepunkt skal ha skilt med engelsk tekst i tillegg til norsk.
• På større stasjoner og knutepunkt skal det vurderes å bruke henvisningsskilt med
innebygd belysning, jf Håndbok for design.
Anbefaling
• Henvisningsskilt med innebygd belysning anbefales for å sikre god lesbarhet.
Veiledning
• Stasjonens form og innhold er dimensjonerende for mengde skilt og plasseringen. Viktig
å sikre tydelig skilting og unngå tvil der det må gjøres veivalg.
10.9 Opplysningsskilt
Hensikt/mål
Opplysningsskilt er et informasjonsskilt som gir "på-stedet” informasjon, eksempelvis informasjon
om åpningstid. Opplysningsskilt skal tilfredsstille ulike informasjonsbehov.
Funksjon og utforming
Opplysningsskilt inngår i stasjonens basisstandard. Utforming av opplysningsskilt fastsettes av
Jernbaneverkets designhåndbok.
Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av opplysningsskilt inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og
gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Nødvendige opplysningsskilt skal finnes på alle stasjoner.
• Større stasjoner og knutepunkt skal ha skilt med engelsk tekst i tillegg til norsk.
• Alle stasjoner med venterom eller billettsalg skal gi informasjon om åpningstider.
• Alle stasjoner skal gi plass til aktuelt togselskaps logo ved adkomst til stasjonen.
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Veiledning
• Stasjonens form og innhold er dimensjonerende for mengde skilt og plasseringen.
10.10 Spornummerskilt og sektorskilt
Hensikt/mål
Skilt for spornummer og sektor hjelper passasjerer å finne plattform og plassere seg korrekt på
plattform ved bruk av plassbillett. Skal foruten å hjelpe passasjer også bistå til rask påstiging.
Funksjon og utforming
Spornummerskilt kan inngå i stasjonens tilleggsstandard. Utforming av spornummerskilt og
sektorskilt fastsettes av Jernbaneverkets designhåndbok.
Spornummerskilt deles inn i spor 1, spor 2 osv.
Sektorskilt/sektormerking deles inn i sektor A, B, C osv.
Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av spornummerskilt og sektorskilt inngår i skilt- og møbleringsplan for
stasjonen og gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Stasjoner med mer enn ett trafikkert spor skal ha sporskilt.
• Sporskilt skal plasseres nærmest det sporet det viser til.
• Større stasjoner og knutepunkt skal ha skilt med engelsk tekst i tillegg til norsk.
• Antall sektorskilt skal tilpasses den enkelte stasjon/plattform.
Veiledning
• Sektorskilt/sektormerking er særlig viktig ved lange togsett og korte stopp.
• Sektorskilt brukes i kombinasjon med sektormerking på plassbillett, og det krever presise
stoppunkt for toget langs plattformen. Det er derfor nødvendig med samarbeid med
aktuelle togselskap ved sektorinndeling av plattform.
10.11 Varsel- og forbudsskilt
Hensikt/mål
Varsel- og forbudsskilt gir informasjon og påbud knyttet til risiko og fare ved opphold på plattformer
og ved ferdsel i/over/langs spor. Varsel- og forbudsskilt skal gi nødvendig informasjon om nevnte
forhold.
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Funksjon og utforming
Varsel- og forbudsskilt inngår i stasjonens basisstandard. Utforming av varsel- og forbudsskilt
fastsettes av Jernbaneverkets designhåndbok.
Dimensjonering og plassering
Plassering av varsel og forbudsskilt i og langs sporet fastsettes i Teknisk regelverk.
Dimensjonering og plassering av varsel- og forbudsskilt i stasjons- og parkeringsareal som ikke
fastsettes i Teknisk regelverk gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Nødvendige varsel- og forbudsskilt skal finnes på alle stasjoner.
• Røde og grønne skilt skal ikke vende mot kjøreretning der disse kan sees av
lokomotivfører og bli oppfattet som røde eller grønne signaler.
• Alle stasjoner skal gi informasjon om nødvendigheten av å holde avstand til
plattformkant.
• Ved behov skal det opplyses om forbud mot å gå i spor og varsle overgang i plan.
Veiledning
• Stasjonens form og innhold er dimensjonerende for mengde skilt og plassering.

10.12 Stasjonsur
Hensikt/mål
Tilgang til tidsangivelse er nødvendig for den reisende. Formålet med stasjonsur er å gi reisende
korrekt tidsangivelse.
Funksjon og utforming
Stasjonsur inngår i stasjonens basisstandard. Utforming av stasjonsur fastsettes av
Jernbaneverkets designhåndbok.
Stasjonsur utformes som egen klokke og/eller som tidsangivelse integrert i monitor eller anviser.
Krav
• Stasjonsur skal angi korrekt tid og synkroniseres mot korrekt tid.
• ’Stasjonsur skal ha god lesbarhet, også i mørke.
• Stasjonsur med antikvarisk verdi skal tas vare på og eventuelt integreres i
stasjonsmiljøet, jf veiledning. Ved tvil skal det tas kontakt med Norsk
Jernbanemuseum.
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Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av stasjonsur inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og gjøres
med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Alle stasjoner skal ha minst ett stasjonsur.
• Venterom skal ha stasjonsur.
• Minst ett stasjonsur skal være godt synlig for ventende passasjerer på plattform(er).
Anbefaling
• Det er ikke nødvendig med eget stasjonsur på plattformen hvis annet stasjonsur kan
sees fra plattform, eller når toganviser og/eller monitor på plattform har integrert
tidsangivelse.
Veiledning
• Analoge ur har et fortrinn ved å kunne bli lest på lang avstand.
• Stasjonsuret har alltid vært - og er fortsatt - et merke/symbol for jernbanen. En naturlig
plassering har tidligere ofte vært på stasjonsbygning. Nå har stasjonsbygning mange
steder fått annen bruk og det er behov for markering av den ”nye” stasjonen.
Stasjonsuret kan da utnyttes som symbol/merke, plassert for eksempel på egen
søyle/pylon, på leskur og/eller i forbindelse med informasjonspunkt.
10.13 Pylon
Hensikt/mål
Pylon er en tårnlignende konstruksjon. Pylon brukes som informasjonsbærer, eksempelvis for
logoer, skilt og ved profilering.
Funksjon og utforming
Utforming av pylon fastsettes av Jernbaneverkets designhåndbok.
Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av pylon inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og gjøres med
utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Anbefaling
• Dimensjonering og plassering av pylon vurderes for den aktuelle stasjon.
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10.14 Velkommenskilt og serviceerklæring
Hensikt/mål
Velkommenskilt og serviceerklæring inngår som element i profilering av Jernbaneverket.
Funksjon og utforming
Velkommenskilt inngår i stasjonens basisstandard. Utforming av velkommenskilt fastsettes av
Jernbaneverkets designhåndbok.
Dimensjonering
Dimensjonering og plassering av velkommenskilt inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og
gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
Krav
• Alle stasjoner skal ha velkommenskilt
• Velkommenskilt skal ikke plasseres på bygning som ikke har venteareal.
Anbefaling
• Alle stasjoner bør ha serviceerklæring.
Veiledning
• Stasjonene er Jernbaneverkets første møte med de reisende. Rene, ryddige og
tilgjengelige stasjoner er et særs viktig bidrag for å gi Jernbaneverkets visuelle
profilering et positivt innhold og omdømme. Det gir et dårlig inntrykk å eksempelvis
henge opp velkommenskilt eller serviceerklæring på en stasjon som ikke er i bruk,
eller er nedslitt og tagget.
• Serviceerklæring har som hensikt å gjøre det enklere å komme i kontakt med
Jernbaneverket.
10.15 Møtepunkt for assistansetjenesten
Hensikt/mål
Møtepunkt for assistansetjeneste inngår som element ved utføring av assistansetjeneste for
forflytningshemmede.
Funksjon og utforming
Assistansetjeneste kan inngå i stasjonens tilleggsstandard.
Anbefaling
• Møtepunkt for assistansetjeneste bør være skiltet.
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Dimensjonering
Dimensjonering og plassering av møtepunkt inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og
gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting - og møblering.
Krav
• Plassering av møtepunkt for assistansetjeneste fastsettes i samråd med aktuell
interesseorganisasjon.
Veiledning
• Møtepunkt for assistansetjeneste og taktilt stasjonskart kan plasseres i samme område.

10.16 Profilering av Jernbaneverket
Hensikt/mål
Profilering skal bidra til å synliggjøre Jernbaneverkets tilstedeværelse på stasjonen.
Funksjon og utforming
Jernbaneverkets logo inngår i designprogrammet som et designelement som brukes på ulike
stasjonselement (eksempelvis skilt, benker, plakater, avfallsbeholdere).
Krav
• Profilering skal utformes slik at den synliggjør Jernbaneverket på en god måte.
Veiledning
• Profilering kan inngå i utsmykking.
• Velkommenskilt og serviceerklæring inngår i profilering.

10.17 Markedsføring og reklame
Hensikt/mål
Bruken av stasjonsområdet for markedsføring og til reklameformål skal kunne skje på en ryddig
måte innenfor fastsatte rammer.
Funksjon og utforming. Dimensjonering og plassering
Dimensjonering og plassering av reklame inngår i skilt- og møbleringsplan for stasjonen og skal
gjøres med utgangspunkt i retningslinjer for skilting og møblering.
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Krav
• Kommersiell reklame skal utplasseres i samsvar med gjeldende reklameavtale. Avvik
skal godkjennes sentralt.
• Reklame skal ikke kombineres med reiseinformasjon.
• Ved eventuell interessekonflikt ved skilting gjelder følgende prioriteringsrekkefølge:
1:JBV-/Reiseinformasjon, 2: Togselskap*, 3: Kommersielle aktører/leietakere på
stasjonene, 4: Reklame jf. Reklameavtalen.
• Plassering skal ikke hindre adkomst langs gangveier.
Veiledning
• * Med togselskap menes reise- og kampanjeinformasjon togselskap ønsker å gi.
Informasjon med ikke kommersielt innhold.

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

002

6.11.2013

Kun formatering.

001

12.6.2013

Omtale av sammensetning av informasjonselementer. Dimensjonering
stasjonsnavneskilt. Omtale ruteinformasjon. Dimensjonering stasjonskart

000

1.7.2011

Erstatter 1 B – St Stasjonshåndbok, kapittel 4

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

HÅNDBOK FOR STASJONER,
KAPITTEL 11
LEDESYSTEM/LEDELINJER
UTE/INNE/PÅ PLATTFORM
Styringssystem

Dokumentansvarlig: REINSBERG, ATLE

Side: 1 av 6

Dokument-ID: STY-602998

Rev.: 000

Godkjent av: JAKOBSEN, SEFRID LINE

Gyldig fra: 12.06.2013

11 Ledesystem/ledelinjer/taktil merking
11.1 Ledesystem/ledelinjer/taktil merking ute/inne/på plattform
Hensikt/mål
Ledesystem/ledelinjer inngår som element i hinderfri gangvei for å hjelpe svaksynte og blinde med
veifinning.
Funksjon og utforming
Et ledesystem kan utformes med bruk av naturlige og kunstige ledelinjer ved bruk av gangsoner,
taktil merking.
Ledelinjer er både et fysisk utformingselement og et informasjonselement gjennom å være et taktilt
språk. Taktil informasjon er viktig for blinde. For svaksynte er visuell kontrast/informasjon viktig
sammen med taktil kontrast.
Krav
• Prinsipp for ledelinjer på plattform i Jernbaneverkets teknisk regelverk skal følges.
• Ved bruk av kunstige ledelinjer skal det taktile språket i veiledningen nedenfor følges
• Så fremt det finnes, skal det være ledesystem på stasjonen i forbindelse med av/påstiging
taxiholdeplass, buss (innenfor stasjonsområdet), inngangsparti stasjonsbygning,
informasjonspunkt, plattformer, venteområder, toalett, billettutsalg, kundeservice og
bagasjeoppbevaring.
• På stasjoner med flere av samme element skal det kun ledes til ett av hver.

Veiledning tekst
Planlegge ledesystem:
•
Det finnes flere veiledere for ledelinjer/veifinning. Veiledere er likevel ikke fullstendige og
hver stasjon må vurderes individuelt. Et nyttig planleggingsgrep kan være å trekke inn
instanser som kan gi råd. Jernbaneverkets stasjonsenhet kan gi råd. Norges
Blindeforbund er en samarbeidspart som kan bistå med å finne mulige fagressurser.
Type ledelinjer:
• Naturlige ledelinjer: er elementer som er naturlige i miljøet. Det kan være kantstein,
husvegger, håndlist, kulvertvegger, rekkverk, gjerder o.l. Kunstige ledelinjer anbefales så
langt det lar seg gjøre. Naturlige ledelinjer benyttes aldri på plattform grunnet
sikkerhetshensyn.
• Kunstige ledelinjer: er ledelinjer av materialet utformet som standardisert ledelinjer som
f.eks fliser, heller, knaster/knotter o.l.
• Gangsoner: er soner som er hinderfri og tydelig merket med et annet dekke, kontrastfarget
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eller adskilt.

Ledesystem:
• For at personer skal kunne ledes trygt fra A-B kreves et helhetlig og enkelt ledesystem som
mulig.
• Det anbefales å bruke naturlige ledelinjer både innendørs og utendørs så langt det lar seg
gjøre. Ledesystemet kan veksle mellom naturlige og kunstige ledelinjer, men det må
linkes sammen og overta for hverandre på en logisk og trygg måte. På åpne plasser/rom
bør kunstige ledelinjer benyttes.
• Belysning kan brukes for å understøtte/supplere ledelinjer.
• Kontraster/fargebruk kan brukes for å understøtte/supplere ledelinjer
• Taktile skilt kan brukes for å understøtte/supplere ledelinjer

Det taktile språket er standardisert og er som følger:
• Retningsindikator: gir retningsinformasjon, f.eks en gangrute fra et målpunkt til et annet.
Retningsindikator legges med ribber i fartsretningen. Se skisse 11.1
• Retningsindikator/ledelinje bør være minimum 30 cm bred utendørs og 15 cm bred
innendørs.
• Varselindikator/felt (også kalt fareindikator/felt): skal varsle om farer som f.eks usikrede
kanter. Varselindikator legges med kuler/knaster i parallelle eller forskyvede rader.
• Oppmerksomhetsindikator/felt: gir opplysning om viktige funksjoner, som f.eks
retningsendring, kryss mellom flere veivalg eller steder og funksjoner det kan være nyttig
å bli oppmerksom på. Oppmerksomhetsindikator legges med ribber på tvers av
fartsretningen, og legges normalt i enden av eller i tilknytning til retningsindikator. Se
skisse 11.1.
• Felt: Oppmerksomhetsfelt som legges i enden av ledelinjer, f.eks ved informasjonspunkt,
foran dør eller som avslutning ved rampe etc. skal være 60 cm dyp. Dette er for at
personer som følger ledelinja ikke skal kunne gå forbi/tråkke over. Se skisse 11.2
• Kryss: Oppmerksomhetsindikator som legges i kryss skal også være 60cm dyp. Det skilles
mellom utvendig og innvendig kryssutforming. Se skisse 11.3
• Kontrast: Luminanskontrast mellom bakgrunn/underlag og retnings- og
oppmerksomhetsindikator skal være 0,4. For fareindikator skal luminanskontrasten være
0,8. Betongheller eller støpejern mot asfalt utvendig gir ofte god kontrast.

Ledelinje på plattform:
• På plattform brukes alltid kunstige ledelinjer, dette grunnet sikkerhetshensyn.
• For påstigende: Det skal være ett oppmerksomhetsfelt/ventefelt på hver plattform som
plasseres der toget alltid stopper (uansett lengde). Dette er for at blinde/svaksynte skal
kunne stå og vente trygt, og være synlige for ombordpersonalet slik at de kan få hjelp til
påstigning.
• For avstigende: På plattform skal ledelinje følge plattform fra ende til ende. Dette er for at
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avstigende skal kunne fanges opp av systemet og ledes trygt av plattform, se skisse
11.4. Hver ende skal avsluttes med et oppmerksomhetsfelt som vist i skisse 11.2.
• Ledelinje skal ligge godt utenfor sikkerhetssonen. På hver side langs ledelinje skal det være
min 0,5m hinderfritt område. Det anbefales en plassering på min 70-90 cm fra
sikkerhetssonen. Ved kumlokk og drenering som ligger på plattform skal ledelinje
avsluttes og starte igjen på andre siden. Det skal ikke legges en omvei. Plassering av
ledelinje bør ligge slik at kumlokk og drenering blir minst mulig forstyrrer/bryter opp
ledelinjen.
• Ledelinje på plattform er illustrert i Teknisk regelverk (Overbygning, 530 Prosjektering, 14
Plattformer og spor på stasjoner, 2.4.1 Ledelinjer)

Materialvalg:
• Vedlikehold: Valg av materiale utvendig bør tåle brøyting og feiing ved maskin. Innvendig
skal de tåle vaskemaskiner.
• Ettermonterte og pålimte ledelinjer bør unngås.

Veiledning skisser/illustrasjoner:

Skisse 11.1, retningsindikator

Eksempel fra Statens Vegvesen Håndbok 278 fra 2011
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Skisse 11.2, oppmerksomhetsfelt
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Skisse 11.3, utforming av kryss

Utvendig kryss

Utvendig kryss

Utvendig kryss

Innvendig kryss
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Skisse 11.4, oppmerksomhetsfelt for påstigning
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Assistansetjeneste
Assistansetjeneste er en tjeneste forflytningshemmede kan bestille for å få hjelp på stasjonen til å
komme på toget. Retten til assistansetjeneste bygger på EU-krav og er fastsatt i forskrift til
Jernbaneloven.
Bevegelseshemmede
Dette omfatter alle som på grunn av nedsatt bevegelighet kan møte hindringer i å bevege seg i
trafikksystemet. Dette kan skyldes ulike former for gangvansker eller problemer med å gå langt eller
fort (eksempel krysse signalregulerte kryss). Bevegelseshemmede kan nytte hjelpemidler som
rullestol, rullator eller krykker og trenger et transportsystem som er tilrettelagt for bruk av
hjelpemidler. Mennesker som har bagasje, trillekoffert, triller barnevogn og lignende møter også
tilsvarende hindringer, og nyter godt av de samme kvaliteter som god tilrettelegging for
bevegelseshemmede tilfører transportsystemet.
I praksis vil en person i rullestol være dimensjonerende. Plasskravene ivaretas ved å ta hensyn til
en stor elektrisk rullestol, mens krav til maksimale stigninger og nivåsprang ivaretas ved å ta hensyn
til en enkel manuell rullestol.
Forflytningshemmede/Funksjonshemmede
Samlebegrep som brukes litt om hverandre. Omfatter ulike typer funksjonshemminger
(bevegelseshemmede, hørselshemmede, orienteringshemmede osv).
Forståelseshemmede
Dette omfatter alle som har problemer med å orientere seg, huske retninger osv, tolke informasjon
og beskjeder, forstå språk osv. Et fellestrekk ved tiltak for forståelseshemmede er at de gir
stasjonsområder som er enklere å forstå, og dermed gir enklere og mer effektiv reise for alle
passasjerer.
Hinderfri gangvei
Hinderfri gangvei er en gangvei som oppfyller krav til universell utforming der forflytningshemmede
kan bevege seg fritt. En slik vei kan omfatte gangramper eller heiser.
Hørselshemmede
Blant hørselshemmede har de fleste en rest av hørsel og for disse kan forholdene bedres ved bruk
av tydelig lyd og lydforsterkning. Døve trenger andre former for informasjon, med god visuell
informasjon som det viktigste.
Informasjonspunkt
Samlokalisering av flere informasjonselement (eks monitor, ruteplakater, strekningskart/linjekart)
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Lastmodell 71
Regler i Jernbaneverkets tekniske regelverk for prosjektering og bygging av bruer.
Ledelinje
Dette er sammenhengende fysiske former i de bygde omgivelser som kan følges av synshemmede.
Ledelinjer kan være taktile og visuelle slik at de taktile egenskapene kan brukes av blinde, mens de
visuelle kontrastene kan oppfattes av svaksynte. Naturlige ledelinjer er fysiske elementer som er en
del av de normale konstruksjoner, som kantstein, håndlister, vegger osv, mens kunstige eller
konstruerte ledelinjer er taktile mønster som er anlagt i gangvei utendørs og innendørs.
Luminans
Begrep for hvor lys en overflate er, lysmengde som reflekteres. Fargebruk påvirker lysrefleksjon.
Lux
Begrep for belysningsstyrke.
Miljøhemmede
Miljøhemmede er en fellesbetegnelse for astmatikere og allergikere. Dette er en stor gruppe som
ofte møter hindringer i transportsystemet. Hindringene kan bestå i beplantning ved innganger og
venteområder, kontakt med røyking og salg av varer som er allergifremkallende, tvungen nærhet til
dyr og lignende.
Newton
Begrep for å måle kraft, eksempelvis kraften som trengs for å åpne en dør.
Orienteringshemmede
Dette er et fellesbegrep for passasjerer som kan ha problemer med å finne fram i stasjonene, og
med å unngå hindringer og farer. Blant annet synshemmede, hørselshemmede og
forståelseshemmede går inn under dette fellesbegrepet.
Pylon
Frittstående søyleformet informasjonsbærer som benyttes for å angi overordnet informasjon om en
stasjon (f.eks. stasjonsnavn, kart over området, aktuelle togselskap, osv.).
Rampe
Gangveier med brattere stigning enn 1:20 (5 %) klassifiseres som ramper. Selv en liten endring i
golvnivå (skråplan) er pr. definisjon en rampe.
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RASTI
Begrep for taletydelighet. Brukes ved høyttalerinformasjon.
Synshemmede
Denne gruppen kan deles inn i blinde og svaksynte. De førstnevnte trenger annen informasjon enn
den som er visuell, mens svaksynte lettere kan orientere seg når omgivelsene er tydelige, godt
opplyste og rike på kontraster. Det er videre viktig å være klar over at mens svaksynte på samme
måte som de fleste andre trafikkanter orienterer seg ved å skaffe seg et overblikk, må blinde ta
utgangspunkt i følbare detaljer og utlede eller huske helheten ut fra kunnskapen om detaljene.
Taktil
Struktur i overflate som gjør det mulig å oppfatte informasjon. Dette kan være taktile skilt, kart osv
som kan ”leses” ved å ta på dem, og informasjon i gulvet (ledelinje) som er følbar når en går på
den.
TSI - PRM
TSI står for “Technical Specification for Interoperability” som er en benevnelse på et felleseuropeisk
regelverk for jernbane. PRM står for ”Persons with Reduced Mobility” eller på norsk Personer med
Redusert Mobilitet. Stiller krav til tilgjengelighet og utforming av stasjoner. Inngår som forskrift i
jernbaneloven. Anvendes sammen med byggteknisk forskrift og norsk standard. Innebærer ikke
fullt ut krav til universell utforming.
Universell utforming
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske
forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi, slik at virksomhetens alminnelige
funksjon kan benyttes av flest mulig.
ÅDT
Årsdøgntrafikk. En teoretisk beregnet størrelse som er lik total trafikk i løpet av et år dividert på 365
dager. Inngår i dimensjonering av stasjonens standard.
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1. Innledning
I forbindelse med utarbeidelsen av denne kravspesifikasjonen er det gjort en utredning. Denne
utredningen inneholder grunnlaget for spesifikasjonen og beskriver hvordan man har utarbeidet
denne.
Heiser i stasjonsmiljø som skal benyttes av togreisende, skal utformes og leveres etter denne
kravspesifikasjon eller bedre. Den omhandler funksjonelle krav, krav til utforming og
dimensjonering samt tekniske krav spesifikt for jernbanemiljø.
Et komplett heisanlegg består av:
• Heissjakt med grube, drenering og ventilasjon, klimakontroll, oppvarming og evt. kjøling,
sjaktdører og betjeningstablå.
• Heisstol med utrustning, dører, betjeningstablå, drivverk og teknisk betjeningsrom/skap.
• Klimabeskyttet venteområde foran sjaktdører ”Temperert rom” på plattform og i
undergang/overgangsbru.
• Framføringsveier for kraftforsyning, telekommunikasjon og fjernstyring, overvåkning.
• Elektriske komponenter og jordingsanlegg. Belysning i heisstol og foran sjaktdør. Høyttaler
og overvåkningskamera, PIA anlegg.
• Skilting og informasjon, ledelinjer og kontrastmarkering for blinde og svaksynte.

