
 

 

 
 

Ligeværdig adgang 
Fodgængerarealer og bygninger 

Kort version 
 

 

 

 

 

Baseret på BR 18, DS ISO 21542 og DS EN 17210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Ginnerup 

2. februar 2022 



 

2 
 

 

  



 

3 
 

Indholdsfortegnelse 

Introduktion til den korte version .............................................................................................. 4 

Ligeværdig adgang på fodgængerarealer .................................................................................. 5 

Ligeværdig adgang frem til bygning ........................................................................................... 6 

Ligeværdig indgang til bygning .................................................................................................. 7 

Ligeværdig vandret færdsel ....................................................................................................... 8 

Ligeværdig lodret færdsel .......................................................................................................... 9 

Ligeværdig brug af og ophold i rum ......................................................................................... 10 

Ligeværdig brug af udstyr og faciliteter ................................................................................... 11 

Ligeværdig brug af toiletter og sanitære installationer ........................................................... 12 

Ligeværdige udgange og flugtveje ........................................................................................... 13 

Ligeværdig adgang til information ........................................................................................... 14 

Udvalgte love, standarder og vejledninger .............................................................................. 15 

Love og bekendtgørelser ...................................................................................................... 15 

Tilgængelighed og anvendelighed generelt ......................................................................... 15 

Byggeri generelt ............................................................................................................... 15 

Belysning og dagslys ......................................................................................................... 15 

Indeklima .......................................................................................................................... 16 

Akustik .............................................................................................................................. 16 

Visuel kontrast ................................................................................................................. 16 

Elevatorer ......................................................................................................................... 16 

Døre, betjeningskræfter og automatik ............................................................................ 16 

Belægninger, taktile flader, skridhæmning, legepladsredskaber .................................... 17 

Information, vejvisning og web........................................................................................ 17 

Produkter og tjenester ..................................................................................................... 17 

Jernbaneterminaler .......................................................................................................... 17 

Færgeterminaler .............................................................................................................. 17 

Lufthavne ......................................................................................................................... 18 

Busterminaler ................................................................................................................... 18 

Vej- og fodgængerarealer, natur- og udearealer ............................................................. 18 

SBi-Anvisninger ................................................................................................................ 18 

Andre vejledninger ........................................................................................................... 18 

Efterskrift ................................................................................................................................. 19 



 

4 
 

 

Introduktion til den korte version 

Målet er i dag at designe for alle brugere, og her dækker det samlede sæt af europæiske 

standarder nu - sammen med bygningsreglementet – så godt, at de tilgodeser en meget bred 

vifte af brugerbehov i befolkningen.  

Ved udarbejdelsen af de første internationale standarder for tilgængelighed og 

anvendelighed, særligt ISO 21542 og EN 17210, har de deltagende lande udpeget en række 

emner, som ofte forekommer ved tilgængeligt byggeri og i basale bygningsfunktioner. Det 

det kan gøre tilgængelighed og universelt design mere overskueligt at arbejde med. 

De ofte forekommende emner er i det efterfølgende samlet i en kort oversigt, der 

indeholder tekster og figurer tilpasset BR 18 og danske forhold. Oversigten udvikles løbende 

af Søren Ginnerup, Filmbyen 21, 4. NV, 8000 Aarhus C, også i samarbejde med brugerne. 

For eventuelle spørgsmål og forslag: send venligst disse på soren.gin@gmail.com eller ring 

+45 5122 8351. 

Ændringer i denne udgave: 

• Flere udvalgte love, standarder og vejledninger 
• Links til love og vejledninger 
• Links til introduktioner af alle standarder hos DS 
• Links til gratis standarder 

  

mailto:soren.gin@gmail.com
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Ligeværdig adgang på fodgængerarealer 

 

Figur 1: Ligeværdig adgang på fodgængerarealer, med eksempler på hovedemner og målsætninger. 
Se også tabel nedenfor. 

Hovedemner ved adgang 
på fodgængerarealer 

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelige ruter  Trinfri fodgængerarealer og overgange med lave hældninger, 
der kan bruges ved egen hjælp, tilstrækkelige bredder 

God vejvisning Retningsorienterende skiltning, tydelig tekst og numre 

Adskilte trafikformer Separate fodgænger-, cykel- og vejarealer, f.eks. adskilt af 
kantsten, værn, græsrabat 

Taktil vejvisning Adgangsarealer der kan følges taktilt 