Tekniske systemer på stasjonen
som heisen er integrert inn mot

VV

E
L

ET

Område rundt
heisen
Klima
sone
Heisstol
Heisjakt

Figur 1: Prinsippskisse heisanlegg

Installasjon av heis i stasjonsmiljøer deles i 2 grupper.
1. Heiser som er en del av en større bygningsmasse på stasjonsområdet.
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Dette vil være heiser som integreres i stasjonsbygningen og som typisk finnes i større stasjoner der
heisen er en del av bygget. Heisen står da i et miljø som er oppvarmet til > 5 °C og temperert rom
må tilpasses den arkitektoniske utformingen av stasjonen for hvert enkelt tilfelle. Det kan også være
slik at byggets utforming ikke gjøre det nødvendig med temperert rom for å sikre heisens
funksjonalitet.

Illustrerende bilde av heis som inngår i en større bygningsmasse på Skøyen stasjon. Kilde: JBV

2. Heiser som står i utemiljø på stasjonen og er utsatt for temperatur < 5 °C
Disse heisene må det bli stilt andre krav til ved at det må etableres en egen temperert rom som er
konstruert rundt heissjakten slik at heisen ikke stopper pga klima. Heisene vil stå alene på et
perrongområde og plassering av disse mht avstand til tog og kontaktledning,
vedlikeholdsmuligheter, sikkerhet for bruker og tilkobling andre tekniske systemer på stasjonen vil
være avgjørende for hvor vellykket installasjonen av heis på stasjonen vil være.
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Illustrerende bilde av heis som står i utemiljø på Asker stasjon. Kilde JBV.

2. Heisinstallasjon, generelle bestemmelser
2.1 Overordnede krav til heisanlegget
Dette er anlegg som skal fungere i et offentlig miljø, ute i friluft, og tilgjenglig for bruk av reisende.
Anlegget må være tilpasset slike forhold, og være heisleverandørens anbefalte løsninger for drift
under disse forhold.
JBVs erfaringer er at en stor del av driftsavbrudd med slike heiser gjelder feil i forbindelse med
dører. Det må derfor leveres løsninger som minimaliserer slike feil. Spesielt gjelder dette utforming
av terskler med føringsspor for heisdørene. Slike spor bør om mulig unngås, og minimum være
utført med god drenering slik at grus/småstein ikke legger seg i sporene og blokkerer døra.
Renhold av sjakt og heisstol må kunne utføres med vann/spyling. Tekniske installasjoner skal derfor
være sikret mot dette. Sjakten utrustes med sluk, vannlås og pumpe med drenering til
overvannsledning med tilbakeslagsventil om nødvendig.
IP klasse på elektroniske komponenter må være minst IP 55.
For heisanlegg i utemiljø skal det etableres en temperert rom foran heisdørene på minimum 2,0 x
2,5 m, med varme og fotskraperister / rister i gulvet. I tillegg må det være et fall fra gulv i værsluse
og det nivå som heisen betjener(plattformdekke). Maks fall 1:20 og maks høydeforskjell 3 cm.
Heisene må imidlertid tåle å stå i utemiljø, og alle forutsetninger/garantier etc. i underlaget må
gjelde under disse forutsetninger.
Ved strømstans skal heisen være konstruert slik at heisstol går til stasjonens utgang og dørene
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åpnes. (inkl. dører i temperert rom).
2.2 Premisser for elektriske installasjoner i stasjonsmiljø
Heiser på plattformer vil i de fleste tilfeller bli plassert innenfor høyspenningsanleggets slyngfelt.
Dette medfører at det må iverksettes spesielle tiltak med elektriske installasjoner for heisen.
Slyngfeltet er området som i teorien kan bli berørt ved brudd i eller nedfall av kontaktledningen.
Feltet er definert med avstander fra kontaktledning som følger:
(utdrag av standard)
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3. Dimensjonering og utforming av heisen
3.1 Heisstol og dør
Heisen skal dimensjoneres etter kapasitetsberegninger og aldri være mindre enn minstemålene.
Planskissen viser minstemål på plattformheis. (etter NS EN 11001)

Tegnforklaring
1. Betjeningstablå
2. Betjeningstablå for tilkalling av heis
Alternativt kan heisen være 1.4 m bred og 2.0 m dyp om dørene er plassert i motsatte ende på
plattform og undergang/gangbro.
NHF (Norges Handikappforbund) anbefaler 2,0m x 1,4 m som standard heisstol.
Venteareal /temperert rom:
Arealet som skal verne dør og heis mot vær og vind skal minimum være 2,2 m bred og 2,0 m dyp.
Det skal utstyres med solid fotskraperist som ikke avviser fører- og servicehunder. Fotskraperisten
skal hindre stein å komme inn i dørterskelen på heisen og lette renhold og minimum være
dimensjonert til samme laster som heisstolen. Temperert rom skal normalt være oppvarmet til
minimum 5 grader celsius og utstyrt med selvåpnende dør. Alternativt må værslusen utstyres med
gulvvarme. ( Værslusen skal ha sluk for drenering). Vegger skal ikke hindre innsyn/utsyn.
Værslusen skal videoovervåkes på samme måte som heisstol.
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4. Tekniske krav (Prosjektering)
4.1 Generelt
Anleggene skal utføres i overensstemmelse med byggeforskriftene, gjeldende vedtekter, gjeldende
forskrifter om innretning, drift og kontroll av slike anlegg, forskrifter for elektriske
lavspenningsanlegg, og andre bestemmelser som kan bli gjort gjeldene.
Anlegget skal bygges og godkjennes iht. følgende standarder:
• NS-EN 81-1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske
heiser
• NS-EN 81-2 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser – Del 2: Hydrauliske
heiser.
• NS-EN 81-70 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Tigjengelighet til
heis for personer inklusive bevegelseshemmede personer
• NS-EN 81-71 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Vandalsikre
heiser.
• NS-EN 81-73 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Heisers virkemåte
i tilfelle brann.
• NS-EN 81-80 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Regler for
forbedring av sikkerheten i eksisterende personheiser og vare- og personheiser.
• NS – EN 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk. Del 1: Arbeids- og
publikumsbygninger.
Dessuten skal det tas hensyn til anbefalinger fra NHF. ( se kap. 3.1)
Utførelsen av anlegget skal være på en slik måte at det blir lett adgang til alle deler som krever
tilsyn eller utskifting ved slitasje.
4.2 Heissjakter.
Heissjakt bygges i betong eller stål/glass, med tverrsnitt, grube, høyde, dørutsparinger tilpasset
heisleverandørens standard og mål. Flater i heissjakt bygget i betong skal støvbindes.
Det er viktig å beskrive løsning for god klimaregulering og drenering/fjerning av fuktighet i heisen.
For hvert enkelt prosjekt må det beskrives nærmere bygningsmessig utførelse, materialer etc., og
grensesnitt mellom bygningsteknisk og heisleverandørs leveranse.
Sjaktmål må som regel spesifiseres i samarbeid med leverandør.
Samtlige metallkonstruksjoner skal leveres ferdigbehandlet, tilfredsstille korr. klasse 1.
Føringsskinner skal være rengjort.
Alt festejern m.v. skal være malt med maling som tilfredsstiller korr. klasse 1. Alle flater som er
synlige utenfor sjakt leveres i bestandig materiale og med gode kontrastfarger i henhold til krav for
blinde og svaksynte.
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Til sjakten skal det levert strømforsyning (inkl. nødstrøm), analog telelinje, digital forbindelse for
overføring av videobilder for overvåkning, forbindelse til stasjonens høytaleranlegg for togannonsering.
Sjakten skal utstyres med sluk og pumpe/avløp til overvannsledningsystemet med tilbakeslagsventil
om gruben ligger lavere enn overvannsledningen.
Sjakten skal utstyres med ventilasjon og temperaturregulering som sikrer at temperatur i sjakt og
heisstol aldri er lavere enn 5 grader celsius eller høyere enn 30 grader celsius.
Materialbruk skal foreslås ut fra følgende målsetninger:
• Lavt energiforbruk.
• God klimastyring.
• God sosial kontroll.
• Bestandighet mot slitasje og hærverk.
• Kontrastfarger og refleksjonskrav i henhold til NS-11001.
• Vannbestandighet og krav til akseptabel fuktighet.
• Vandalbestandighet. Glasskvalitet skal minimum være herdet laminert 8,76. Eller tilsvarende
i Lexan. Skal bekles med sikkerhetsfolie og være isolerglass.

4.3 Maskinrom
For personheiser forutsettes heismaskineri plassert inne i sjakten, og krafttilførsel er forutsatt på
øverste plan i heissjakten. Alternativt skal de samme krav til klima og temperaturstyring, drenering
og ventilasjon gjelde for teknisk rom som for heissjakt.
4.4 Belysning:
Belysningsnivå i heisstol, i temperert rom og utenfor (foran) temperert rom / heis, skal minimum
være 100 lux.
4.5 Merking.
Alt utstyr i maskinrom og sjakt merkes med graverte skilt og iht. forskrifter og normer.
I heisstol og utvendig ved alle dører til heis og klimarom skal det stå skilt med telefonnummer til
døgnbemannet vaktsentral.
4.6 Heisalarm, overvåkning og publikumsinformasjon (PIA).
Heisleverandør leverer alarmanlegget komplett med beskrivelse av grensesnitt mot
strømforsyningsanlegg, inkl. strømforsyning ved nettutfall. Det monteres alarmknapp i stol, og
klokker iht. forskrifter.
Det skal være potensialfritt signal for ekstern alarm på rekkeklemme i maskinrom.
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Teknisk feil/heisstans skal kunne gi alarm til et system for sentralt driftskontroll. (SD-anlegg.) For
heiser utenfor stasjoner med betjening skal teknisk feil/heistans gi signal direkte til JBVs vaktsentral.
I tillegg skal det være samtaleanlegg i heisstol.
Utstyr for samtaleanlegg, for direkte toveis samtale, koplet til vaktsentral sammen med
Jernbaneverkets øvrige alarmer og PIA anlegg. Telelinje legges fram av byggherren etter
heisleverandørens anvisning. Alternativt kan benyttes Jernbaneverkets nett GSM-R.
Heisstol, heisdør og temperert rom skal utstyres med overvåkingskamera, som skal omfatte
komplett kabling mellom heisstol og maskinrom. Alle kamera skal utstyres med skilt som meddeler
publikum at området er kameraovervåket og at det tas videoopptak som destrueres etter 2 uker.
I heisstol skal det være forberedt for installasjon av kortleser for adgangskontroll, som skal omfatte
komplett kabling mellom heisstol og maskinrom med kabling etter avklaring med byggherre, samt
underlag for feste av kortleser, innfelt eller utenpåliggende montasje etter byggherrens valg. Det må
i prosjekteringsfasen avklares hvem som skal ha adgang med kort til heisen.
4.7 Heisstol personheiser.
Skal hovedsakelig utformes i rustfri utførelse, med speil over håndløper på 2 vegger. Speil på
veggene skal gi sosial kontroll. Speil på vegg motstående døra skal kunne benyttes for å kunne
rygge kjørestol barnevogn og tralle sikkert ut av heisen. Solid og utskiftbar beskyttelsesplate mot
spark, bagasje etc. opp til min. 700 mm over golv.
Heisstolen skal utstyres med klappsete for minimum 1 person. Sittehøyde 50 cm over gulv.
Heisstolen skal utstyres med solid håndløper i 2 høyder 70 cm over gulv og 90 cm over gulv langs
minst 2 vegger.
Plassering av tablå: Midten av tablået skal stå 1 meter over gulv og nærmeste betjeningsknapp min
50 cm fra hjørnet i heisen til høyre for døren. Er det 2 dører i heisen skal det være tablå til høyre for
begge dører.
Betjeningsknappene skal respondere med lyd og lys når de trykkes inn. Tablå til en heis mellom
plattform og overgangsbru skal skjematisk se slik ut:

Gangbru
Plattform
Alarm
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I en heis mellom plattform og gangtunnel skal plattformknappen stå øverst. Plattformknappen kan
med fordel utstyres med togpiktogram i tillegg.
Det skal legges stor vekt på at interiøret er tilrettelagt for enkelt vedlikehold, slik at alle overflater må
være vaskbare med maskinelt utstyr. Det må forutsettes rengjøring med større mengder vann og
kjemikalier enn normalt i en heisstol. Heistablåer skal være mest mulig ”vandalsikre”, og tilfredsstille
krav til betjening gitt av prinsippene for universell utforming.
Det vises bl.a. til Kravliste for heiser fra Norges Blindeforbund.
• Heistablåene standardiseres.
• Heistablåene plasseres på samme side i heis.
• Heistablåene må ha opphevet, stor skrift, som er lett følbar.
• Heistablåene må ha kontrastfarge til bakgrunn/ vegg.
• Skrift på knappene må ha kontrast til resten av knappen.
• Det må være plattform/undergang/gangbru (om mulig: togretningsangivelse med stemme.)
• Heistablået må være punktbelyst.
• Heistablået må også ha punktskrift.
• I heisen må det brukes ikke-reflekterende materialer.
• Betjeningsknappene må være lett følbare, (ikke touch-panel).

Materialer gulv:
Materialene skal være sklisikkert, og solid, kjørbart med jekketralle. Det skal ikke benyttes
gulvbelegg som gir heisen en unødig høy vekt.
Materialer vegger:
Materialene skal være vaskbare plater/belegg iht. heisleverandørs standard. Alternative utførelser
vedlegges tilbud.
Materialer i tak:
Materialene skal være lyse platetak, med innfelt belysning med tett og vandalsikker (min IP55)
avskjerming.
Utførelse tak:
Taket skal ikke ha åpninger eller hulrom som det er mulig å komme til fra heisstolen. Lyskilder med
lang levetid velges.
Utførelse vegger:
Gjennomsiktige materialer må tåle slag fra slagvåpen som øks og hammer, spark. Glass må
beskyttes med kontaktfilm i plastmateriale for å sikre mot riping.
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Utførelse gulv:
(Avtales med byggherre/ark i hvert enkelt prosjekt. Standard utførelser fra leverandør foretrekkes)
Farger: (iht. heisleverandørs standard. Fargekart for valgbare farger/utførelser vedlegges tilbud)
4.8 Sjaktdører og stoldører
Automatiske sentralåpnende dører, tilpasset heisstol, med mål i henhold til tabell for hver heis og
heisleverandørens standard. (ikke mindre enn 1100x2000mm). Teleskopdører kan vurderes.
Styring: (frekvensstyrte motorer med tidligåpning (Døra skal starte åpning ved innkjøring til etasjen,
og stå i åpen stilling tilnærmet samtidig som heisen stanser i etasjenivå).
Dørene i skal være utstyrt med sikkerhetsanordninger i følge regelverk. Det kreves fotocellefelt i
hele døråpningen.
Utførelse av dører og dørkarmer: Karmer og dører i børstet rustfritt stål. Metallflater behandles for å
gjøre overflate mest mulig motstandsdyktig mot fettmerker, tagging etc.
Materialer: Utførelse i rustfritt stål, evt. med glass/lexan-elementer kan innføres for sosial kontroll og
innsyn. Gjennomsiktig materiale må tåle slag fra slagvåpen, øks og hammer.
Terskler: Terskler skal utføres slik at det ikke kan samles rusk/småstein etc. i spor eller riller som
hindrer sikker drift av dørene. Terskler skal tåle bruk av jekketralle. Høyden på terskelen skal være
< 2 cm og flate på toppen. Dersom terskler er i aluminium må det sørges for solid understøping.
Terskelen utstyres med drenerende hull for å slippe grus og småstein igjennom. Den utrustes med
en kurv under dreneringen slik at grus/småstein kan samles opp der og ikke samles i heisgruben.
Brannkrav til dører defineres i prosjekteringsfasen.
Utvendig betjeningstablå:
Skal være tilpasset rullestolbrukere, og plasseres i dørkarm eller heisfront ved siden av dør.
Etasjeanviser over/ved dør. Det beste er etasjeanviser i nærheten av tablå. Tablået må ikke settes
inn i en trang nisje som gjør den vanskelig å nå fra rullestol.
4.9 Styring heisanlegg.
Heisen skal være klargjort for styring fra brannalarm og evt. for drift fra nødstrømsaggregat.
Styretablåene skal være utført i solid, (vandalsikker) utførelse, tydelig merket med etasjeangivelser
både i tydelig lesbar og blindeskrift. God kontrast mellom tegn og bakgrunn. Teksten skal være
informativ.
Tablåene skal tåle rengjøring med vann og vaskemidler, og ikke ha knapper som kan ”kiles fast”.
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Ved brannalarm og strømstans/driftstans skal heisen gå automatisk til stasjonens utgang og åpne
dørene.
Låsbar bryter for avstenging av heisanlegget. Heisen skal utstyres med tidslås som kan fjernstyres
fra vaktsentral.
I maskinrom skal finnes display med minne for avlesning av hendelser i heisdriften. Hendelser skal
også kunne fjernavleses.
5. Krav til leverandør av heis
Heisleveransen må kontraheres tidlig i detaljprosjekteringsfasen siden valgt av leverandør og
leverandørens produkt vil stille en rekke krav til de systemer som en heis skal knytte seg til og de
tekniske grensesnitt som må avklares mot andre leverandører og den arkitektoniske utformingen av
stasjonen.
Heisleverandørens tegninger skal godkjennes av byggherre før produksjon. Alle detaljer og
plassering som berører interiøret skal være godkjent av byggherre/arkitekt.
Heisentreprenøren må selv innhente alle tillatelser og eventuelle dispensasjoner fra heiskontroll og
øvrige myndigheter.
Det må komme klart fram fra leverandøren hvilke krav til kabelframføring som stilles for å kunne
sette overvåkningskamera i kontakt med JBVs vaktsentral.
Det leveres styresystem tilpasset den enkelte heis, med sikte på optimal trafikkapasitet.
Det skal leveres en beregning som viser anleggets totale kapasitet, basert på forventet maksimal
trafikk og lengste aksepterte ventetid som oppgis av JBV i hvert enkelt tilfelle.
Detaljer i heisstolen skal prosjekteres i samarbeid med byggherre og hans rådgivere.
Der det leveres heis i glassjakter skal alt synelig anlegg inne i sjakta planlegges i samarbeid med
byggherre og hans prosjekterende.
Leverandøren skal utarbeide fullstendige tegninger og krav spesifikasjon av heisstol/kupe, sjakt,
temperert rom, maskinrom, drivverk, klimareguleringsanlegg, drenering av stol/heissjakt.
For sjakten utarbeides tegning av arbeidsstillas. Heisentreprenøren skal videre levere tegning som
viser alle detaljer og plassering av dørfelter, dører, tablåer mv.
Utsparings-, arrangements-, stillas- og detaljtegninger for heisanlegget leveres for
byggherrekontroll.
Tegningsunderlaget skal være DAK basert, og kompatibelt med AutoCad. Tegninger av sjakter med
åpninger, utsparinger etc. skal leveres så tidlig at alle tilpasninger av byggetegninger kan gjøres før
utførelse på byggeplass.
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Det skal leveres komplett anlegg med vekt på solid utførelse med lave vedlikeholdskostnader, og
med lavest mulig energiforbruk. Dette skal dokumenters og godkjennes.
Det skal i tilfelle leveres en beregning som viser anleggets totale kapasitet, basert på forventet
maksimal trafikk og lengste aksepterte ventetid som oppgis av JBV i hvert enkelt tilfelle. Minimum
lastevekt skal være 1000 kg.
6. Idriftsettelse
Heisen er idriftsatt når:
• Norsk Heiskontroll har gitt tillatelse til å ta i bruk heisen.
• Alle endringer etter krav fra byggherre eller norsk heiskontroll er utført.
• Det foreligger en vedlikehold/serviceavtale for en fastsatt periode.
• De reisende har tatt i bruk heisen.
6.1 Opplæring av driftspersonell
Heisleverandøren skal gjennomføre nødvendig opplæring av driftspersonell for heiser. Dette skal
omfatte alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som kan selv utføres av driftspersonellet. Spesielt
legges vekt på sikkerhetskontroll og rutiner.
Minimum omfanget av opplæringen av driftspersonell skal avtales med Jernbaneverket før
opplæring starter.
Leverandør avklarer med oppdragsgiver tidspunkt og antall deltakere. Før gjennomføring sendes
innkalling, med kort orientering om hva som skal skje til deltakerne.
Opplæring skal omfatte opplæring i nødprosedyrer for det personell som har ansvar for dette, og
drift- og vedlikehold for driftsansvarlige. Dessuten skal drifts- og vedlikeholdsdokumentasjonen
leveres og gjennomgås.
6.2 Drifts og vedlikeholdsinstruks skal omfatte
Rutiner for det vedlikehold som kan utføres av byggherrens driftsorganisasjon.
Rutiner for vedlikehold som utføres av ansvarlig heisfirma.
All nødvendig teknisk dokumentasjon, inkl. tegninger og koplingsskjemaer som er nødvendig om
JBV ønsker at vedlikehold skal utføres av andre enn leverandør.
Nødvendige loggbøker for registrering av all service og vedlikehold, hendelser, samt kvittering for
utført arbeid. Disse skal ha egen henvist lomme i maskinrom/skap.
Det skal leveres min. 3 eksemplarer, og i tillegg skal alle dokumenter leveres elektronisk.
6.3 Vedlikehold/service avtale
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Det forutsettes at følgende forhold skal være med:
Renhold.
Bør være daglig renhold som på andre innendørsarealer. Godt renhold kan redusere småfeil som
oppstår pga rusk og småstein i dørsprekk, og en ren heis er mer innbydende enn en skitten heis.
Bør være kontrollskjema i heisen som renholder kvitterer på, og som er synlig for publikum.
Tilsyn / funksjonstest / kontroll.
En publikumsheis på stasjon eller holdeplass skal ha daglig tilsyn. Minst en gang pr. døgn skal en
person innom for å sjekke heisens tilstand. Daglig tilsyn skal kontrollere at heisen fungerer og at
renhold er akseptabelt. Om vold, hærverk eller annen alvorlig kriminalitet oppdages ved tilsyn, skal
dette meldes til JBV. JBV skal melde alle alvorlige forhold til politiet og etter avtale med politiet ta ut
kopi av opptak som dokumenterer lovbruddet. Kopi skal overleveres til politiet og legges ved
anmeldelsen.
Vedlikeholdsplan / fornyelse.
Det skal lages en vedlikeholdsplan slik at det blir forutsigbart når publikumsheiser skal ha service og
når gamle heiser evt. bør oppgraderes. Fornyelsessyklus er satt til 15 år for heiser som står i delvis
utemiljø, og 20 år til publikumsheiser som står innendørs. Ansvar og avklaring må gjøres.
Alarm, utrykning og responstid.
• Videoovervåking. Alle heiser skal ha kontinuerlig videoovervåking.
• Alarm. Godt synlig alarmknapp som trykkes inn ved heisstans. Da skal 2-veis kontakt med
vaktsentral umiddelbart oppnås.
• Evakuering. Ved evakuering skal heisen i utgangspunktet gå til stasjonsutgangen.
Vaktsentralen skal opplyse om hvem som er ansvarlig- og som skal utføre evakueringen.
Vaktsentralen skal være ansvarlig for å overvåke og følge opp at evakuering blir utført
riktig. Selve evakueringen kan gjøres av lokalt driftspersonell eller av vaktselskap, etter at
de har gjennomført Jernbaneverkets krav til nødvendig sikkerhetsopplæring (f. eks å
kunne arbeide inntil spor i drift og inntil høyspenning).
• Responstid ved evakuering. Responstiden regnes fra alarmknappen trykkes inn, til
innestengte personer i heisen er hjulpet ut. Maksimal responstid er 40 min på landsbasis,
men det må etterstreves kortere tid. På sentrale stasjoner må målet være vesentlig
raskere.
• Avviksrapport. Innen 1 time etter at lokalt driftspersonell/ servicemann/ vaktselskap har
kommet tilbake fra utrykningen, skal rapport om hendelsen oversendes ansvarlig person i
Jernbaneverket. Det skal redegjøres for dato og klokkeslett for når alarmen ble utløst,
sted / stasjon, klokkeslett for når personene var ute av heisen og hva som forårsaket
heisstoppen. Dersom det er skade på heisen, skal det skal også gis beskjed til
heisleverandør slik at skaden raskt kan utbedres.
• Heisstans- Reparasjon. Det må være skiltet på heisdøra eller i umiddelbar nærhet av døra
hvor publikum skal ringe for å si ifra dersom heisen ikke vil starte. Det må inngås
forpliktende avtale med togselskapene og innarbeides gode rutiner på at det skal
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informeres på toget når det ikke er heis som kan benyttes på en bestemt stasjon. Da kan
passasjerer som er avhengige av heis planlegge turen/reisen sik at han/hun går av på en
annen stasjon.
• Responstid ved reparasjon. Jernbaneverket bør stille krav om godt utstyrt delelager slik at
de aller fleste reparasjoner kan utføres raskt, og heisen være i drift igjen innen 24 timer.
7. Garantitid
Enten med leverandøren eller andre

1 år

Garantitid

2 år

Vedlikehold /
Serviceavtale

Vedlikehold /
Serviceavtale

(med leverandør)

(med andre )

mulig
forlengelse

mulig
forlengelse

(med leverandør)

(med andre )

Reklamasjon

3 år
4 år
5 år
6 år

Reklamasjon
Grove skjulte
feil og mangler

7
8 år
9 år
10

Figur som illustrer Garantitid/Vedlikeholdsavtaler/Reklamasjon

7.1 Garantitid:
• Garantitid er 3 år og regnes fra det tidspunkt heisen blir overlevert for ordinær drift.
• I garantitiden skal alle feil som oppstår rettes, og alle arbeider, inkl. reisetid og
reisekostnader, diett etc. dekkes av garanti, og utføres uten kostnad for JBV.
• Mindre feil skal være rettet i løpet av 3 timer i sentrale strøk / byområder. (6 timer utenfor
byområder). Alvorlige feil skal rettes innen 3 dager. Feil knyttet til dører og tablå regnes
som mindre feil og leverandør plikter å rette disse innen 3 timer.
• Jernbaneverket skal straks varsles om alarmen utløses. Maksimum 1 time etter at reparatør
er tilbake fra utrykningen skal det oversendes skriftlig rapport til Jernbaneverket om
feilens art og omfang.
• Jernbaneverket skal straks varsles om alarmen utløses. Maksimum 1 time etter at reparatør
er tilbake fra utrykningen skal det oversendes skriftlig rapport til Jernbaneverkets
driftsansvarlig om feilens art og omfang. Dersom feilen ikke er blitt helt utbedret iht.
kravet om 1 time, skal det gis forpliktende beskjed om når heisen kan være i drift igjen
(senest 3 dager ved alvorlige feil).
7.2 Service/oppfølging i garantitid:
• Servicen skal omfatte alt nødvendig ettersyn, smøring, justeringer og idriftsettelse etter
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eventuelle stopp mv. i garantiperioden.
• Hver heis skal det ha minimum 3 servicer pr. år.
• Alle feil og mangler som skyldes mangelfullt arbeid eller materiell, skal rettes av
heisentreprenøren uten utgifter for byggherren (JBV) og innenfor tidsfrister i garantien.
• Kjente feil og svakheter på delkomponenter skal også rettes vederlagsfritt.
• Alle arbeider, inkl. reisetid og reisekostnader, diett etc. dekkes av garanti, og utføres uten
kostnad for JBV.
• Heisleverandør skal garantere for reservedelslager sentralt i Norge, slik at det går raskt å
levere utskiftede deler, eks. ny heisdør.
7.3 Service etter garantitid:
For serviceavtale etter at garantitid er utløpt skal det leveres en opsjonspris på følgende årlige
ytelser:
• Nødvendige årlige besøk etter heisleverandørs anbefaling for å holde heisen ved like.
Minimum 3 servicer pr. år, inkl. ettersyn og kontroll, smøring etc. etter behov.
• Utrykning og responstid. Samme krav som i garantitiden.
• Alle arbeider, inkl. reisetid og reisekostnader, diett etc. skal framgå av serviceavtale og
inntas i vedlikeholdsplan.
• Alvorlige feil skal det gis tilbud på utbedring av i hvert enkelt tilfelle, og inkluderes ikke i
kostnad for serviceavtale.
• Fabrikasjonsfeil og svakheter på delkomponenter som blir kjent etter garantitidens utløp,
skal rettes vederlagsfritt.
• Heisleverandør må garantere at utskiftbare deler kan leveres i hele heisens levetid (Min 15
år).
7.4 Reklamasjoner:
Normal reklamasjon er 5 år. Alle reklamasjoner skal være skriftige og besvares/rettes innen rimelig
tid. Reklamasjoner skal sendes til Leverandør av heisanlegget og være skriftlige. Hvis
vedlikeholds/service oppdraget utføres annen en leverandør av heisanlegget skal denne all
reklamasjon koordiner med Jernbaneverket.
8. Prinsipp tegninger
Vedlegg 1: Plantegning 01- Trapp og heis på plattform, datert 14.12.2010
Vedlegg 2: Plantegning 02- Trapp og heis på plattform- sidestilt, datert 14.12.2010.
Vedlegg 3: Plantegning 03- Trapp og heis i undergang, datert 14.12.2010.
Vedlegg 4: Snitt 01- Heis fra plattform til overgangsbru, datert 14.12.2010.
Vedlegg 5: Snitt 02- Heis fra plattform til overgangsbru, datert 14.12.2010.
Vedlegg 6: Snitt 03- Heis og trapp fra plattform til undergang, datert 14.12.2010.
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Vedlegg 7: Snitt 04- Heis fra plattform til undergang, datert 14.12.2010.
Vedlegg 8: Perspektiv av heis og trapp til overgangsbru, datert 16.12.2010.
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Forord
Hensikt med heis på stasjoner er å gjøre så mange passasjerer som mulig i stand til å benytte tog
til transport uavhengig av funksjonsdyktighet, helsetilstand eller alder. Jernbaneverket er
lovpålagt å gjøre Jernbanen tilgjengelig for alle. Det betyr for eksempel at en bevegelseshemmet
person skal ha lik mulighet til å komme seg til eller fra plattformen på stasjonen som en ”ikke
funksjonshemmet” person.
Lange ramper for å ta opp høydeforskjeller innebærer store anstrengelser for personer med tung
bagasje eller manuell rullestol. Derfor vil heis kombinert med trapp eller rampe i de fleste tilfeller
være eneste løsning for å forbinde planskilte kryssinger av spor og plattform slik lovverket krever.
Kravspesifikasjonen for publikumsheiser skal beskrive funksjonelle krav og angi noen tekniske
forutsetninger for installasjon og drift av heiser i stasjonsmiljø til:
• Prosjektledere for stasjonsprosjekter.
• Ansvarlige for drift av heiser på stasjoner.
• Heisleverandører.
• Prosjekterende konsulenter og arkitekter.

Utredningen er todelt.
Del 1 er utredning.
Her belyses bakgrunn og forutsetninger, hvordan arbeidet er gjennomført, hvilket regelverk som
gjelder, RAMS og kostnader. I tillegg orienteres det om erfaringer med heisdrift i utemiljø, og det
gis råd og veiledning i hvordan heiser skal bygges og driftes, og hva prosjektet anser som de
viktigste utfordringer for Jernbaneverket når det gjelder planlegging, drift og vedlikehold av
publikumsheiser. Prosjektet omtaler kun plattformmiljø når dette er direkte knyttet til heiser.
I vedlegget er det vist en situasjons- og tilstandsbeskrivelse av en del publikumsheiser på noen
stasjoner.
Rapporten er ment for byggherren, planleggeren og forvalteren.
Del 2 er kravspesifikasjonen.
Denne er ment for leverandøren, entreprenøren og skal kunne benyttes i tilbudsforespørsler og
kontrakter.
Prosjekteier er Marked og stasjoner.
Arbeidet er gjennomført i samarbeid med ansvarlige for stasjonsdrift i Drammen og Stor-Oslo, og
i nært samarbeid med Norges Handikapforbund.
Drammen desember 2010.
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Sammendrag
Bakgrunn
Nasjonal Transportplan fastslår at all ny infrastruktur skal utformes etter prinsippet om Universell
utforming, og at gamle stasjoner gradvis må oppgraderes.
For Jernbaneverket innebærer dette at stasjoner og holdeplasser skal tilrettelegges slik at alle
personer skal kunne forflytte seg til/fra toget med minst mulig hjelp. Lange slake ramper krever
mye areal og er derfor kostbare å bygge. Jernbaneverket bør derfor satse på nye
publikumsheiser som er utformet etter prinsippet om universell utforming. Dette vil kunne medføre
betydelige investeringer.
Kravspesifikasjon
Kravspesifikasjonen formidler hvordan publikumsheiser til Jernbaneverket skal bygges mht
størrelse, utforming og funksjonalitet.
Funksjonsbeskrivelse
Funksjonsbeskrivelsen er en del av kravspesifikasjonen og beskriver hva publikumsheisen skal
kunne utføre, altså hvordan heisen skal frakte publikum/trafikkanter til/fra plattformen.
• Sikkerhet for heisbrukerne.
• God komfort/ god opplevelse. Frakter publikum raskt og trygt dit de skal.
• God informasjon som skal være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå.
• Miljøkrav knyttet til ENØK skal oppfylles.
• Universell utforming.
• Sosial kontroll.
Gjeldende lover, standarder og regelverk mv. som må tas hensyn til
• Diskriminerings- og likestillingsloven.
• Plan og bygningsloven m/ forskrifter.
• Norsk Standard.
• Jernbaneloven m/ forskrifter.
• Jernbaneverkets tekniske regelverk.
• Regler for eksisterende baner.
• Stasjonshåndboken.

RAMS - Reability, Availability, Maintainability and Safety = Pålitelighet, Tilgjengelighet,
Vedlikeholdbarhet og Sikkerhet
Pålitelighetskrav:
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Publikumsheisen skal være godt dimensjonert og tilrettelagt for bruk i til/fra plattform. Ved normal
drift og bruk, skal det ikke skal være behov for mer enn 4 utrykninger pr heis pr år. Dette
innebærer også at det må bygges temperert rom foran heisdøren.
Tilgjengelighetskrav:
Publikumsheisen skal være tilgjengelig og virke når stasjonen er åpen for trafikk.
Planlagt vedlikehold skal skje utenfor rushtiden.
Krav til vedlikeholdbarhet:
Heisstol og heissjakt skal gis en utforming som gjør vedlikeholdet enkelt. Inni heisen skal gulv,
vegger og tak være mest mulig rene glatte flater av for eksempel glass og stål. Publikumsheisens
vedlikeholdbarhet/ levetid er satt til minimum 15 år.
Krav til sikkerhet:
-

Krav til alarm- og kommunikasjonssystemet i heis er beskrevet i Norsk standard NS-EN
81-28.

-

Alarmsystemet på heis skal kontrolleres med jevne mellomrom, og minst en gang i
måneden. Kontrollen skal dokumenteres.

-

Kommunikasjonssystem og nødbelysning skal virke i minst 1 time ved strømutfall.

-

Heis skal ha videoovervåking. Det er kun politiet som kan ta ut opptak.

-

Toveis kommunikasjonsmidler som muliggjør vedvarende kontakt med en
redningstjeneste skal være tilgjenglig i den tid heisen er åpen for publikum

Kostnader drift og vedlikehold
Innkjøp, drift og vedlikehold av heiser er kostbart. Det er et mål at skal regnes livsløpskostnader.
Dette innebærer innkjøpskostnader + årlige driftskostnader.
Billige og enkle heiser får ofte store driftskostnader fordi materiellet er underdimensjonert og
slites ut fort. Dette medfører også at heisen forholdsvis ofte må repareres. Det anbefales derfor å
satse på godt dimensjonerte standard heiser. Dersom disse brukes riktig, vil de ha lang levetid og
høy oppetid.
Innkjøpskostnader for ny heis er på basis av dagens priser og standard kalkulert til ca. 2,5 mill kr i
denne rapporten (referanse Lysaker stasjon der heissjakten og klimaslusen kostet 1,5 millioner
og heisstol og maskineri kostet 1 million).
Årlige driftskostnader pr. heis på stasjon med 1 heis er beregnet til ca. kr. 100.000,7
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Årlige driftskostnader pr. heis på stasjon med flere heiser er beregnet til ca. 85.000,Alle kostnadstallene er oppgitt som 2010-priser, og må derfor indeksreguleres.
En driftsavtale skal inneholde følgende elementer:
• Daglig renhold.
• Daglig tilsyn/ funksjonstest/ kontroll.
• Heisstans/ Reparasjon/ Responstid ved reparasjon. Krav om drift igjen 24 timer etter at
feil er meldt.
• Utrykning/ Alarmberedskap umiddelbar kontakt når alarmknapp aktiveres.
• Evakuering/ Responstid- Krav om at personer skal være ute av heisen 40 min. etter at
alarmknapp er aktivert.
• Avviksrapportering- Rapport skal foreligge hos Jernbaneverket 1 time etter at reparatør-/
servicemann har kommet tilbake fra utrykningen.
Erfaringer med drift av heis i utemiljø
Drift av heis i utemiljø har store utfordringer mht kulde, snø og regn. Heisleverandørene hevder at
dagens heiser er innendørs installasjoner og må behandles deretter. Jernbaneverkets
publikumsheiser, står delvis i utemiljø, og det er derfor nødvendig med temperert rom foran
heisdørene for at det ikke skal bli driftsproblemer. Hvordan heis og temperert rom blir bygget, er
avgjørende for bruken og oppetiden på heisen.
For at brukstiden og oppetiden på publikumsheisene skal bli god, er det avgjørende at heis og
temperert rom bygges iht. kravspesifikasjonene.
Hydraulisk heis er kostbart og anbefales ikke.
Løfteplattformer tilfredsstiller ikke kravene til publikumsheis, og bør ikke bygges. De steder som i
dag har løfteplattformer, må få fullverdige publikumsheis iht. kravspesifikasjonene.
Utfordringer og hovedfokus
Jernbaneverket må bygge opp egenkompetanse på heisfaget, etablere en sentral vaktenhet for
overvåking og kontroll, og påse at nye heiser prosjekteres og bygges iht. kravspesifikasjonen.
1. Bakgrunn, forutsetninger og mål
Nasjonal transportplan fastslår at all ny infrastruktur skal utformes etter prinsippet om Universell
utforming, og at gamle stasjoner gradvis må oppgraderes.
For Jernbaneverket innebærer dette at stasjoner og holdeplasser skal tilrettelegges slik at alle
personer skal kunne forflytte seg til/fra toget med minst mulig hjelp. Lange slake ramper krever
mye areal og er derfor kostbare å bygge. Gode og funksjonelle publikumsheiser vil være en
bedre løsning.
8
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1.1 Bakgrunn
Jernbaneverket forvalter i dag (2010) ca 365 stasjoner og holdeplasser. Stasjonene er bygd etter
det lovverk som gjaldt på byggetidspunktet, men nye krav har ført til at de fleste stasjoner etter
hvert må moderniseres/ oppgraderes.
Stigningskrav for tilførselsramper i henhold til gjeldende lovverk innebærer at det blir lange
omveier å gå for brukerne. Lange ramper vil også legge beslag på betydelige areal og gi
uønskede barrierer inne på stasjonsområdet. Derfor vurderes utvidet bruk av gode
publikumsheiser som et godt alternativ og/eller supplement til ramper.
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven LOV-2008-06-20-42) 01.01.2009 stiller krav til at alle offentlige anlegg og
bygg herunder samferdselsanlegg skal tilpasses for bruk for funksjonshemmede.
Samferdselsdepartementets mål om tilgjengelighet og universell utforming kommer også tydelig
fram i Nasjonal Transportplan 2010-2019 (NTP).
Dette kan innebære betydelige investeringer i heiser på jernbanestasjoner. Jernbaneverket har
derfor utarbeidet retningslinjer og normer om hvordan heiser skal installeres og driftes. Denne
utredningen belyser problemstillinger og utfordringer, og kravspesifikasjonen er resultatet av
utredningen.
1.2 Mål
Godkjent prosjektprogram har følgende prosjektmål:
• Dokumentere hvilke regler og normer som gjelder for installasjon, bruk og drift av
publikumsheiser i stasjonsmiljø.
• Lage en funksjonsbeskrivelse som kan benyttes for framtidig anskaffelser og drifting av
heiser.
• Foreslå driftsmodell for å ivareta krav om oppetid og driftsstabilitet, samt forutsigbar
økonomi.
• Lage en kravspesifikasjon for publikumsheiser som kan være retningsgivende for hvordan
heiser skal bygges og driftes.
• Definere krav til RAMS og Security og til dimensjonering av stasjonsheiser.

1.3 Organisering
Prosjekteier var Marked og stasjoner v/ Jan Petter Ødegaard.
Det ble etablert en arbeidsgruppe, som besto av
9
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• Prosjektgruppa v/ Tor B. Nilsen, Tone Israelsen og Dag T. Jenssen.
• Håvard Svendsen (Stasjoner og Eiendom i Stor - Oslo).
• Terje Apenæs (Stasjons- og eiendomsdrift Drammensbanen og Vestfoldbanen).
• Innleid konsulent fra ETC Einar Bakken.
• Utarbeidelse av illustrasjoner: SWECO ved Oddrun Helen Hagen.
• Norges Handikapforbund ved Tore Amblie Bjørback.
• RAMS - vurderinger er utført av Einar Langdal.

1.4 Gjennomføring av arbeidet
Rapporten er en oppsummering av prosjektarbeidet som blant annet inneholder følgende
aktiviteter.
• Diverse arbeidsgruppemøter.
• Befaring og registrering på utvalgte stasjoner i Oslo og Akershus sammen med
driftspersonell driftsansvarlig og Norges Handikapforbund.
• Intervju og samtaler mellom arbeidsgruppa og noen store heisleverandører: Kone, Otis og
Thyssen.
• Møte med Drammen kommune vedrørende installasjon og drift av en universell utformet
heis mellom elvebredden og bybrua. Erfaringsoverføring.
• Idédugnad for drift av heiser.
• Gjennom hele prosessen har det vært et tett og nært samarbeid med Norges
Handikapforbund. NHF har vært med på befaringer, vært høringspart og det har etter
høringen også vært samarbeidet med forbundet. NHF har kommet med konkrete og
fornuftige anbefalinger, som er tatt hensyn til i rapporten.

1.5 Definisjoner på noen sentrale begrep i denne utredningen
Tilgjengelighet for alle:
Tjenestene skal være tilgjengelige for alle, men at bevegelseshemmede eller personer med
andre spesielle behov (hørselshemmede, blinde osv) kan hjelpes med spesielle tekniske og
fysiske løsninger, mekaniske hjelpemidler og/eller ved bruk av assistanse (ledsagertjeneste).
Universell utforming:
Universell utforming er utforming av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.
Hovedsiktemålet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse ved å fjerne
eksisterende barrierer og hindre at ny oppstår. Mens tilgjengelighet kan oppnås gjennom
spesielle løsninger, forutsetter universell utforming at hovedløsningen skal imøtekomme alle
brukerbehov.
TSI- PRM
10
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TSI = Technical Specifications for Interoperability for the European railway system,
altså tekniske spesifikasjoner for hvilke krav som skal settes til europeiske jernbanesystem
PRM = People with Reduced Mobility, altså Personer med redusert bevegelighet.
TSI- PRM er en teknisk spesifikasjon beskriver minimumskrav til utforming av stasjoner og tog for
å ivareta krav til personer med bevegelses og orienteringshemming. Denne vil gjelde i Norge i
form av norsk forskrift.
RAMS:
Reliability, Availability, Maintainability and Safety.
På norsk: Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet.
Pålitelighet:
Et produkts eller systems evne til å utføre en spesifikk funksjon/oppgave.
Tilgjengelighet:
Evnen et system har til å fungere som forutsatt. Avhenger av systemets utforming,
vedlikeholdbarhet og oppfølging i form av vedlikehold, oppdateringer, dokumentasjon, kontroll,
overvåkning, beredskap og reparasjoner.
Vedlikeholdbarhet:
Et produkts utforming er avgjørende for vedlikeholdbarheten/ hvor greit produktet er å
vedlikeholde. I tillegg bestemmes vedlikeholdbarheten av faktorer som tilgang for vedlikehold,
standardisering av vedlikeholdsdeler og oppdeling av produktet, altså hvordan enkeltdeler kan
skiftes ut. For å kunne gjennomføre vedlikehold må man kunne plukke systemet fra hverandre,
motor, dører, dørstyring, strømforsyning, veggpanel. Dersom en del skal skiftes ut må systemet
kunne deles opp i biter. Vedlikeholdbarheten avhenger da av størrelse, vekt, tilgjengelighet, hvor
mye annet må fjernes før delen kan fjernes osv.
Sikkerhet:
Et system kan sies å ha tilstrekkelig sikkerhet dersom det ikke skader mennesker, miljø eller
andre verdier i løpet av dets livsløp ved normal bruk og ved forutsigbart misbruk.
Kravspesifikasjon
En kravspesifikasjon lister opp de viktigste og generelle krav til materialvalg og dimensjoner som
skal oppfylles.
11
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Funksjonsbeskrivelse
En funksjonsbeskrivelse er en del av kravspesifikasjonen og beskriver arbeidsoppgaven som skal
utføres og hvordan objektet skal fungere/driftes på en tilfredsstillende måte og iht. gjeldende
lovverk.
1.6 Overordnete føringer.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven favner en rekke områder og ulike sektorer, og vil ha
virkning for en del andre lover:
• Bygninger og planlegging.
• Bygninger, boliger, uteområder etc.
• Billettautomater og minibanker mv.
• Transport (tog, busser, skip).
• Infrastruktur mv.
• Offentlige anskaffelser.
• Alle varer og tjenester til offentlig sektor.
Denne loven kan ha tilbakevirkende virkning. Det vil si at det er adgang til klage dersom
tilgjengelighetsdelen dvs. (§9) ikke er oppfylt:
Tilgjengelighetsdelen (§9)
• Plikt til universell utforming er et minstekrav.
• En plikt til universell utforming for offentlige og private virksomheter rettet mot
allmennheten.
• Brudd på plikten er diskriminering, med mindre plikten er en uforholdsmessig byrde.
• Aktiv og målrettet aktivitetsplikt.
• Ikke diskriminering hvis krav i lov og forskrift er oppfylt.
Nasjonal Transportplan 2010- 2019
NTP omtaler universell utforming på følgende måte:

12
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Utklipp fra NTP- kortversjon, side 21. Kilde: Samferdselsdepartementet.

Konsekvenser for Jernbaneverket
Dette innebærer at Jernbaneverket er forpliktet til å planlegge og bygge, herunder publikumsheis,
etter kravene om universell utforming.
Også Nasjonal transportplan fastslår at all ny infrastruktur skal utformes etter prinsippet om
Universell utforming, og at gamle stasjoner gradvis må oppgraderes.
2. Funksjonskrav og tekniske forutsetninger
Jernbaneverket har ansvaret for stasjonen som trafikk- knutepunkt (plattformer, adkomster,
korttidsparkering, langtidsparkering, sykkelparkering og buss og drosjeholdeplass). Dette ivaretas
gjennom offentlig planlegging.
2.1 Funksjonskrav knyttet til ny Plan og bygningslov (pbl)
I den nye Plan- og bygningsloven ligger prinsippet om at universell utforming skal ivaretas i
planleggingen og i det enkelte bygningstiltak i formålsparagrafen(§1).
Universell utforming er tydeliggjort i loven gjennom:
13
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• Bestemmelser om kommuneplanens arealdel (§11-9).
• Bestemmelser om reguleringsplan (§12-7).
• Bygningers utforming.
I ny lov med forskrifter om universell utforming har prinsippet om universell utforming fått sitt
konkrete innhold i bygningsdelen av plan- og bygningsloven § 29-3:
Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med
forskrifter gitt av departementet. Med tiltak her menes oppføring, tilbygging, påbygging, tiltak i
underbygging eller plassering av offentlig bygning, konstruksjon eller anlegg.
Universell utforming er tydeliggjort i loven gjennom krav om opparbeidelse til universell utforming
av også eksisterende bygninger (§31-4).
Miljøverndepartementet utarbeider Rikspolitiske retningslinjer (RPR) om universell utforming.
RPR er tilpasset Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) også kalt (TEK 10).
Forskriftens § 3-7 definerer hva en heis er, og hvilke krav og direktiver som må tilfredsstilles.
Dette innebærer at Jernbaneverket må forholde seg til kravet om universell utforming ved
nybygging og når stasjoner eller deler av stasjoner skal ombygges. For eksisterende bebyggelse
foreslås en bestemmelse som gir hjemmel til å innføre forskrifter om at bestemte bygningstyper
skal oppgraderes til å være universelt utformet innen en viss frist. Tilgjengeligheten i eksisterende
bygg mv rettet mot allmennheten er i stor grad et forsømt område, og det vil medføre store
kostnader å oppgradere til standarden universell utforming. På grunn av den store økonomiske
belastningen, foreslås det en skrittvis og prioritert tilnærming
Kravspesifikasjonen bør revideres når PBL / byggeforskriftene revideres.
2.2 Sikkerhetsforskriften.
Jernbaneverket et generelt ansvar for å heve sikkerheten for de reisende gjennom å oppgradere
infrastrukturen i henhold til gjeldende lovverk, da Sikkerhetsforskriften gjelder for både nye og
eksisterende stasjoner.
2.3 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF).
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fastsatte forskriften 20. desember 2005
og den trådte i kraft 1. januar 2006.
FEF er todelt og inneholder i tillegg til selve forskriftskravene også en veiledning til disse. Hele
forskriften gjelder for jernbaneanlegg, dersom ikke annet er spesielt nevnt.
Forskriften er en rammeforskrift og fokuserer på risikovurderinger, og avstand fra konstruksjon til
KL avstand fra høyspenningsdeler i kontaktledningsanlegget til spesielle jernbanetekniske
konstruksjoner.
14
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Bygningskonstruksjoner som plattformtak, små byggverk/kiosker eller skap der mennesker
normalt ikke kan oppholde seg og som er en naturlig del ved jernbanedrift, tillates bygd nærmere
enn 5,0 meter fra spenningssatte høyspenningsdeler.
Slike konstruksjoner skal utformes slik at tilgang ved klatring eller lignende vanskeliggjøres og
skal utrustes med advarselsskilt.
FEF § 8 - Veiledning: Trapp og heisanlegg som kommer mindre enn 5 meter fra KL må skjermes.
Spesielle hensyn må tas ved utvendig vedlikehold av trapp og heishus. Konstruksjoner må
jordes.
Følgende normer gis ut:
NEK IEC 61936-1 - Stasjonsanlegg over 1 kV.
NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV.
NEK 445 - Luftledninger over 45 kV.
NEK EN 50122-1 - Forsyningsanlegg jernbane mv.
NEK EN 50110-1 - Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (ny fse).
NEK 400 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner (tilpasset forsyningsnett).
2.4 EUs TSI for people with reduced mobility (PRM)
EU har vedtatt samtrafikkdirektiver for jernbanetrafikk for å sikre en harmonisering av
jernbanetrafikken i Europa. For å tilrettelegge bruk av direktivene for konvensjonelle tog
(2001/16/EC) er det utarbeidet og vedtatt tekniske spesifikasjoner for samtrafikk (TSI).
Krav i de ulike TSI gjelder gjennom samtrafikkforskriften som er vedtatt i Norge.
Samtrafikkforskriften går prinsipielt foran sikkerhetsforskriften. Det innebærer at TSI-krav
overstyrer krav i Sikkerhetsforskriften.
TSI- PRM er en teknisk spesifikasjon beskriver minimumskrav til utforming av stasjoner og tog for
å ivareta krav til personer med bevegelses og orienteringshemming. Denne vil gjelde i Norge i
form av norsk forskrift.
Følgende krav gjelder for heis:
Tema

Beskrivelse

Hjemmel

Kommentar

Krav om

Lifts shall be provided where ramps are not

TSI-PRM

Nevnte tabell

15

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

HÅNDBOK FOR STASJONER, VEDLEGG 3 UTREDNING KRAVSPESIFIKASJON
PUBLIKUMSHEISER
Styringssystem

Dokumentansvarlig: REINSBERG, ATLE
Dokument-ID: STY-601266

Side: 16 av 76
Rev.: 000

Godkjent av: JAKOBSEN, SEFRID

Gyldig fra: 01.07.2011

heis

available and shall be designed in accordance
with EN 81-70:2003, clause 5.3.2.1 table 1.

4.1.2.17

Krav til
eksisterende
anlegg

Compliance with requirements related to ramps,
escalators, lifts and travelators is not mandatory
for existing ramps, escalators, lifts and
travelators.

TSI-PRM
7.3.1.4.

Hinderfri
adkomst.

An obstacle free route is a route that can be
freely navigated by all categories of PRM. It may
include ramps or lifts where these are
constructed and operated in accordance with
Clause 4.1.2.17.

TSI-PRM
4.1.2.3.1.

beskriver krav til
dimensjon –
lengde, dybde og
vektbegrensning.
(Men vi viser vel
til NS 11001)

A minimum of one obstacle free route shall be
provided that interconnects the following points
and services if provided:
• Stopping points for other connecting
modes of transport within the station
confines (for example, taxi, bus, tram,
metro, ferry etc.);
• Car parks
• Accessible entrances and exits
• Information desks
• Other information systems
• Ticketing facilities
• Customer assistance
• Waiting areas
• Left luggage facilities;
• Toilet facilities
• Platforms
2.5 JBVs tekniske forutsetninger (dimensjoneringskriterier)
Jernbaneloven med forskrifter, Jernbaneverkets tekniske regelverk (JD), og regler for
eksisterende baner, legges til grunn ved prosjektering og dimensjonering av jernbanetekniske
anlegg, herunder også heiser på plattform.
Her gis det og klare føringer for hvordan de elektrotekniske installasjonene skal utformes, ikke
minst i forhold til jording og nærføring til høyspentanlegg.
Andre forhold som er viktig er:
16
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• Siktkrav for tog og plattform.
• Avstand til sporanlegget/ sikkerhetsavstand til togtrafikk.
• Bredde på plattform.
• Avstand til høyspentanlegg og elektroinstallasjoner.
Dimensjoneringskriterier - mål og størrelser.
I denne rapporten brukes minstemål.
Krav iht. de enkelte fagområdene (for eksempel jernbaneteknikk, KL osv) kommer i tillegg. For
disse kravene henvises det til teknisk regelverk.
Heis.
Utvendige mål vil variere avhengig av heistype, konstruksjon og materialvalg.
For at en rullestol skal kunne snu inne i heisen når det er retningsendring fra en etasje til en
annen, anbefales det benytte 2,0 m x 1,4 m (bredde x dybde). Det vil da også være plass til to
barnevogner i heisen (ISO 4190-1:1999 E).
Heissjakt.
Vil også variere i størrelse, alt etter materialvalg og heistype. Bør være god isolasjon mot
utearealene slik at det blir minst mulig varmetap. Dette er et viktig ENØK- tiltak. Heissjakt vil ofte
bygges i kombinasjon med trapp.
Temperert rom.
Bør være på minimum 2,2 x 2,2 m for å få plass til rullestol, barnevogn mv.
Trapp.
Utvendige mål avhenger av konstruksjon og materialvalg og vil derfor variere. Innvendig
minstemål mellom rekkverk/vanger (gangareal) er 1,80 m bredde.
Gangtrafikk på plattform.
Minimum: 1,80 m bredde.
Funksjonskrav i Stasjonshåndboken (JBV 2003)
Stasjonshåndboka er en del av jernbaneverkets styringssystem, dokument nr. 1B-St, datert
01.03.2003. Stasjonshåndboka er under revisjon.
Nye krav til heis skal inngå i revidert stasjonshåndbok.
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2.6 Funksjonskrav knyttet til Norsk Standard
Norsk Standard har laget veiledere for hvordan heisanlegg kan bygges og godkjennes. De mest
aktuelle i denne sammenheng er:
• Norsk Standard 11001-1 for universell utforming
• NS-EN 81-1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser, Del 1: Elektriske
heiser
• NS-EN 81-2 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser, Del 2:
Hydrauliske heiser.
• NS-EN 81-70 Tigjengelighet til heis for personer inklusive bevegelseshemmede personer.
• NS-EN 81-71 Vandalsikre heiser.
• NS-EN 81-73 Heisers virkemåte i tilfelle brann.
• NS-EN 81-80 Regler for forbedring av sikkerheten i eksisterende personheiser og vareog personheiser.
2.7 Norges Handikapforbunds krav knyttet til heis
Norges Handikapforbund sine krav er i realiteten Norges Handikap Forbund sine anbefalinger og
er på samme måte som Norsk Standard veiledende. NHF har følgende krav til offentlige
adkomster til felles transporttilbud/kollektivtilbud:
• Godt vedlikehold uansett årstid.
• Bygninger på to etasjer må ha heis for å oppfylle tilgjengelighetskravene til
publikumsfunksjoner og arbeidsplasser.
• Heis må være lett tilgjengelig i publikumsarealene.
• Gulvflate i heisen 2,1 x 1,6m (bredde x dybde) er nødvendig dersom retningsendringer fra
en etasje til en annen etasje (til og fra heisen).
• Automatiske dører, døråpning 1,1m.
• Speil på vegg vis a vis heisdør. Speil gjør det lettere å rygge rullestol ut av heisen
• Panel med heisknapper plasseres 0,9 – 1,1m over gulv. Horisontalt panel med tydelige
tall og punktskrift ved siden av knappene.
• Heispanel minst 0,5m fra hjørne.
• Angi etasjene med tale.
• Håndlister i høyde 0,9m.
• Klappsete i sittehøyde 0,5m.
2.8 Konklusjon og anbefaling vedrørende funksjonskrav
Det anbefales at heisene hovedsakelig bygges med gjennomgang, dvs. at inngang på ene siden
av heisen i en etasje, f. eks. plattform gir utgang på motsatt side av heisen i neste etasje, f. eks i
undergang eller på overgangsbru. Da er det ikke nødvendig å snu i heisen.
Heisstørrelsen bør være 2100 x 1600 med mer, og temperert rom bør være 2200mm x 2200 med
mer. Valgte heisstørrelse innebærer at rullestoler har mulighet til å snu inne i heisen (ISO 419018
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1:1999 E).
Begrunnelsen for dette valget, er at det er fremtidsrettet og gir en bedre løsning fordi samme type
heis da kan benyttes alle steder. Publikum vil da etter hver bli kjent med hvilken heis som
benyttes, og dette er spesielt viktig for blinde og svaksynte. Fordi gruppen med eldre mennesker
blir større med årene, vil det også være nærliggende å tro at det vil bli flere som er avhengige av
rullestol. Det er også flere i dag enn før som benytter større rullestoler og scootere, og med en
voksende eldre befolkning forventes det også at etterspørselen etter heis- vil bokse betydelig
(dermed også bruksfrekvensen). Jernbaneverket signaliserer da til både til publikum og politikere
at vi tar de bevegelseshemmede på alvor, og at vi tenker langsiktig fremover.
I ny stasjonshåndbok, som er under revisjon, forutsettes det at grensesnittene til
kravspesifikasjonen for publikumsheis harmoniseres og avklares.
Jernbaneverkets kravspesifikasjoner for publikumsheiser bør revideres når nye krav til utforming
(for eksempel PBL) eller når nytt regelverk som har direkte innvirkning på heisdrift revideres.
2.9 Prinsipptegninger
I dette kapitlet er det vist noen typiske prinsipptegninger av publikumsheiser i forskjellige
situasjoner.
Ideelt bør atkomst til vertikal-løsning (trapp, rampe, heis) samlokaliseres mest mulig, slik at
passasjerene kan foreta et informert valg av kommunikasjonsvei. I prinsippet kan dette oppnås
ved bruk av U-formet rampe mellom perrong og kulvert, jf. Lysaker stasjon (ved Lysaker er også
armene på U-en bøyd sammen, og delvis overlappende, noe som gir god areal- og
volumutnyttelse). Dersom vertikalbatteriet m/kulvert (eller gangbro) sentreres mest mulig på
perrongen gir det en kompakt og effektiv løsning med god orienterbarhet.
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3. RAMS.
Reability, Availability, Maintainability and Safety =
Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdbarhet og Sikkerhet.
For brukere av heis, er det sikkerhet og tilgjengelighet som er viktig. Ut fra tilgjengelighetskravene
kan vi utlede krav til pålitelighet og vedlikeholdbarhet. I tillegg er forvaltning, drift og vedlikehold helt
avgjørende for å klare sikkerhets- og tilgjengelighetskrav.
3.1 Oversikt over grunnleggende helse- og sikkerhetskrav fra heisdirektivet 95/16/EF

1

Krav fra heisdirektivet

Hjemmel

R

A

Heisstolen skal være konstruert og bygd slik at dens
areal og styrke tilsvarer det høyeste antallet personer
og den nominelle belastningen som installatøren har
fastsatt for heisen.

95/16/EF kap.
1.2

x

x

M

S
X

Når en heis er beregnet på transport av personer, og
dersom dens mål tillater det, skal heisstolen være
konstruert og bygd slik at dens struktur ikke
vanskeliggjør eller hindrer adgangen og bruken for
handikappede personer, samt slik at det er mulig å
foreta eventuelle hensiktsmessige justeringer for å
lette vedkommendes bruk av den.
2

Heisinstallatøren skal påse at heismotoren og de
tilhørende innretninger ikke er tilgjengelige unntatt for
vedlikehold og i nødssituasjoner.

95/16/EF kap.
1.5.2

3

Betjeningsinnretninger i heiser som er beregnet på å
brukes av handikappede personer, skal ha en
utforming og plassering som gjør dem egnet for dette
formål.

95/16/EF kap.
1.6.1

X

4

Betjeningsinnretningenes virkemåte skal være tydelig
angitt.

95/16/EF kap.
1.6.2

X

5

Heisen skal være konstruert og bygd slik at det sikres
at det rommet heisstolen beveger seg i, ikke er
tilgjengelig unntatt for vedlikehold eller i
nødssituasjoner. Før en person kan komme inn i
rommet, skal normal bruk av heisen være gjort umulig.

95/16/EF kap.
2.1

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

X

X

X

X

HÅNDBOK FOR STASJONER, VEDLEGG 3 UTREDNING KRAVSPESIFIKASJON
PUBLIKUMSHEISER
Styringssystem

6

Dokumentansvarlig: REINSBERG, ATLE
Dokument-ID: STY-601266

Side: 31 av 76
Rev.: 000

Godkjent av: JAKOBSEN, SEFRID

Gyldig fra: 01.07.2011

Krav fra heisdirektivet

Hjemmel

Heisen skal være konstruert og bygd slik at faren for
knusing når heisstolen befinner seg i en av sine
ytterstillinger, hindres.

95/16/EF kap.
2.2

R

A

M

S

X

X

Dette oppnås ved hjelp av fritt rom eller et tilfluktssted
utenfor hver av ytterstillingene.
7

Etasjedøren og heisstoldøren eller begge dørene skal,
dersom de beveges mekanisk, være utstyrt med en
innretning som hindrer faren for knusing når de
beveger seg.

95/16/EF kap.
4.1

X

8

Heiser skal være utstyrt med midler som gjør det mulig
å frigjøre og hjelpe personer som befinner seg i en
heis som har stanset.

95/16/EF kap.
4.4

X

9

Heisstoler skal være utstyrt med toveis
kommunikasjonsmidler som muliggjør vedvarende
kontakt med en redningstjeneste.

95/16/EF kap.
4.5

X

10

Heiser skal være konstruert og bygd slik at de, dersom
temperaturen i maskinrommet overstiger
maksimumstemperaturen fastsatt av heisinstallatøren,
kan fullføre de bevegelser de har startet, men ikke
utføre nye styreordrer.

95/16/EF kap.
4.6

X

11

Heisstoler skal være konstruert og bygd slik at
passasjerene er sikret tilstrekkelig ventilasjon, også i
tilfelle lengre stopp.

95/16/EF kap.
4.7

X

12

Heisstolen skal være tilstrekkelig opplyst når den er i
bruk, eller når en dør åpnes, og det skal også finnes
nødbelysning.

95/16/EF kap.
4.8

X

13

Kommunikasjonsmidlene nevnt i nr. 4.5 og
nødbelysningen nevnt i nr. 4.8 skal være konstruert og
bygd slik at de virker selv uten normal strømtilførsel.
Deres driftstid skal være tilstrekkelig lang til å
muliggjøre normal gjennomføring av
redningsprosedyren.

95/16/EF kap.
4.9

X

3.2 Pålitelighet
Påliteligheten på komponenter og systemer er en av flere faktorer som er med å bestemme hele
systemets tilgjenglighet og sikkerhet. Påliteligheten bestemmes ut fra hvilket sikkerhetsnivå man
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ønsker og hvilken tilgjengelighet man ønsker på systemet.
Det er en forutsetning at en publikumsheis er pålitelig. Både publikum, Jernbaneverket,
heisleverandør og vaktselskap må stole på at heisen virker og har en høy oppetid. Når feil
inntrer/heisen stopper, må vi også være trygg på at alarm, overvåking, kommunikasjon,
nødbelysning osv virker.
Pålitelighetskrav:
Publikumsheisen skal være godt dimensjonert og tilrettelagt for bruk i til/fra plattform. Ved normal
drift og bruk, skal det ikke skal være behov for mer enn 4 utrykninger pr heis pr år. For å sikre dette,
må det bygges temperert rom foran heisdøren.
3.3 Tilgjengelighet
Tilgjengelighet eller oppetid er evnen et system har til å fungere som forutsatt. Avhenger av
systemets utforming, vedlikeholdbarhet og oppfølging i form av vedlikehold, oppdateringer,
dokumentasjon, kontroll, overvåkning, beredskap og reparasjoner.
Tilgjengelighetskrav:
Publikumsheisen skal være tilgjengelig og virke når stasjonen er åpen for trafikk.
Planlagt vedlikehold skal skje utenfor rushtiden.
3.4 Vedlikeholdbarhet
Et produkts utforming er avgjørende for vedlikeholdbarheten. I tillegg bestemmes
vedlikeholdbarheten av faktorer som tilgang for vedlikehold, standardisering av vedlikeholdsdeler og
oppdeling av produktet. For å kunne gjennomføre vedlikehold, må man kunne plukke systemet fra
hverandre, motor, dører, dørstyring, strømforsyning, veggpanel. Dersom en del skal skiftes ut må
systemet kunne deles opp i biter. Vedlikeholdbarheten avhenger da av størrelse, vekt,
tilgjengelighet, hvor mye annet må fjernes før delen kan fjernes.
Alle heiser skal leveres med en instruksjonshåndbok. I henhold til NS-EN 81-1 skal denne
inneholde informasjon om:
• Nødvendig vedlikehold av heisen med tilhørende innretninger for å holde den i driftssikker
stand.
• Instrukser for sikkert vedlikehold.
• Det skal inngås avtale om service og vedlikehold med godkjent heisleverandør for heisene.
• Dersom det er mulig skal oppetid på heis spesifiseres i serviceavtalen
• Planlagt service på heiser skal foregå utenom rushtid.
• Viktige slitedeler/komponenter som forventes å byttes jevnlig eller ofte, skal være tilgjengelig
på lager.
• Heis skal sikres mot hærverk.
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Krav til vedlikeholdbarhet:
Heisstol og heissjakt skal gis en utforming som gjør vedlikeholdet enkelt. Inni heisen skal gulv,
vegger og tak være mest mulig rene glatte flater av for eksempel glass og stål.
Publikumsheisens vedlikeholdbarhet/ levetid er satt til minimum 15 år.
3.5 Sikkerhet
Et system kan sies å ha tilstrekkelig sikkerhet dersom det ikke skader mennesker, miljø eller andre
verdier i løpet av dets livsløp ved normal bruk og ved forutsigbart misbruk. Jernbaneverket må
etterstrebe et høyt sikkerhetsnivå for de reisende, se også kap. 4.3.2 Driftsavtale.
Krav til sikkerhet:
• Krav til alarm- og kommunikasjonssystemet i heis er beskrevet i Norsk standard NS-EN 8128.
• Alarmsystemet på heis skal kontrolleres med jevne mellomrom, og minst en gang i
måneden. Kontrollen skal dokumenteres.
• Kommunikasjonssystem og nødbelysning skal virke i minst 1 time ved strømutfall.
• Heis skal ha overvåkningssystem. Ved bruk av kameraovervåkning skal det tas opptak.
Kvaliteten på opptak skal sjekkes minst en gang i kvartalet. Opptak skal beholdes i
akkurat 7 dager (eller i henhold med krav fra datatilsynet). Ved rapporterte hendelse i
heis skal det være mulig å ta ut kopi av opptak i heis, men kopi skal bare lagres etter
skriftlig avtale med politiet, dvs. alt hærverk og andre kriminelle handlinger som utføres i
heis skal anmeldes. Alle uttak av opptak i heis skal dokumenteres og begrunnes. Det er
kun politiet som kan ta ut opptak.
• Toveis kommunikasjonsmidler som muliggjør vedvarende kontakt med en redningstjeneste
skal være tilgjenglig i den tid heisen er åpen for publikum.
4. Anskaffelser, kostnader, drift og vedlikehold
Det er svært viktig at det blir inngått gode og solide innkjøps- og driftsavtaler, slik at oppetiden og
bruken av publikumsheisene blir best mulig. Da vil jernbaneverket framstå som profesjonell både i
forhold til heisleverandører, vedlikeholdspersonale og publikum
4.1 Livsløpskostnader
Lov om offentlige anskaffelser
”§ 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø.
Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal
under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell
utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.”
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Som det fremgår av loven, skal det altså tas hensyn til livsløpskostnader, universell utforming og
miljø. Dette gjelder selvsagt også når Jernbaneverket skal planlegge og bygge publikumsheiser.
Livsløpskostnader innebærer at kostnadene til oppføring, drift, vedlikehold, riving og gjenbruk - fra
«vugge til vugge»-prinsippet - vurderes i et helhetsperspektiv. Innkjøp, bygging og
anleggskostnader utgjør bare en mindre andel av de samlede kostnader som en heis utløser i løpet
av sin levetid. Driftskostnadene er større.
Innkjøpskostnader for ny publikumsheis er på basis av dagens priser og standard kalkulert
til ca. 2,5 mill kr i denne rapporten (referanse Lysaker stasjon der heissjakten og klimaslusen
kostet 1,5 millioner og heisstol og maskineri kostet 1 million kroner).
Alle kostnadstallene er oppgitt som 2010-priser, og må derfor indeksreguleres.
4.2 Garantitid
• Garantitid er 3 år fra full idriftsettelse og ferdig retting av eventuelle endringer og feil.
• I garantitiden skal alle feil som oppstår rettes, og alle arbeider, inkl. reisetid og
reisekostnader, diett etc. dekkes av garanti, og utføres uten kostnad for JBV.
• Jernbaneverket skal straks varsles om alarmen. Maksimum 1 time etter at reparatør er
tilbake fra utrykningen skal det oversendes skriftlig rapport til Jernbaneverkets
driftsansvarlig om feilens art og omfang, og forpliktende beskjed om når heisen kan være
i drift igjen.
• Ved arbeider på heisen skal det alltid stå skilt ved heisdørene om at servicearbeid pågår, og
det skal i tillegg opplyses om når heisen forventes å være i drift igjen.
• Mindre feil skal være rettet i løpet av 3 timer i sentrale strøk / byområder. (6 timer utenfor
byområder). Alvorlige feil skal rettes innen 3 dager. Feil knyttet til dører og tablå regnes
som mindre feil og leverandør plikter å rette disse innen 3 timer.
4.2.1 Service i garantitid
• Servicen skal omfatte alt nødvendig ettersyn, smøring, justeringer og idriftsettelse etter
eventuelle stopp mv. i garantiperioden.
• Hver heis skal det ha minimum 3 servicer pr. år.
• Alle feil og mangler som skyldes mangelfullt arbeid eller materiell, skal rettes av
heisentreprenøren uten utgifter for byggherren (JBV) og innenfor tidsfrister i garantien.
• Kjente feil og svakheter på delkomponenter skal også rettes vederlagsfritt.
• Alle arbeider, inkl. reisetid og reisekostnader, diett etc. dekkes av garanti, og utføres uten
kostnad for JBV.
• Heisleverandør skal garantere for reservedelslager sentralt i Norge, slik at det går raskt å
levere utskiftede deler, eks. ny heisdør.
4.2.2 Service etter garantitid
For serviceavtale etter at garantitid er utløpt ønskes opsjonspris på følgende årlige ytelser:
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• Nødvendige årlige besøk etter heisleverandørs anbefaling for å holde heisen ved like.
Minimum 3 servicer pr. år, inkl. ettersyn og kontroll, smøring etc. etter behov.
• Utrykning og responstid. Samme krav som i garantitiden.
• Alle arbeider, inkl. reisetid og reisekostnader, diett etc. skal framgå av serviceavtale og
inntas i vedlikeholdsplan.
• Alvorlige feil skal det gis tilbud på utbedring av i hvert enkelt tilfelle, og inkluderes ikke i
kostnad for serviceavtale.
• Fabrikasjonsfeil og svakheter på delkomponenter som blir kjent etter garantitidens utløp,
skal rettes vederlagsfritt.
• Heisleverandør må garantere at utskiftbare deler kan leveres i hele heisens levetid (Min 15
år).
4.3 Drift- og vedlikeholdskostnader
Det er ikke stor forskjell i driftskostnader mellom en stor og en liten heis. Det er derimot klar
sammenheng mellom størrelse og løfteevne/kapasitet. Dette innebærer at større heiser som regel
har bedre varighet fordi delene er riktigere dimensjonert i forhold til faktiske bruk på en stasjon.
I løpet av publikumsheisens levetid, så vil drifts- og vedlikeholdskostnadene utgjøre de høyeste
utgiftene i form av nedbetaling av investeringskostnader, vedlikehold, avgifter og andre typer
utgifter. Billige og enkle heiser får ofte store driftskostnader fordi materiellet er underdimensjonert
og slites fort ut. Dette medfører at heisen forholdsvis ofte må repareres. Etter at garantitiden er
over, kan også utskiftbare deler blir dyre, og vedlikeholdet totalt sett blir dyrere.
Det anbefales derfor at Jernbaneverket bør velge godt dimensjonerte standardheiser med høg
kvalitet, fordi dette vil medføre lavere livsløpskostnader gjennom redusert vedlikeholdsbehov, lavere
energiutgifter, mv. Dersom disse heisene brukes riktig, vil de ha lang levetid og høy oppetid.
Høy oppetid og beredskap betinger samtidig at forvaltningsorganisasjonen har kompetanse og
kunnskap om drift av heiser og forvaltning av kontrakter / vedlikeholdsavtaler, men også at
organisasjonen har et budsjett som står i forhold til oppgavene. Følgende forhold må prioriteres:
• God driftsorganisasjon.
• God driftsavtale.
• God vedlikeholdsplan.
• Godt budsjett. God kontroll på kostnader (installasjon og drift).
• God energiøkonomisering ENØK.
4.3.1 Årlige driftskostnader
I juni 2009 inngikk Jernbaneverket en ny vekteravtale for mobilt vakthold i Region Øst- Stor Oslo.
Denne avtalen er brukt som utgangspunkt for å finne hvor store drifts- og vedlikeholdsutgifter som
kan forventes på plattformheiser.
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Utdrag fra Vekteravtalen:
Ordning mottak heisalarm
Omprogrammering heisalarm kr 1300 pr heis (engangskostnad).
Månedlig abonnement
Månedlig abonnement kr 295,- pr heis pr mnd
Dersom flere heiser på samme sted, kr 199,- pr heis pr mnd.
Utrykninger
Utrykning heisalarm kr 750,- pr tur.
Mobilt vakthold
Mobilt vakthold, som innebærer inspeksjon av stasjonsområdet m/heiser koster kr. 2.486,40
pr mnd.

Med bakgrunn i vekteravtalen og de viste forutsetninger, er det under gjort beregninger/ anslag på
hva som er realistisk gjennomsnittlig drifts- og vedlikeholdskostnad for plattformheiser.
Årlige driftskostnader pr heis på stasjon med 1 heis:
Månedlig abonnement kr 295,- pr heis pr mnd

kr 3 540

Utrykning heisalarm kr 750,- pr tur x 4 utrykninger

kr 3 000

Mobilt vakthold, som innebærer inspeksjon av stasjonsområdet m/heiser
pris kr 2.486,40 pr mnd x 12

kr 30 000

Daglig renhold, kr. 150 pr. dag x 300 dager pr år

kr 45 000

Reparasjon/vedlikehold

kr 20 000

Sum årlige driftskostnader pr heis på stasjon med 1 heis:

kr 101 540

Avrundet

kr 100 000
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Årlige driftskostnader pr heis på stasjon med flere heiser, eks 2:
Månedlig abonnement kr. 199 pr heisx12x2

kr 4 776

Utrykning heisalarm kr 750,- pr tur x 4 utrykninger x 2 heiser

kr 6 000

Mobilt vakthold, som innebærer inspeksjon av stasjonsområdet m/heiser
Pris kr. 2.500 pr mnd x 12

kr 30 000

Daglig renhold, kr. 150 pr. dag x 300 dager pr år x 2 heiser

kr 90 000

Reparasjon/vedlikehold

kr 40 000

Sum årlige driftskostnader pr heis på stasjon med flere heiser, eks 2:

kr 85 388

Avrundet

kr 85 000

Driftskostnader for en heis vil variere noe fra sted til sted. På en stasjon med flere heiser, vil
driftskostnadene pr. heis bli litt lavere enn på en stasjon med bare en heis.
Årlige driftskostnader pr. heis på stasjon med 1 heis er beregnet til ca. kr. 100.000,Årlige driftskostnader pr. heis på stasjon med flere heiser er beregnet til ca. 85.000,4.3.2 Driftsavtale
Det er avgjørende at det utarbeides gode driftsavtaler.
Det forutsettes at følgende forhold skal være med:
1. Renhold.
Bør være daglig renhold som på andre innendørsarealer. Godt renhold kan redusere småfeil som
oppstår pga rusk og småstein i dørsprekk, og en ren heis er mer innbydende enn en skitten heis.
Bør være kontrollskjema i heisen som renholder kvitterer på, og som er synlig for publikum.
2. Tilsyn / funksjonstest / kontroll.
En publikumsheis på stasjon eller holdeplass skal ha daglig tilsyn. Minst en gang pr. døgn skal en
person innom for å sjekke heisens tilstand. Daglig tilsyn skal kontrollere at heisen fungerer og at
renhold er akseptabelt. Om vold, hærverk eller annen alvorlig kriminalitet oppdages ved tilsyn, skal
dette meldes til JBV. JBV skal melde alle alvorlige forhold til politiet og etter avtale med politiet ta ut
kopi av opptak som dokumenterer lovbruddet. Kopi skal overleveres til politiet og legges ved
anmeldelsen.
3. Vedlikeholdsplan / fornyelse.
Det skal lages en vedlikeholdsplan slik at det blir forutsigbart når publikumsheiser skal ha service og
når gamle heiser evt. bør oppgraderes. Fornyelsessyklus er satt til 15 år for heiser som står i delvis
utemiljø, og 20 år til publikumsheiser som står innendørs. Ansvar og avklaring må gjøres.
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4. Alarm, utrykning og responstid.
• Videoovervåking. Alle heiser skal ha kontinuerlig videoovervåking.
• Alarm. Godt synlig alarmknapp som trykkes inn ved heisstans. Da skal 2-veis kontakt med
vaktsentral umiddelbart oppnås.
• Evakuering. Ved evakuering skal heisen i utgangspunktet gå til stasjonsutgangen.
Vaktsentralen skal opplyse om hvem som er ansvarlig- og som skal utføre evakueringen.
Vaktsentralen skal være ansvarlig for å overvåke og følge opp at evakuering blir utført
riktig. Selve evakueringen kan gjøres av lokalt driftspersonell eller av vaktselskap, etter at
de har gjennomført Jernbaneverkets krav til nødvendig sikkerhetsopplæring (f. eks å
kunne arbeide inntil spor i drift og inntil høyspenning).
• Responstid ved evakuering. Responstiden regnes fra alarmknappen trykkes inn, til
innestengte personer i heisen er hjulpet ut. Maksimal responstid er 40 min på landsbasis,
men det må etterstreves kortere tid. På sentrale stasjoner må målet være vesentlig
raskere.
• Avviksrapport. Innen 1 time etter at lokalt driftspersonell/ servicemann/ vaktselskap har
kommet tilbake fra utrykningen, skal rapport om hendelsen oversendes ansvarlig person i
Jernbaneverket. Det skal redegjøres for dato og klokkeslett for når alarmen ble utløst,
sted / stasjon, klokkeslett for når personene var ute av heisen og hva som forårsaket
heisstoppen. Dersom det er skade på heisen, skal det skal også gis beskjed til
heisleverandør slik at skaden raskt kan utbedres.
• Heisstans- Reparasjon. Det må være skiltet på heisdøra eller i umiddelbar nærhet av døra
hvor publikum skal ringe for å si ifra dersom heisen ikke vil starte. Det må inngås
forpliktende avtale med togselskapene og innarbeides gode rutiner på at det skal
informeres på toget når det ikke er heis som kan benyttes på en bestemt stasjon. Da kan
passasjerer som er avhengige av heis planlegge turen/reisen sik at han/hun går av på en
annen stasjon.
• Responstid ved reparasjon. Jernbaneverket bør stille krav om godt utstyrt delelager slik at
de aller fleste reparasjoner kan utføres raskt, og heisen være i drift igjen innen 24 timer.
4.3.3 Hærverk
Glassdører og glassvegger er mest utsatt for hærverk i form av spraymaling og knusing, og
”utstående” knapper på tablået blir ofte knust og ødelagt. I tillegg har heiser uten overvåking vært
utsatt for uønskede personer som oppholder seg i heisen, hvor de setter sprøyter, urinerer og griser
til.
Det er derfor svært viktig at heisene sikres mot hærverk. Det er flere områder som det må tas
hensyn til, og flere tiltak kan være aktuelle. Her tas det med kun noen eksempler på tiltak som kan
være forebyggende:
• Bygge robuste systemer (vandalsikre heiser).
• Sosial kontroll (godt innsyn i heis og temperert rom).
• Videoovervåkning (vaktsentral som overvåker heisene og temperert romne).
• Vakthold og daglig tilsyn av uniformert personell.
• Gode varslingsrutiner og rask oppfølging. Publikum må oppfordres til straks å ringe og si fra
om hærverk eller andre uønskede forhold. Telefonnummeret til vaktsentralen må være
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godt synlig/ tilgjengelig både i og utenfor heisen/ temperert rom.
• Renholdsrutiner (daglig renhold).
• Antigrafittibehandling av glatte skrivbare flater(glass, speil og stålflater).
Det er etter dagens standard på heiser, anslått at reparasjonsutgiftene i gjennomsnitt vil utgjøre ca.
kr. 20.000 pr. heis pr. år til å reparere småskader etter hærverk. Reparasjonskostnadene vil
forhåpentligvis bli lavere dersom punktene ovenfor følges.
5. Erfaring og lærdom av heisdrift i utemiljø
Drift av heis i utemiljø har store utfordringer mht kulde, snø og regn. Heisleverandørene hevder at
dagens heiser er innendørs installasjoner og må behandles deretter. Jernbaneverkets
publikumsheiser, står delvis i utemiljø, og det er derfor nødvendig med temperert rom foran
heisdørene for at det ikke skal bli driftsproblemer. Hvordan heis og temperert rom blir bygget, er
avgjørende for bruken og oppetiden på heisen.
Bygge opp egenkompetanse på heisfaget, og organisering av hvordan alarmsentral og heisene skal
driftes, bør være satsingsområde og Jernbaneverkets hovedutfordring.
5.1 Erfaringer med dagens heisdrift
Dagens publikumsheiser varierer i størrelse og kvalitet, og det er mange forskjellige
heisleverandører og heistyper. Få heiser er universelt utformet.
Heisleverandørene hevder at dagens heiser er innendørs installasjoner og må behandles deretter.
Jernbaneverkets publikumsheiser, står delvis i utemiljø, noe som gir store utfordringer mht kulde,
snø og regn. Det er derfor nødvendig med temperert rom foran heisdørene for at det ikke skal bli
driftsproblemer. Hvordan heis og temperert rom blir bygget, er avgjørende for bruken og oppetiden
på heisen.
Nedenfor oppsummeres erfaringer og fra en del av dagens publikumsheiser. Selve gjennomgangen
er vist i rapportens vedlegg.
Løftesystem
De fleste heisene i dag er wire- drift, mens det noen steder f.eks. Sandvika og Eidsvoll, er
hydrauliske heiser. Andre steder er det etablert løfteplattform i stedet for vanlig heis f. eks
Fredrikstad og Vigrestad. På Nasjonalteateret er det også skråstilte heiser.
Driftsform
Driftsformen er desentralisert, inndelt i forskjellige geografiske områder. Stor-Oslo (mellom AskerHolmlia), Drammen - Kongsberg og Lillehammer- Hamar er eksempler på slike geografiske
områder. Drifts- og vedlikeholdsavtale og beredskapsavtale gjøres mellom stasjonsansvarlig og
lokale vaktselskap, brannvesen.
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Heisdør
Heisdører som ikke lar seg lukke er største feilkilde til driftsstopp pga småstein og rask og rusk som
setter seg fast i dørsprekk/hjulspor. Krever hyppig(daglig) vedlikehold/tilsyn.
Leverandørene har i dag ikke gode løsning som eliminerer problemet.
Temperert rom
Heis på plattform må bygges med temperert rom foran dør. Det tempererte rommet skal ha jevn
temperatur over +5 grader for å forhindre at dør og mekanisme fryser/setter seg fast pga is og snø.
Heissjakt
Sjakter leveres av entreprenør. Heisleverandør leverer kun selve heisen. Fukt i sjakt er et utbredt
problem som går utover levetiden på heisen.
Tablå
Utforming/ design bestemmes av hva leverandør, og finnes i dag i mange varianter. Som stor kunde
må Jernbaneverket tilkjennegi ønske om ett standard tablå med kun 4 betjeningsknapper. Mye
utsatt for hærverk, så det må være vandalsikkert. I tillegg 2-veis høyttaler.
Teknisk rom
Nye heiser krever ikke egne tekniske rom, slik som før. Nå er det nok med et lite vedlikeholdsskap.
Belysning
Godt lys foran heis og for opplysning av betjeningstablået. Bruk av moderne lyskilder kan spare
strøm. Utvikle minimalt med varme og har mye lengre levetid en tradisjonelle lyskilder.
Hovedlyset bør plasseres høyt for ikke å blende publikum. ”Downlights” ”wallwash” og ”uplights”
anbefales ikke som hovedbelysning. Pass på lys og skilting.
Kontrast markering
Kontrastmerking håndteres med farger og materialbruk. Skal kontrastmerking fungere må
lysfordelingen være jevn med lite skyggeeffekter.
Innvendig tak
Heldekkende innvendig tak. Det må ikke være mulig å legge sprøyter og lignende fra seg oppå
taket.
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Hærverk, materialvalg, sosial kontroll og ENØK
I dag brukes det stort sett glass og rustfritt stål i heisene. Dessverre er heisene utsatt for en del
hærverk, som for eksempel tilgrising inne i heisen, tagging og knusing av glassvegger. Det er derfor
viktig å tenke gjennom materialvalget, slik at hærverk blir så lite attraktivt som mulig, og slik at det er
raskt og lett å reparere om hærverk først har skjedd.
For å oppnå god sosial kontroll og godt innsyn i heis og temperert rom, både for at publikum skal
føle seg trygge, og fordi det ikke skal være fristende for uønskede personer å oppholde seg her, bør
veggene bygges i glass.
Laminert herdet glass er bra mht tagging, men kostbart å skifte ut hvis det knuses. Polykarbonat
kan erstatte glass i en del sammenhenger. Polykarbonat er også lettere enn glass.
Det kan også være smart å lime en transparent plastfolie på veggene for å beskytte glass og evt.
stål, spesielt med hensyn til tagging, fordi plastfolien raskt og enkelt skiftes ut.
Norsk standard NS-EN 81-71 beskriver vandalsikre heiser.
Så langt har Jernbaneverket ingen vandalsikre heiser.
Heiser med høy bruksintensitet er svært energikrevende. Spesielt i utemiljø. Derfor må det utredes
ENØK-tiltak for å få ned energiforbruket. Isolering av heissjakt, heis og klimarom er et eksempel på
ENØK-tiltak. Enova har retningslinjer for energieffektive glassfasader.
For å få en god og driftssikker heis, er det viktig å skjerme heisdør, heissjakt, drivverk og elinstallasjoner for klimapåvirkninger. Kondens, korrosjon, isdannelse, stein og løv representerer
noen av de vanligste årsakene til driftsstans ved utomhusheis.
Derfor er det er viktig å tenke gjennom en totalløsning og samarbeide godt med heisleverandørene
slik at heis, heissjakt og klimarom blir best mulig.
Rengjøring
Det må være lett å rengjøre heisen(nesten så det bør kunne være mulig å spyle inn i heisen).
Standard heisløsning
Utforming av heisstol må ha gjennomtenkt og utprøvd standard. Spesialløsninger som den skråstilte
heisen på Nationaltheatret gir mange feil som er dyre å reparere. Steingulv i heis gir høyere vekt på
heisen og mindre effektiv løftekapasitet.
Ulike heis- og vedlikeholdsavtaler
Ikke ensartede avtaler. Avtalene gjøres mellom stasjonsansvarlig og vaktselskap/brannvesen.
Varierer fra sted til sted. For eksempel har Stor-Oslo sin en avtale, Drammen - Kongsberg har sin
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avtale, Lillehammer- Hamar har også sin egen avtale.
Overvåking, alarm
Heiser bør overvåkes med videokamera koplet til vaktsentral og opptakerenhet. Viktig for
responstida på utrykning og for å kunne hindre hærverk. Med kontakt mellom publikum og
alarmsentral er viktig.
I dag er det noe usikkerhet rundt hvilken varslingstype som bør velges, analog linje eller GSM.
Ekspertene er uenige. Dagens standardløsning er analog linje for 2 veis kommunikasjon og dette
anbefales uansett videreført. Overføring av videosignaler, medium ukjent.
Hydraulisk heis
Dårlig erfaring med hydrauliske heiser. Det største problemet med hydraulikkheis er styring av
temperatur i motor og hydraulikkvæske. Dessuten kreves eget teknisk rom ved hydraulikkdrift, og
hydrauliske heiser er kostbare.
Løfteplattform
Noen stasjoner har løfteplattform/brett i stedet for heis. Løfteplattformene kjennetegnes ved å ikke
ha lukket heiskupe. Betjeningsknappen må derfor alltid holdes inne for at heisen skal gå. Dette er
svært vanskelig for folk i rullestol med nedsatt styrke og motorikk. Billige og enkle konstruksjoner på
løfteplattformer har medført hyppig driftstans og høye driftskostnader.
Løfteplattformer er benyttet på noen stasjoner/holdeplasser. Disse har lave investeringskostnader,
men er ustabil i drift og har mange reparasjoner. Løfteplattformene tilfredsstiller ikke krav til
universell utforming.
Planlegges tidlig
Ofte er heisen det siste man bestiller i større entrepriser, og kan derfor bli til salderingspost, der
man skal spare penger. Det er derfor nokså vanlig at heisene blir underdimensjonert (bygges for
små og for liten løftekapasitet). For Jernbaneverket bør det tvert i mot legges stor vekt på
tilstrekkelig løftekapasitet, effektivitet og robusthet. Heisen er den eneste vei mellom 2 nivåer som
alle skal kunne bruke.
Tidlig samarbeid med heisleverandør
Heisleverandører eller heiskonsulenter bør være med tidlig i en planleggingsprosess. Da vil
resultatet og driftsikkerheten ofte bli bedre og riktigere. Leverandørene sitter på bred kompetanse
innefor sitt fagfelt i alt fra kapasitetsberegninger til universell utforming og ENØK-tiltak.
Noen krav til heisleverandørene
Heisleverandørene må bli bedre på å utvikle driftsikre heiser i utemiljø. Kunne skaffe reservedeler
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raskt. Heisene må være enkle å vedlikeholde og rengjøre. Tablåer, glasselementer og dører er
mest utsatt for hærverk. Disse må bli bedre i framtidige løsninger.
Ulemper ved dagens drift:
Ugunstig at kontroll og logg blir lagret på flere forskjellige steder. Får ikke kjennskap til om feil på en
heis også er problem på andre heiser. Overvåkingsbilder lagres på flere steder. Mange heistyper
innebærer at delelagrene til hver heistype blir små, og stadige problemer med å skaffe reservedeler
raskt. Flere ganger er heiser blitt stående i lang tid, i påvente av reservedeler. For publikum og
Jernbaneverket er dette uakseptabelt.
Responstid på utrykning varierer også, og i et sjeldent tilfelle kan vi komme opp i situasjoner der
vaktselskaper og brannvesen må prioritere andre oppdrag foran det å redde folk ut av en heis som
har stanset.
Moderne heiser er kompliserte tekniske innretninger. Flere fagområder representeres, både strøm,
tele, elektronikk/data og automasjon. Heiser forvaltes som et eget fagområde med normer,
retningslinjer og kontrollinstanser og er godt regulert.
For å kunne utarbeide best mulig kontrakter, og være profesjonell på innkjøpssiden,
forvaltningssiden, plan- og prosjekteringssiden og i den daglige driften, må Jernbaneverket bygge
opp egenkompetanse/ ansette personer i organisasjonen med spesifikk kompetanse på heisfaget.
Ny stasjonshåndbok, som er under revisjon, må klart beskrive grensesnittene og harmonisere med
kravspesifikasjonen for publikumsheis. I tillegg må UPB-prosessen beskrive krav og forventninger til
publikumsheiser.
Kravspesifikasjonen skal sikre ensartede rutiner for installasjon og setter krav til hvordan
jernbaneverkets publikumsheiser skal dimensjoneres.
Jernbaneverket skal ikke utvikle heiser. Derimot må det utarbeides en kontraktstrategi på hvordan
man skal lykkes med å få til en designforandring slik at publikumsheisene i fremtiden blir mer
tilpasset vårt behov for robuste og driftssikre heiser iht. kravspesifikasjonen.
5.2 Lærdom
Moderne heiser er kompliserte tekniske innretninger.
Flere fagområder representeres, både strøm, tele, elektronikk/data og automasjon. Heiser forvaltes
som et eget fagområde med normer, retningslinjer og kontrollinstanser og er godt regulert.
Kontrakter:
For å kunne utarbeide best mulig kontrakter, og være profesjonell på innkjøpssiden,
forvaltningssiden, plan- og prosjekteringssiden og i den daglige driften, må Jernbaneverket bygge
opp egenkompetanse/ ansette personer i organisasjonen med spesifikk kompetanse på heisfaget.
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Det er viktig i anskaffelsesprosessen at leverandørene tilbyr produkter som i størst mulig grad er
tilpasset det miljø og bruk produktet skal eksistere under.
Heiskompetanse
må være med i hele planleggings-, prosjekterings og byggefasen.
Standardavtaler
Jernbaneverket må utarbeide standardavtaler mht innkjøp, installasjon, drift og vedlikehold av
publikumsheis og temperert rom, og en kontraktstrategi på hvordan man skal lykkes med å få til en
designforandring slik at publikumsheisene i fremtiden blir mer tilpasset vårt behov for robuste og
driftssikre heiser iht. kravspesifikasjonen.
Standard heisløsning for publikumsheiser og tilhørende temperert rom iht. kravspesifikasjonen, som
ivaretar alle funksjons- og RAMS-krav.
Hærverk, materialvalg, sosial kontroll og ENØK

Jernbaneverket bør i samarbeid med heisleverandører, komme fram til en god helhetlig løsning
mht materialvalg og isolasjon, som ivaretar ENØK-krav og samtidig gir god sosial kontroll, og
som er best mulig vedlikeholdssikker både med hensyn til hærverk og renhold.
Ny stasjonshåndbok
Gjeldende stasjonshåndbok er under revisjon. Ny stasjonshåndbok må klart beskrive
grensesnittene og harmonisere med kravspesifikasjonen for publikumsheis. I tillegg må UPBprosessen beskrive krav og forventninger til publikumsheiser.
Kravspesifikasjonen
skal sikre ensartede rutiner for installasjon og setter krav til hvordan jernbaneverkets
publikumsheiser skal dimensjoneres.
Hærverk
Tagging, glassknusing og annet hærverk må tas på alvor. Video overvåking og daglig renhold og
kontroll/tilsyn, vil gjøre det mindre attraktivt med hærverk. Når hærverk først har skjedd, er det svært
viktig at det utbedres/repareres umiddelbart. Jernbaneverket bør etterstrebe å følge NS-EN 81-71
Vandalsikre heiser. En vandalsikker heis er sannsynligvis en del dyrere i innkjøp, men
vedlikeholdskostnadene vil på sikt bli lavere og oppetiden bedre. Det bør derfor innhentes pris på
vandalsikker heis, slik at det kan regnes livsløpskostnader.
Løfteplattformer
kan IKKE brukes som publikumsheis fordi de ikke tilfredsstiller krav til universell utforming. De
steder som i dag har løfteplattformer, må få fullverdige publikumsheis iht. kravspesifikasjonene.
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Hydrauliske publikumsheiser
anbefales ikke fordi det er vanskelig å styre temperaturen på hydraulikkoljen, og fordi heisene er
kostbare.
6. Konklusjon og anbefaling
Satsningsområdene bør være universell utforming, vaktsentral og å bygge opp egenkompetanse på
heisdrift.
Med bakgrunn i erfaringer og lærdom fra dagens heisdrift, anbefales det derfor at Jernbaneverket
etablerer en sentral drift- og overvåkningsenhet som får ansvaret med å overvåke alle våre
publikumsheiser, og at samme alarmprosedyre etableres på alle heisene. Etter hvert kan det også
bli aktuelt at denne vaktsentralen overvåker resten av stasjonsområdene også. En slik vaktsentral
som opererer, overvåker og styrer stasjonsdriften bør legges til den mest kundeorienterte del av
Jernbaneverket.
Dette vil sikre at publikum får ett system å forholde seg til når det er behov for å tilkalle hjelp,
uansett hvilken heis de er i/ hvilken stasjon de er på.
Styring av informasjon som hentes via lyd og bilde, og må loggføres og lagres på et sted i JBV og
destrueres etter lovpålagt tid. Lagrede data fra videoovervåkning bør bare kunne hentes ut av politi.
Detaljer om hvordan dette skal gjøres, bør overlates til de som skal drifte sentralen.
Det er viktig at Jernbaneverket har driftsoperativt personell med heiskompetanse, som kan redusere
responstiden til et minimum, uansett hvor i landet heisen er. Etter driftsstans kan da heisen raskt bli
satt i gang igjen. Lokal tilstedeværelse vil gi ansvarlig driftspersonell god kontroll og
eierskapsfølelse til den eller de heisene de har ansvar for, og daglig kontroll kan da gjøres raskere.
Det anbefales derfor at Jernbaneverket satser offensivt med å ansette personer med spesifikk
kompetanse på heisfaget, etablerer rutiner i UPB-prosessen på at heisfaget skal være med i alle
planleggingsfaser i stasjonsprosjekter, bruker kravspesifikasjonen ved nyanlegg og ved
oppgradering av gamle heiser, og etablerer vakt- og overvåkningssentral.
Da vil stasjonene og heisene bli bedre og mer driftssikre, og påvirke bruken av stasjonene og
togene på en positiv måte.
7. Referanser
• Jernbaneverkets strategi for universell utforming (JBV 29. juni 2007).
• EUs TSI for people with reduced mobility (PRM).
• Stasjonshåndboka.
• Nasjonal transportplan 2010-2019.
• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven LOV-2008-06-20-42) 01.01.2009.
• Lov om offentlige anskaffelser.
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• Plan- og bygningsloven m/ forskrifter.
• STY- 2900 Styringsdokument utbygging i JBV.
• STY- 2220 Generelt om UPB-Prosessen (Planlegge, Prosjektere og Byggeprosess i JBV)
• Teknisk regelverk JD530 Prosjektering.
• JD 510 Felles Elektro, kapittel 6 jording.
• NS-EN 81-70 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon.
• NS-EN 81-71 Vandalsikre heiser.
• NS-EN 81-28 Krav til alarm- og kommunikasjonssystemet i heis.
• NS 11001-1 Universell utforming av byggverk- Arbeids- og publikumsbygninger.
• (NS 11005 Tilgjengelighet i uteområder).
• NS 3041 Skiltingsveiledning for plassering og detaljer.
• Norges Handikapforbund - Full deltakelse og likestilling - Tilgjengelighet til bygg og
uteområder.
• Vekteravtale mellom Stor Oslo og Infratek Vakt AS.
8. Vedlegg
Situasjonsbeskrivelse og tilstandsregistrering av utvalgte publikumsheiser
I det følgende beskrives dagens tilstand på utvalgte heiser. Alle er planlagt og bygget etter
regelverk gjeldende på installasjonstidspunktet. Felles for alle heisene er at de er i daglig bruk med
forholdsvis intensivt ettersyn.
Innholdsfortegnelse for vedlegg:
1.

Heis på bybrua i Drammen

50

2.

Holmlia stasjon

51

3.

Nationalteateret

53

4.

Eidsvoll stasjon

54

5.

Skøyen stasjon

55

6.

Ski stasjon

58

7.

Asker stasjon

60

8.

Lysaker stasjon

62

9.

Kongsberg stasjon

65

10.

Lillestrøm stasjon

67

11.

Andre eksempler

71

1. Heis på Bybrua i Drammen
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Driftsystem

Kabel / wire

Installert år

2007

Leverandør

Stahl

Heisstørrelse/ Ant. Pers.

18 personer

Har utrykningsavtale med

Securitas

Innvendige mål

B = 139 cm, D = 209 cm

Bredde på heisdør

110 cm

Utvendig mål på heissjakt

B = 294 cm, D = 320 cm

Totale utvendige mål

B = 294 cm, D = 601 cm (heissjakt + temperert rom)

Innvendige mål temperert
rom oppe

B = 282 cm, D = 280 cm

Bredde på temperert romdør
oppe

115 cm

Plassering av dører oppe

Dør på heis og temperert rom er på samme side.
Rullestolbrukere trenger her ikke å snu.

Innvendige mål temperert
rom nede

B = 283 cm, D = 278 cm. Fratrekk av 33 cm både i dybde og
bredderetningen pga gelender/ vern mot glassvegg.

Plassering av dører nede

Dør i temperert rom er plassert vinkelrett på heisdør. Enten må
rullestolbrukere snu i temperert romn eller inne i heisen.

Bredde på temperert romdør
nede

102 cm

Spesielle utfordringer
Overvåkning /
Kommunikasjon

Teknisk rom er plassert over høgeste vannstand i elva.
Hærverk. Flere ruter var knust ved befaring 22.12.2009.
Kun høyttalerkontakt med Securitas. Ingen kamera. Høyttaler
opplyser om hvor heisen går og hvor den stopper.

Oppsummering / lærdom:
Heisen er stor og driftssikker.
Kan ta både sykler, rullestoler og barnevogner.
Har temperert rom foran heisdørene både oppe og nede.
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Ikke overvåking.
Heisen er godt opplyst.
Det virker ikke som at det frister ikke uvedkommende å oppholde seg der.
Noe hærverk i form av knuste glassruter. Mindre glassruter hadde gjort utskifting noe rimeligere.
2. Holmlia stasjon
Driftsystem

Kabel / wire

Installert år

1982

Leverandør

Ameco

Ombygget

1997- styringsenhet, og 2007 heisstol og dører

Krav til oppetid

Stengt mellom 01:30- 04:30.
Tidslås på heisdører.

Krav til reaksjonstid

30 min

Har driftsavtale med

Kone

Har utrykningsavtale med

Kone

Innvendige mål

8kantet rom = 2,0m x 2,0m

Dør mål

90 cm

Sjaktmål

3,5m x 3,5m

Antall driftsstans

Jevnlige, bl.a. pga lauv, søppel og grus/ småstein i døra

Lengste driftstans

Synergi Døgn (Heis som egen kategori i synergi?)

Spesielle utfordringer

Hærverk og tagging, urinering, inngang til heis overvåket - ikke
inne i heisen. Enkel heisdør innebærer at heisen stopper ofte
pga fotoceller langs hele døråpningen. Glassrute installert for å
sikre sosial kontroll. Denne er fortiden knust slik at den er
ugjennomsiktig.

Kostnader knyttet til
driftsavtale (anslag)

Inkludert utrykning. I tillegg kommer vekteravtale med Infratek
Vakt AS. Inkluderer ikke grafittifjerning.

Overvåkning /
Kommunikasjon

Toveiskommunikasjon, ikke kamera (Kone)
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Heis på plattform, Holmlia stasjon. Kilde: JBV

Holmlia er et konsentrert og svært effektivt trafikknutepunkt. Heissjakten en del av
brukonstruksjonen, noe som innbærer færre bærende elementer som visuelle barrierer på plattform.
Men plattformen oppleves som svært trang langs heissjakta og trappehuset når tog passerer i høy
hastighet. Dette gir mer oppholdsareal. Trapp og heis tar likevel stor plass og bredde på
plattformen. Togene har høy hastighet forbi Holmlia og plattformen oppleves svært smal langs heis
og trappehus.

Holmlia stasjon. Heisdøra oppe på brua står svært utsatt til. Kilde: JBV.
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Kameraovervåking utenfor heisen. Fotocelle i heisdøra. Kommer noe i mellom fotocelle og lyskilde
for eksempel løv og papir, stopper heisen. Dette krever daglig oppfølging. Ingen temperert rom.
Heisdørene er helt ubeskyttet mot vær, vind og snø.
På deler av døgnet er det svært lite gående i området og på stasjonen. Det vil da være liten sosial
kontroll med det som foregår i heisen. Det mangler taktil merking til heisen.
Den har i dag flere tilsyn daglig, flere driftsstans daglig. Denne heisen har mye høyere
driftskostnader enn de andre heisene vi har sett på. Hyppig bruk.
Holmlia har en god planløsning og som et konsentrert og svært effektivt trafikknutepunkt. Men
plattformen oppleves som svært trang langs heissjakta og trappehuset når tog passerer i høy
hastighet. Heisen er trukket litt ut av fortauet på brua slik at ventende ved heisen ikke kommer i
konflikt med fortaustrafikken.
Oppsummering / lærdom:
Dårlig sosial kontroll medfører mye hærverk, urinering mv.
Fotoceller i døra som reagerer på rusk og rask innebærer daglige driftsstanser og store
driftskostnader og utrykninger. Ubeskyttede dører uten temperert romr frarådes.
Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog mangler. Slik merking er et lovpålagt krav som må
på plass.
3. Nationaltheatret
Driftsystem

Kabel / wire

Installert år

1980 1997 1999

leverandør

Myhre 1 stk og 5 stk. Thyssen, hvorav 3 er skrå.

Ombygget

1999

Krav til oppetid

Stengt 2-3 t midt på natta

Krav til reaksjonstid

Vaktselskap til stede 24 timer. kort reaksjonstid, er på stedet

Har driftsavtale med

Myhre heis og Thyssen elevator

Har utrykningsavtale med

Vaktselskap til stede 24 timer.

Innvendige mål Myhre

155 cm x 230 cm Heisdøra på plattform står på motsatt side av
heisdøra i undergangen.(gjennomgående)

Dør mål

145 cm

Innvendige mål Thyssen

140 cm x 255 cm Heisdøra på plattform står på motsatt side av
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heisdøra i undergangen.(gjennomgående)
Dør mål

135 cm

Antall driftsstans

Jevnlig

Lengste stengte tid

3 måneder, Thyssen elevator reservedeler manglet. (skråheiser)

Spesielle utfordringer

Noen dører utsatt for påkjørsler(varelevering, service, vedlikehold)
grus og sand og stein. Steingulv i heisen er knust, fukt. Heisene
brukt under ombygging og har hatt for tunge laster, kalibrering.
Skråheisene står innimellom.

Overvåkning /
Kommunikasjon

2 veis og kamera vaktsentral på Nationaltheatret.

På Nationaltheatret ligger det egen vaktsentral som overvåker stasjonen i tillegg til tunnel, Skøyen
og Lysaker stasjoner. Nationaltheatret stasjonen er døgnbemannet og eventuelle alarmer eller feil
på heiser vil kunne rettes raskt. Oppgang mot Parkveien er utstyrt med skråstilte heiser. Dette er
spesialkonstruerte løsninger som har vist seg både kostbare i anskaffelse og i drift. Alle heisene på
Nationaltheatret står innendørs og er derfor beskyttet for vær og vind. Temperert rom unødvendig.
Har tilnærmet konstant temperatur og derfor lite typiske for norske stasjoner. Manglende taktil
merking til heis.
Ankomstområdet er bortgjemt og mørk på begge heiser.
Oppsummering / lærdom:
Heisene her er unødvendig tunge fordi de har steingulv.
Heisene er flere ganger fått skader/blitt ødelagt pga at de er blitt brukt til varetransport (tunge løft).
Gunstig å ha vaktselskap så nært.
Skråheiser har mange feil og det bør derfor ikke bygges flere slike.
Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog mangler. Slik merking er et lovpålagt krav som må
på plass.
4. Eidsvoll stasjon

Driftssystem

Hydraulisk heis, egne maskinrom, ligger høyt pga flom, tegninger
Tore Opheim tlf 902 29 105

Installert år

1999

leverandør

Thyssen,
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ombygget

2008, alarm byttet

Krav til oppetid

Alltid oppe

Reaksjonstid

10 min

Har driftsavtale med

Kone (Coor)

Har utrykningsavtale med

Brannvesenet

Innvendige mål

110 x 195 cm (B x D) Heisdøra på plattform står på motsatt side av
heisdøra i undergangen.(gjennomgående)

Dør mål

90 cm

Sjaktmål

220 x 224 cm (B x D)

Antall driftsstans

Få ganger (dypt støttehjulspor med hull)

Lengste driftsstans

Knut Sannerud (Coor)

Spesielle utfordringer

Dårlig lys foran heisen, åpen himling gir mulighet for å legge fra seg
sprøyter, dårlig betjeningspanel

Overvåkning /
Kommunikasjon

Toveis kommunikasjon. Kamera

Eidsvoll stasjon er nærmeste stasjon for Blindeforbundets kurssenter i Hurdal og mange blinde og
svaksynte benytter seg derfor av denne stasjonen.
Oppsummering / lærdom:
Heis og undergang oppleves som svært mørk og med manglende taktil merking.
Det er en søyle rett foran heisdøra oppe på plattform. Dårlig gjennomtenkt løsning for
synshemmede.
Ankomstpartiet foran heisen er trangt.
Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog mangler. Slik merking er et lovpålagt krav som må
på plass.
5. Skøyen stasjon
Driftssystem

Kabel / wire

Installert år

1997 2000

leverandør

Stahl heis, Otis
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Stengetid

Stenger 1.30 og 04.30

Reaksjonstid

Vekterselskap inntil 15 minutter

Har driftsavtale med

Otis Stahl

Har utrykningsavtale med

Vaktservice

Innvendige mål (BxD)

Dør mål

Sjaktmål

Plattform til spor 1 og 2: 1,0m x 1,3m, tar 680 kg, 8 personer
Plattform til spor 3 og 4: 1,2m x 1,6m, tar 1000 kg og 13 personer
Plattform til spor 1 og 2: 90 cm,
Plattform til spor 3 og 4: 1m,
Plattform til spor 1 og 2: ca 3,0 m
Plattform til spor 3 og 4: 2,86 m x 2,8 m

Spesielle utfordringer

Dører, betjeningspanel mangler blindespråk og taktil merking.
Skrårampe ned til døra uten tak ned all grus delvis
klimabeskyttelse. Døren er beskyttet med vegger og tak. Nede er
den beskyttet av temperert rom.

Overvåkning /
Kommunikasjon

Toveis kommunikasjon. Mangler kamera

Heis er innebygget i stasjonsbygget og klimaregulert på bakkenivå og oppe på plattform.
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Det er god plass foran heisdør på plattform som betjener spor 1 og 2, og det er ikke nødvendig med retningsendring.
Rampe ned til døra på plattform har ikke plattformtak og er bratt. Den representerer et hinder dersom det er glatt
eller mye snø. Kilde JBV

Det er glass i dør eller heisstol til heis som betjener plattform til spor 3 og 4. Det betyr god sosial kontroll i heisstolen.
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Kilde JBV

Det er god plass foran heisdør på plattform som betjener spor 3 og 4, og det er ikke nødvendig med retningsendring
dersom toget stopper foran heishuset. Det er plattformtak foran heishuset men dersom toget ikke stopper foran
heishuset vil en plattform som er isete eller med mye snø kunne representere et hinder. Kilde JBV.

Oppsummering / lærdom
Sosial kontroll med heiskupe skjer ofte fra andre plattformer jfr. foto fra Lillestrøm stasjon. Derfor er
det viktig at det er glass i heiskupe på siden slik det er på ny plattform på Skøyen, men ikke på
eldre heisløsning.
Når plattformer heves etter at heis er installert jfr. eldre plattform, er det viktig at heisen heves slik at
man ikke får bratte snø/iskledde ramper fra heis og opp til plattform.
Den mobile rampen må alltid plasseres utenfor heisdøren for å sikre kortest mulig togopphold på
plattform.
Det er viktig med tak foran heisdør, slik at rullestolbrukere med små hjul skal klare å nå frem på
plattform vinterstid. Det er også vært viktig at plattform tak går over sikkerhetssone da vi ser mye is
på sikkerhetssonen slik det er i dag.
Togoppstilling må tilstrebes slik at togets handikaputgang alltid stopper foran heisen – bildene viser
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at det ikke er tilfelle i dag. Dette er spesielt viktig vinterstid.
Derfor er det viktig at publikumsheisen må være plassert sentralt på stasjonen.
Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog mangler. Slik merking er et lovpålagt krav som må
på plass.
6. Ski stasjon
Driftssystem

Hydraulikk

Installert år

1993

Leverandør

Otis og Kone

Har driftsavtale med

Otis og Kone

Har utrykningsavtale med

Vaktservice

Innvendige mål

1,6 m x 2.0 m bredde x lengde, tar 2000 kg og 26 personer

Dør mål

1,6 meter

Sjaktmål

Bredde er 3,4 meter

Hvor lenge har den vært
stengt

Jonny Stensrud Coor Lengst fest oppe på heistaket stengt 2 dager
bygge om for å beskytte føler? (Kone)

Spesielle utfordringer

Dører, betjeningspanel. Ingen taktil merking, dårlig tablå som er
vanskelig å bruke.

Overvåkning /
Kommunikasjon

Toveis kommunikasjon. Mangler kamera

Heisens størrelse er nesten lik anbefalte minstemål til Norges Handikapforbund. Heisen har relativt
høy kapasitet og oppleves effektiv.
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Lyset ved heisen er godt. Det mangler glass i heissjakt og i dør, noe som er en ulempe i forhold til sosial kontroll.
Mobil ombordstigningsrampe står plassert 6 meter foran heisdøra og sikrer mest mulig effektiv av- og påstigning til
og fra tog med rullestol. Kilde: JBV.

Det mangler taktil merking fra stasjonens hovedadkomst til heis og plattform. Det er heller ingen oppholdssone foran
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heisen i undergangen. Ventende på heisen kommer i konflikt med gangtrafikken i kulverten. Kilde: JBV.

Oppsummering / lærdom
Sosial kontroll er ikke ivaretatt. Det er ikke innsyn i heiskupe.
Den mobile rampen er plassert utenfor heisdøren og sikrer kortest mulig togopphold på plattform.
Det er tak foran heisdør slik at rullestolbruker med små hjul skal kunne klare å nå frem på plattform
til tog vinterstid. Det er viktig at plattformtak går over sikkerhetssone da vi ser mye is på
sikkerhetssonen slik det er i dag. Det er svært glatte fliser/heller i undergangen vinterstid.
Togoppstilling er løst slik at toget alltid stopper foran heisen.
Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog er lovpålagt krav som må på plass.
7. Asker stasjon
Driftssystem

Hydraulikk

Installert år

1998/99

Leverandør

AS heissystem ORONA

Krav til oppetid

2 timer stengt nattestid i tiden Flytoget ikke går.

Reaksjonstid

20 min

Har driftsavtale med

Vaktservice

Har utrykningsavtale med

Vaktservice

Innvendige mål

130 x 150 (B x D)

Dør mål

100 cm

Sjakt mål (BXD)

Ca 2,85 x 5,8 m for plattform til spor 2,3,4,5
Ca 2,65 x 2,65 m for plattform til spor 1

Plass foran dør nede

8, 3 meter

Spesielle utfordringer

Dører, betjeningspanel Lite synlig fra resten av plattformen.
Gangbru svært vanskelig for svaksynte. Rister foran dør er for lite
solide.

Overvåkning /
Kommunikasjon

Toveis kommunikasjon og kamera.

Asker stasjon er bygget om ganske nylig, men da uten heiser mellom hovedadkomst og plattformer.
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Stasjonen er derfor ikke utformet etter prinsipper om universell utforming. Rampene fra
undergangen og opp på plattform varierer fra 1:10 til 1:12 med korte repos.
Det eksisterende heisanlegget er i motsatte ende av plattformene knyttet til overgangsbru som
spenner over alle sporene.

Heisen ligger bak trapp og brufundament, og reduserer tilgjengeligheten og synligheten til heisen på
plattform. Plattform 6 mangler heis og universell utformet adkomst. Her er det heller ikke areal foran
heisdør til å betjene mobil rampe. Dette forlenger togets opphold ved plattform når rullestolbrukere skal
lastes av og på. Vi har sett konduktører løpe opp til 150 meter med mobilrampe. Avstand til rampen er
også for lang (50 m). Ingen taktil merking. Det er ikke plattformtak mellom heis og mobil rampe areal for
påstigning. Dette gir uframkommelighet ved snø is på plattform dersom rullestol har små styrehjul foran.
Kilde: JBV
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Heis til plattform på Asker stasjon. Kilde: JBV

Oppsummering/lærdom
God sosial kontroll fordi det er innsyn i heiskupe fra overgangsbru.
Det er viktig å planlegge tilstrekkelig areal foran heisdøren til å kunne betjene mobil rampe til tog
foran heisen.
Togoppstilling må løses slik at toget alltid stopper foran heisen.
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Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog mangler. Slik merking er et lovpålagt krav som må
på plass.
8. Lysaker stasjon
Driftssystem

Kabel / wire

Installert år

2008 – 2009

Leverandør

Kone

Krav til oppetid

2 timer stengt nattestid i tiden Flytoget ikke går.

Reaksjonstid

20 min

Har driftsavtale med

Vaktservice

Har utrykningsavtale med

Vaktservice

Innvendige mål

Bredde 110 – håndlister lengde 145. Heisdøra på plattform står
på motsatt side av heisdøra i undergangen.(gjennomgående)

Dør mål

90 cm

Sjakt mål

203x 229

Plass foran dør nede

Klimarom som er 375 cm langt 220 bredt på plattform 110 cm
dør

Spesielle utfordringer

Kort tid i drift ennå, lite erfaring. Mangler taktil merking fra
adkomst til heis og fra heis til plattform

Kommunikasjon

Toveis kommunikasjon og kamera koplet til Nationaltheatrets
vaktsentral. Knappene har blindeskrift.
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Heissjakten er lett synlig og tilgjengelig for rullestolbrukere og andre uten synshemninger. For reisende med dårlig
syn er det vanskelig å lese stasjonsskilt. Bruk av slanke pullerter oppleves som et ubehagelig hinder for
synshemmede. Det mangler taktil merking fram til heis. Kilde: JBV

Heis fra hovedadkomst på Lysaker stasjon, satt i drift 2009. Tross refleks i både glass og stål er det gode kontraster
mellom heissjakt og dør. Kilde: JBV
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Plattformheis på Lysaker stasjon med temperert rom foran heisdør. Bildet viser godt utfordringen med refleks i
gjennomsiktige og blanke flater. I tillegg mangler kontrast mellom dør til klimatisert sone og fasade. Kilde: JBV

Plattformheis på Lysaker stasjon. Bruk av nummer og plassering av knapper på tablå er ikke intuitivt forståelig – må
tolkes. Det burde utformes standard tablå for stasjoner med benevnelsen ”undergang” og” Plattform” plassert over
og under hverandre.(Kilde: JBV)
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Oppsummering/lærdom
Hovedadkomsten på Lysaker stasjon ligger i undergang under plattformen.
Ikke temperert rom foran heisdør i undergangen.
Det er godt innsyn i heiskupe og temperert rom på plattform.
Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog mangler. Slik merking er et lovpålagt krav som må
på plass.
9. Kongsberg stasjon
Driftssystem

Kabel / wire

Installert år

2004

Leverandør

Schindler

Krav til oppetid

Stengt hele natten

Reaksjonstid

20 min

Har driftsavtale med

Vaktservice

Har utrykningsavtale med

Vaktservice

Innvendige mål

130 cm bred og 158 cm dyp løftekapasitet 1000kg og 13
personer.

Dør mål

89 cm

Sjakt mål

235 x 210 cm tidligere glassbyggestein. Forandret til stålplater
pga hærverk
klimasluse oppe består av 2 glassvegger 150 meter lange med
åpning 110 cm og varmelampe i stedet for dør.

Plass foran dør på plattform

330 cm

Spesielle utfordringer

Dør til heis nede godt gjemt. Ellers bra med atkomst og heis på
samme sted.

Kommunikasjon

Toveis kommunikasjon og kamera.
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Undergangen er delt tydelig inn i gangareal og sykkelareal. Bredde og store åpninger i hver ende, Lyse takflater gir
en forholdsvis lys og trivelig gangtunnel. Foto: Tore Amblie Bjørback NHF

Det er romslig adkomst med sentral plassering i midten av trappeløpet, men heisdøren ligger vendt fra kulverten.
Den burde ligge ut mot kulverten med oppholdssone foran for ikke å komme i konflikt med gangtrafikken. På denne
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måten kunne rullestolbrukeren slippe å rygge inn/kjøre ut. Da kunne man kjøre inn og ut i samme retning. I dag er
døra vendt mot trappa. Det er ikke avsatt plass mellom heisdør og trapp for de som venter på heisen, Kilde: JBV

Oppsummering/lærdom
Dårlig sosial kontroll fordi det ikke er innsyn i heisen.
I undergangen er det romslig og god plass foran heisdøra, men døra ligger midt i adkomstsonen fra
trappa, så det blir lett konfliktsituasjoner. Heisdøra burde vært mot kulvert/undergang, og med en
oppholdssone foran døra.
Temperert rom på plattform, ikke i undergangen. Her erstattes temperert rom med varmeovn i taket
som skal sørge for riktig temperatur. Dette er ikke god ENØK.
Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog mangler. Slik merking er et lovpålagt krav som må
på plass.
10. Lillestrøm stasjon
Driftsystem

Hydraulisk

Installert år

2 stk 1997, 2 stk 1998

Leverandør

Kone/ Ameco

Ombygget

Nei

Krav til oppetid

Stengt mellom 0200- 0345

Krav til reaksjonstid

20 min

Har driftsavtale med

Kone og NSB- Rom

Har utrykningsavtale
med

G4S

Innvendige mål

145 x 160 cm, og 160 x 180 cm Heisdøra på plattform står på motsatt
side av heisdøra i undergangen.(gjennomgående) Dimensjonert for
13 personer. 1000 kg

Dør mål

100, 110 og 120 cm sidestyrt

Minimum plass foran
dør

317 cm

Sjaktmål

282 x 248 cm, mangler kontinuerlig heissjakt

Klimasluse

Nei

Hvor lenge har den vært Glassdør i heisen ble sparket ut.
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stengt

2-3 dager

Spesielle utfordringer

Grunne støttehjulspor medfører problem med småstein og grus.
Oversiktelig og synlige heiser. Dårlig betjeningspanel. Lite hærverk,
men litt tagging.

Overvåkning /
Kommunikasjon

2 veis kamera

Lillestrøm stasjon mangler taktil merking. Stolpe foran heisdør vil være et overraskende hinder for svaksynte. Kilde
JBV.

Lillestrøm stasjon er utformet med god plass, god bruk av dagslys i undergangen. God sosial
kontroll med glass i heisdør og stol. Stasjonen har flere butikker med lang åpningstid og eget
billettkontor.
En del lamper er plassert på søyler rett foran heisen. Dette kan være en hindring for svaksynte.
Forholdet er anmeldt av Blindeforbundet.
Arealet foran heisdør på plattform er liten. Det er også en uheldig bruk av belegningsstein og kanter
ved heisåpningen som kan oppleves som hinder for travle reisende.
Når en står i heisen oppe på plattformene, er det god oversikt med dagslys ned i undergangen.
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Dette gjelder for heisene på alle heisene.
Trappeløsningen rett foran heisdør på plattform skaper en betydelig avstand til majoriteten av de
reisende som står foran trappen. Dette gjelder alle plattformene.
Det er godt innsyn til heisstol på plattform som betjener spor 3 og 4 fra plattform som betjener spor
1 og 2 og omvendt. Plater i konstruksjonen på heisstol som betjener plattform til spor 5 og 6 viser at
det ikke er vurdert behov for innsyn fra de andre plattformene dit.
Snø og is kan skape et hinder mellom heis og plattform. Når en skal inn til heisen/temperert rom på
plattformen, er det litt trangt mellom en bæresøyle og fundamentet til et gelender mot
trappeåpningen. Åpningen er i utgangspunktet 1,35 m. Snø og iskant med en høyde på mer enn 10
cm reduserer fremkommeligheten for en rullestolbruker. Plassering av kant/stolpe kan fort bli et
snublehinder for synshemmede.

Fra plattform som betjener spor 3 og 4 har du ikke innsyn til heistol som betjener plattform til spor 5 og 6. Her vises
også hvor trangt det er mellom gelenderfundament og bæresøyle. Kilde: JBV
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Det kunne vært svært godt innsyn til heisstol som betjener plattform til spor 3 og 4 fra undergangen. Heisstolen
ligger i en klimatisert sone både i undergang og på plattform. Det er ikke tilrettelagt for synshemmede med taktil
merking verken til trapp eller til heis. Billettautomater er plassert midt i gangsonen foran heis til plattform og sperrer
sikten til heisinngangen. Foto: JBV

Oppsummering/lærdom
Lillestrøm er en av våre flotteste stasjoner. På plattformene er det god sosial kontroll fordi det er
innsyn i heisene og temperert rom. Men fra plattform som betjener spor 5 og 6, er det ikke godt nok
innsyn til heis og temperert rom på plattform som betjener spor 3 og 4.
Hovedadkomsten ligger i undergang under sporene, og her er det lyst og trivelig, og flere butikker.
Dette er også med på å skape trygghet og sosial kontroll. Her er det ikke behov for temperert rom,
fordi oppholdsarealene er oppvarmet.
En del lite gjennomtenkte løsninger der bæresøyler er plassert i gangsonen foran heis- og

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

HÅNDBOK FOR STASJONER, VEDLEGG 3 UTREDNING KRAVSPESIFIKASJON
PUBLIKUMSHEISER
Styringssystem

Dokumentansvarlig: REINSBERG, ATLE
Dokument-ID: STY-601266

Side: 70 av 76
Rev.: 000

Godkjent av: JAKOBSEN, SEFRID

Gyldig fra: 01.07.2011

temperert rom.
Taktil merking fra hovedadkomst til heis og tog mangler. Slik merking er et lovpålagt krav som må
på plass.
11. Andre eksempler
Vigrestad stasjon

Løfteplattform på Vigrestad sept-04. Som det fremgår av bildet, gjensto noe arbeid foran døra da bildet ble tatt.
Tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Kilde: JBV.
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På Vigrestad er det er skåret hull i taket på eksisterende undergang, og satt inn en løfteplattform. Døra er plassert i
undergangens lengderetning for at det ikke skal bli konflikt med annen passerende trafikk i undergangen.
Tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Kilde JBV.

Oppsummering/lærdom
Det er mange stans på løfteplattformen, og den må ofte repareres.
Taktil merking mangler helt.
Tilfredsstiller ikke krav til universell utforming.
Ingen taktil oppmerking.
Jernbaneverket bør ikke bygge flere slike løfteplattformer.
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Mölndal utenfor Göteborg

Det forutsettes at hovedatkomsten til en plattform skal være universelt utformet. Bildet viser en sentralt plassert og
godt synlig heisløsning ved kollektivknutepunktet Kilde: JBV 2006.
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Rungstedt Kyst i Danmark

Jernbanestasjonen har en transparent løsning med lette konstruksjoner. Overgangsbrua har vanlig høyde på
rekkverk og KL – anlegget er skjermet vannrett. Heistårn og materialbruk på overgangbru er minimalistisk. Kilde:
JBV 2006.
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Nørreport stasjon i Danmark

Heis med god sosial kontroll. Kilde: JBV 2006.
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Ny heis Utdanningsdirektoratets bygg i Sweigaardsgate 15 B i Oslo

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

HÅNDBOK FOR STASJONER, VEDLEGG 3 UTREDNING KRAVSPESIFIKASJON
PUBLIKUMSHEISER
Styringssystem

Dokumentansvarlig: REINSBERG, ATLE
Dokument-ID: STY-601266

Side: 76 av 76
Rev.: 000

Godkjent av: JAKOBSEN, SEFRID

Gyldig fra: 01.07.2011

Ny flott heis. God sosial kontroll. Det fremgår også hvor lange ramper som må til for å ta opp høydeforskjellen. Kilde:
JBV.
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Retningslinjer for skilting og møblering i stasjonens
publikumsarealer
Innledning
Retningslinjer for skilt og møblering på jernbanestasjoner er utarbeidet
for å sikre en god, hensiktsmessig, enhetlig og konsekvent
utplassering av alle elementer, skape orden og bidra positivt til
stasjonsmiljøet og Jernbaneverkets omdømme. Retningslinjene
inngår som vedlegg i Håndbok for stasjoner.
Innhold
1

Samvirke med Håndbok for stasjoner, Håndbok for design, Teknisk regelverk

2

Overordnede retningslinjer

3

Stasjonens publikumsarealer

4

Retningslinjer for utplassering av elementer i stasjonens publikumsarealer

5

Plasseringshøyder for informasjonselementer

6

Serviceelementer

7

Skilt- og møbleringsplaner. Sjekklister
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Samvirke med Håndbok for stasjoner, Håndbok for design, Teknisk regelverk

Håndbok for stasjoner og Håndbok for design forutsettes å brukes sammen med disse
retningslinjene. Retningslinjene viser også til Teknisk regelverk.
Håndbok for stasjoner fastsetter standarden for stasjoner. Der fastsettes dimensjonering av ulike
elementer, eksempelvis benker, avfallsbeholdere, skilting, bruk av språk/målføre mv. Håndbok for
design fastsetter utformingen av stasjonens informasjons- og serviceelementer og sammenstilling
av disse. Det er nødvendig å kjenne innholdet i disse 2 håndbøkene ved utarbeiding av skilt- og
møbleringsplan.
Hovedplan for kundeinformasjon omtaler dimensjonering av dynamisk informasjon (anvisere,
monitor, høyttalere), og bør være kjent.
Bruk av Håndbok for stasjoner
Tema
Planprosess
Standarden på stasjoner

Innhold
Veiledning
-Basisstandard: For alle stasjoner

Omtales hvor
Kapittel 4
Kapittel 5

-Tilleggsstandard: Utover
basisstandard

Kapitlene 7-10 omtaler
dimensjonering av
informasjons- og
serviceelementer

-Supplerende standard:
Kommersielle tilbud
Bruk av Håndbok for design (og litt Håndbok for stasjoner)
Tema
Utforming av skilt- og
serviceelementer
Statiske skilt

Dynamiske skilt

Innhold
Skiltplan, leseavstand

Omtales hvor
Kapittel 9

Monteringshøyder
Strekningsinformasjon, linjekart.
Omtale av ulike typer skilt
(stasjonsnavn, henvisning,
opplysning, varsel mv), pylon,
ruteplakater, retningspiler, språk
Hovedtavle, toganviser, monitor.
Montering/kabling for å ivareta
estetikk. Plassering for å sikre
lesbarhet (unngå reflekser fra
sollys)
Stasjonsur

Kapittel 9
Kapittel 6
Kapittel 11
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Høyttalere
Teleslynge
Stasjonskart
Reklame
Leskur/klimabeskyttelse
Benker
Avfallsbeholdere
Mobil rullestolrampe
Bagasjetraller
Oppbevaringsbokser,
Billettsalg,
Kameraovervåkning

Håndbok for
stasjoner, kapittel 10

Kapittel 13

Håndbok for
stasjoner, kapittel 9

Overordnede retningslinjer

Det skal utarbeides detaljert skilt- og møbleringsplan for stasjonen utført av fagfolk. Bestillinger
gjøres i henhold til gjeldende rammeavtaler. Jernbaneverket skal bistå arbeidet. Informasjons- og
serviceelementene på stasjonen skal primært ivareta reisendes behov. Utplassering av elementer
avklares i forhold til belysningsplan.
Informasjonselementer
Prinsipp 1
Rett informasjon
til rett tid og på
rett sted.
Sikre lesbarhet.
Unngå
unødvendig
informasjon.

Prinsipp 2
Løs like
situasjoner likt og
helhetlig.
Gi informasjon i
hierarki.

Prinsipp 3
Få kunnskap om
passasjerstrømmer
mellom byen/stedet og
toget.
Dimensjonen på skilt
bestemmes i hovedsak ut
fra leseavstand og
informasjonsmengde.

Prinsipp 4
Få kunnskap om
toglengder/mest vanlig
toglengde.
Se togets stoppested i
sammenheng med
plassering av
informasjonselementer på
plattform.

Unødvendig informasjon/skilting vil være til hinder for at viktig informasjon/skilting når fram til
mottaker. Lys- og leseforhold vurderes for å sikre lesbarhet, om nødvendig sikres ved belysning.
For anvisere/monitorer, forsøke å unngå plassering som gir reflekser fra sollys.
Konsekvente kommunikasjonsprinsipper vil være gjenkjennelige. Informasjon presenteres i et
hierarki der informasjon om toget alltid presenteres først. Videre presenteres annen reiserelatert
informasjon før øvrige servicefunksjoner som kiosk etc.
Standardiserte skiltstørrelser (moduler) benyttes så langt som mulig. Informasjon kan gis på både
norsk (bokmål eller nynorsk) og engelsk, etter krav og anbefalinger i håndbøkene. Piktogrammer er
internasjonale. Retningspil skal følge et konsekvent system.
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Alle fasiliteter og servicefunksjoner som ikke er selvforklarende skiltes med opplysningsskilt.
Opplysningsskilt skal inneholde piktogram og som regel tekst, men ikke retningspiler.
Henvisningsskilt skal inneholde retningspil, piktogram og som regel tekst. Henvisningsskilt
plasseres ofte i grupper der skiltene er plassert vertikalt over hverandre. Viktigst informasjon
plasseres øverst. Henvisningsskilt kan også plasseres ved siden av hverandre. Skiltene organiseres
da etter pilens retning.
Henvisninger gis primært vinkelrett på gangretningen. Gangretningen på plattform kan være med
ryggen mot togsiden.
De fysiske omgivelsene er en viktig informasjonsgiver om gangretninger og ulike funksjoner. En
analyse av trafikkstrømmer mellom byen/stedet og toget via ulike servicefunksjoner avdekker
behovet for henvisningsskilt. Detaljeringsgraden i informasjonen på henvisningsskiltene kan være
liten lengst unna målet, og mer detaljer jo mer man nærmer seg. Frem til nødvendig veivalg kan det
henvises til “Informasjon”.
Serviceelementer
Serviceelementer (eks benker, avfallsbeholdere, leskur) sammenstilles som beskrevet i Håndbok
for design. Elementene plasseres der det er naturlig at de reisende oppholder seg mens de venter
på toget.
Sikkerhet
Utplassering av elementer skal ikke blokkere siktlinjer for sikker togframføring. Elementer skal ikke
plasseres i konflikt med strømførende elementer.
Kulturminner
Når elementer skal plasseres nærmere enn 5 meter fra objekter eller miljøer som er underlagt ulik
type kulturminnevern, Jernbaneverkets eiendomsansvarlig konsulteres.
Drift og vedlikehold
Ved plassering av informasjons- og serviceelementer på plattform og andre uteareal skal det
tilstrebes en balanse mellom hensynet til bruk av drift- og vedlikeholds utstyr (eks brøyteutstyr), og
hensynet til universell utforming og stasjonens brukere. Søyler/gulvmonterte skilt bør unngås
dersom skilt kan være nedhengt. Ved “konflikt” er hensyn til stasjonens brukere førende ved
utplassering av elementer.
Reklame
Reklame er aktuelt på noen stasjoner i henhold til Jernbaneverkets reklameavtale. Plassering av
eventuell reklameplass bør angis for stasjoner som omfattes/kan omfattes av reklameavtale.
Reklame skal ikke kombineres med reiseinformasjon og ikke hindre adkomstveier.
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Vegetasjon
For noen stasjoner kan det være aktuelt å avsette plass for mulig vegetasjon i en skilt- og
møbleringsplan. Arealet skal ikke plasseres slik at vegetasjon kan bli til hinder for togframføring og
stenge viktige siktlinjer.
Mobil rullestolrampe
Mobil rullestolrampe kan være aktuelt på noen stasjoner. Plasseringssted bør tilpasses togets
stoppested og sikre nødvendig plattformareal ved bruk av mobil rullestolrampe. Teknisk regelverk
har føringer til plattformbredde ved utplassering av mobil rullestolrampe.
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Stasjonens publikumsarealer

Stasjonens publikumsareal kan deles inn i områder:

Stasjonens publikumsareal knytter omgivelsene og toget sammen. Størrelsen og utformingen av de
ulike områdene varierer fra stasjon til stasjon.
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Adkomstområdet.
Adkomstområdet knytter stasjonen og omgivelsene sammen. Adkomstområdet kan inneholde gangog kjøreveier til stasjonen samt ulike parkeringsplasser, av- og påstigningsplasser og holdeplasser.
Serviceområdet.
Serviceområdet inneholder servicefunksjoner. Dette kan være alt fra benker til klimabeskyttelse,
billettsalg/automat, bagasjeoppbevaring, kommersielle tilbud (kiosk, butikk mv). Stasjonsbygning er
en del av serviceområdet. Ellers er serviceområdet en del av utearealet. På mange stasjoner kan
serviceområdet i praksis inngå som en del av plattformen/strekke seg langs denne.
Plattformområdet.
Plattformområdet er knyttet til av- og påstigning for togene. Plattformen består av oppholdssone og
sikkerhetssone. Oppholdssone deles inn i adkomstsone (hinderfri) og servicesone (utplassering av
elementer). På en sideplattform til ett spor kan servicesonen og serviceområdet være samme areal.
En mellomplattform til to spor har felles servicesone i midten mellom to adkomstsoner.
Plattformsoner illustreres i Håndbok for stasjoner (kapittel 9).
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Retningslinjer for utplassering av informasjon i stasjonens publikumsarealer

Krav og anbefalinger til standard og til dimensjonering av elementer slik de omtales i Håndbok for
stasjoner skal anvendes ved utplassering i stasjonens områder.
Utplassering av elementer i adkomstområdet
Skilting langs tilkomstvei(er) til stasjonen (gang- og kjøreveier) avklares med lokal
myndighet/veiholder.
Pylon kan brukes for å identifisere stasjonen ved adkomst. Pylon skal ha stasjonsnavnskilt dersom
annet stasjonsnavnskilt ikke er synlig.
I adkomstområdet kan det skiltes med henvisning til tog, plattform, omgivelser. Det skiltes for
aktuelle parkeringsplasser, av-/påstiging bil/drosje og eventuell overgang til annen kollektiv
transport. Det kan også skiltes til øvrige funksjoner på stasjonen, eller skiltes «informasjon» med
henvisning til et informasjonspunkt i serviceområdet.
Eksempel på henvisningskilt i adkomstområdet:

Utplassering av elementer i serviceområdet
Nær plattform og hovedadkomst skal det være et hovedinformasjonspunkt der viktig
reiseinformasjon og henvisning til tog /spor og andre servicefunksjoner i størst mulig grad samles.
Herfra henvises det videre til eventuelle øvrige plattformer og øvrige servicefunksjoner på
stasjonen. Hovedinformasjonspunktet kan være innendørs i stasjonsbygningen dersom
hovedadkomst går gjennom denne.
Møtepunkt assistansetjeneste for funksjonshemmede kan inngå i serviceområdet. Plassering av
møtepunkt fastsettes i samråd med aktuell brukerorganisasjon.
En stasjon kan ha flere hovedadkomster. På små stasjoner, kan hovedinformasjonspunktet i praksis
være på plattformens servicesone.
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Prinsipp for plassering av hovedinformasjonspunkt
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Hovedinformasjonspunktet skal inneholde informasjon om toggangen for alle spor i form av
monitor/hovedtavle, ruteplakat/linjekart og stasjonsur. Minst en monitor skal sikres lav plassering for
god lesbarhet. Det skal være velkommenskilt til stasjonen på fasade eller minipylon.
Minipylon kan plasseres ved inngangsdør til stasjonsbygning. Den informerer om åpningstider og
hvilke funksjoner den inneholder.
Det er viktig å ta hensyn til trafikkstrømmene ved utplassering, slik at man kan trekke seg noe
tilbake for uforstyrret å lese større mengde informasjon. Det er også viktig at køer og ansamlinger,
som ved billettsalg/automat og i venteområder, ikke kommer i konflikt med trafikkstrømmer og
informasjon.
Det bør finnes sitteplasser, klimabeskyttelse/venterom, billettautomater, avfallsbeholdere og andre
relevante servicefunksjoner nært hovedinformasjonspunktet.
Utplassering av elementer i plattformområdet
Stasjonens standard (basis- tilleggsstandard) og dimensjonering av informasjons- og
serviceelementer styres grovt av grupper reisende (lokal- og regiontog) og antall reisende ved
dimensjonerende togavgang. Håndbok for stasjoner gir føringer.
Aktuelle elementer (anvisere/monitorer, ruteplakater, strekningskart/linjekart, høyttalere, skilt,
benker, avfallsbeholdere, klimabeskyttelse m v) dimensjoneres i henhold til føringer i Håndbok for
stasjoner.
Plattformens sikkerhetssone og adkomstsone skal være hinderfri. Elementer utplasseres i
servicesonen eller hengende.
På stasjoner med mer enn en plattform bør elementer på de ulike plattformene plasseres overfor
hverandre.
Det skal henvises til hovedadkomst/byen/stedet, hovedinformasjonspunkt og eventuelle øvrige spor.
På stasjoner med mange reisende vil det være hensiktsmessig å fordele informasjons- og
serviceelementer langs plattform for å spre påstigningen til tog. Dette vil da være et supplement til
hovedinformasjonspunktet.
Det utplasseres dynamiske sporanvisere for hvert spor. Sporanvisere plasseres godt synlig fra
plattformens adkomstsone. Stoppested for tog og plassering av anvisere sees i sammenheng. For
mindre trafikkerte stasjoner, vurderes om det kan være en hensiktsmessig løsning å utelate
sporanvisere som erstattes av monitor som viser trafikken for flere spor.
Illustrasjonene viser 2 eksempel for utplassering av elementer på plattform. Illustrasjonene er ment
for å vise rytmen/spredningen i utplasseringen av elementer som kan bidra til raskere påstigning.
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Sektormerking er aktuelt for noen stasjoner. Sektormerking angis med sektor A, B, C osv. Hver
sektor har en lengde på 30 meter. Ved spredning av anvisere angir Håndbok for stasjoner anvisere
pr 80 meter. Ved sektormerking bør vurderes pr 60 meter for bedre tilpassing til sektorlengden.
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Plasseringshøyder for informasjonselementer

Statiske informasjonselementer
Pyloner og minipyloner har faste høyder. Pyloner har informasjon som skal identifiseres på lang
avstand og informasjon som skal leses på nært hold. Minipyloner skal leses på nært hold.
Stasjonsnavnskilt på plattform plasseres for å gi lesbarhet fra toget.
Henvisningsskilt og opplysningsskilt henges fortrinnsvis ned fra tak/himling.
Monteringshøyde for nedhengte skilt vil variere med fysiske omgivelser, dimensjoner på skilt og
leseavstander.
Det skal tas hensyn til vedlikehold på plattform og andre utearealer ved utplassering av
informasjonselementer. Søyler/gulvmonterte skilt bør unngås dersom skiltet kan være nedhengt. Se
også overordnede retningslinjer.
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Det skilles mellom fjernvirkning (sone 1) og nærvirkning (sone 2 og 3).
• Sone 1. Skilt nedhengt fra himling/plattformtak: minimum 2,50 m. underkant. Skilt uten
himling/plattformtak: 2,70 m underkant.
• Veggskilt fjernvirkning: minimum 2,20 m underkant.
• Sone 2. Veggskilt nærvirkning: 1,40 m underkant.
• Sone 3. Dørskilt nærvirkning: 0,95 m - 1,50 m (under-overkant).
Dørskilt for servicefunksjoner (f.eks. toalett) skal plasseres på vegg og ikke på selve døra. En
eventuell ledelinje for blinde/svaksynte vil lede mot dørhåndtak og ikke mot døra. Blind/svaksynt
unngår da å gå på døra.
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Dynamiske informasjonselementer
Det skilles mellom fjernvirkning (sone 1) og nærvirkning (sone 2 og 3).
For fjernvirkning monteres monitorer på 32” og 46” på vegg eller i tak/himling. Sporanviser monteres
under plattformtak med minimum 2,50 m i underkant eller til “pole” med 2,70 m underkant.
Sporanviser monteres til en eller begge sider av “pole”.
For nærvirkning monteres monitor (32”) på “short pole” eller på vegg. Her befinner monitoren seg i
sone 2. Dersom det anvendes taktil informasjon, plasseres denne i sone 3. Dersom det ikke er
egnet plassering av “short pole” ved naturlig hinder kreves det en form for “innramming” av monitor
som skaper et naturlig hinder slik at personer ikke risikerer å gå rett inn i monitoren.
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Serviceelementer

Benker
Det er viktig å vurdere monteringsprinsipp, type benk, antall og plassering. Illustrasjonen viser typer
benker og monteringsprinsipp. Til sargen monteres ulike koplingselementer for:
• Montering til dekke/gulv -enkel benkerad
• Montering til dekke/gulv -dobbel benkerad
• Frittstående fot
• Veggmontering/leskur
Benker bør monteres fast, av hensyn til hærverk og orden.

Avfallsbeholder for kildesortering, askebeger
Sokkelmonterte avfallsbeholdere for kildesortering har standard betongfundamenter for nedfelling i
dekke. Det anbefales å benytte disse. Dersom det er støpt betonggulv eller natursteinsgulv kan
disse sløyfes, men soklene må monteres fast.
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Det skal alltid være lik avstand mellom de tre avfallsbeholderne, og de skal alltid plasseres i samme
rekkefølge som vist på illustrasjon. Askebegeret kan ha litt større avstand, eller plasseres et annet
sted. Avfallsbeholdere og askebegre bør ikke plasseres for nær benkene. Askebeger plasseres
utenom sjenanse for ikke- røykende og ikke rett ved informasjonselement. Eventuell røykesone på
plattform merkes.

Leskur
Jernbaneverkets leskur er ”skreddersydd”. Leskurets ulike le-elementer er designet for å kunne
brukes sammen med informasjons- og serviceelementer. For tilpassing til flest mulige stasjoner, er
le-elementene modulbaserte og fleksible. Systemet er basert på et prinsipp der levegger og bæring
av takkonstruksjon både kan integreres og løsrives fra hverandre. Dette fordi det kan være aktuelt
med levegger under eksisterende plattformtak og letak uten vegger. Systemet gir muligheter for å
sette sammen le-elementene på flere måter for å variere grad av lefunksjon, tilpasse
dimensjonering og materialvalg.
Leskuret monteres til betongsåle etter tegninger og spesifikasjoner utarbeidet av leverandør.
Belysning er integrert som standard.
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Skilt- og møbleringsplaner - sjekklister

Behovet for underlagsmateriale til skiltleverandør/leverandør av møbler for produksjon og til
montører for utplassering av dem, kan variere i forhold til stasjonenes kompleksitet og størrelse.
Det skal tegnes en kombinert skilt- og møbleringsplan av hele området i M: 1:200. Planen skal så
langt det lar seg gjøre samordnes med eksisterende elementer. Det utarbeides skjemategninger i
samsvar med skiltplan.
Plassering av elementene på skiltplanen skal målsettes og det skal angis monteringshøyde for
informasjonselementene. De enkelte skiltposisjonene skal ha et nummer som går igjen på
skjemategningene.
Det skal fremgå av skiltplanen hvilke typer elementer som velges, monteringsprinsipp og
dimensjoner.
Håndbok for design og Håndbok for stasjoner har føringer til innhold i skilt- og møbleringsplan.
Teknisk regelverk har føringer ved montering av utstyr på plattform. Det vises til medfølgende
sjekklister.
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Sjekkliste for innhenting av informasjon
Det er nødvendig å innhente informasjon og sikre en god planprosess. Informasjonsbehovet og
samarbeid med aktuelle aktører vil variere fra stasjon til stasjon. Sjekklisten brukes for å kontrollere
innhenting av nødvendig informasjon og sikre planprosess.
Informasjonsgrunnlag
Elektronisk stasjonsplan med
nødvendig grad av detaljering
(1:200) foreligger som underlag

Kryss

Merknad

Stasjonen trafikkeres av lokaltog

Stasjonen trafikkeres av
regiontog

Stasjonens publikumsareal er
angitt

Stasjonens årsdøgntrafikk er
kjent

Stasjonens dimensjonerende
togavgang er kjent

Togets stoppested langs plattform
er kjent

Stasjonen har standard
Basisstandard, jfr Håndbok for
stasjoner
Stasjonen har standard
Tilleggsstandard, jfr. Håndbok for
stasjoner

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

HÅNDBOK FOR STASJONER,
VEDLEGG 4
RETNINGSLINJER FOR SKILTING OG
MØBLERING I STASJONENS
PUBLIKUMSAREAL
Styringssystem

Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle

Side: 21 av 24

Dokument-ID: STY-603168

Rev.: 000

Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line

Gyldig fra: 12.02.2014

Gjeldende hovedplan for
kundeinformasjon er kjent
(dynamisk informasjon)
Håndbok for stasjoners veiledning
til planprosess er kjent
Håndbok for stasjoners
krav/anbefaling/veiledning til
dimensjonering og plassering av
informasjonselementer er kjent
Håndbok for stasjoners
krav/anbefaling/veiledning til
dimensjonering og plassering av
serviceelementer er kjent
Håndbok for designs
krav/anbefaling/veiledning til
montering av dynamiske skilt
(anviser/monitor) er kjent
Trafikkstrømmer mellom
byen/stedet og toget er kjent
Eventuelle eksisterende
informasjonselementer er
registrert
Eventuelle eksisterende
serviceelementer er registrert
Fotodokumentasjon foreligger

Siktlinjer langs gangvei til/fra
plattform er klarlagt
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Sjekkliste innhold i skilt og møbleringsplan
Sjekklisten brukes for å sikre at nødvendig innhold i skilt- og møbleringsplan er ivaretatt.
Innhold
Plasseringssted for
informasjonselementer (skilt,
anvisere/monitor, høyttalere, kart
mv.) er angitt
Plasseringshøyder for
informasjonselementer er angitt

Kryss

Merknad

Plasseringssted for
serviceelementer (benker,
klimabeskyttelse, avfallsbeholdere
mv) er angitt
Plasseringssted for
overvåkningskamera er angitt

Stasjonens publikumsareal er
angitt

Skilt- og møbleringsplan er
utarbeidet i elektronisk
format
Skilt- og møbleringsplan er
utarbeidet i målestokk
minst 1:200
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Sjekkliste for montering av utstyr på plattform
Teknisk regelverk setter krav ved montering av utstyr på plattform. Utstyr som eksempelvis leveres
forberedt for å enkelt kunne ivareta behov for jording, vil forenkle montering. Påfølgende tekst og
sjekkliste relaterer seg til Teknisk regelverk.
- Spesifikasjon for metalliske, modulbaserte konstruksjoner (leskur, møbler etc.) skal ha med en
bestemmelse som sikrer også elektrisk kontakt mellom de ulike modulene som konstruksjonen
består av. I skrudde sammenføyninger skal metallflater være blottlagt
(ulakkert), og elektrisk kontakt forbedres f.eks. med tannskiver i boltesammenføyninger.
- Jernbaneverket stiller strenge krav til spesielt robust elektrisk beskyttelse gjennom jording og
utjevning av utstyr på plattform til skinnegangen på elektrifiserte banestrekninger. Se
Jernbaneverkets tekniske regler: https/trv.jbv.no/wiki/ …
- Se spesielt: … Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/ Jording med tema: “Slyngfelt”, “Benker,
billettautomater, validatorer, kioskautomater, monitorer, høyttalere og annen elektronikk på
plattform” og “Krav til utførelse for ulike utsatte objekter innenfor
slyngfeltet”. I tillegg er det strenge krav til arbeid og vedlikehold i nærheten av
kontaktledningsanlegget.
Håndbok for design har krav til plassering av dynamiske skilt for å sikre estetikk og lesbarhet.
Faremoment ved montering
Hensettingsstativ for mobil rullestolrampe er
jordet og/eller plassert trygt ift. KLmaster/høyspenningsinstallasjoner

Kryss

Merknad

Klimabeskyttelse er plassert trygt ift. KLmaster/høyspenningsinstallasjoner

Skilt /anvisere/monitor er plassert trygt ift.
KL-master/høyspenningsinstallasjoner

Benker er plassert trygt ift. KL-master/
høyspenningsinstallasjoner
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Avfallsbeholdere på plattform er jordet
(ved elektrisert strekning)

Estetikk og lesbarhet:
Montering/kabling av toganviser og monitor
ivaretar hensyn til estetikk

Plassering av toganviser og monitor gir god
lesbarhet (forsøkt unngått reflekser fra
sollys)

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

000

12.2.2014

Hovedendringer

Dokument etablert
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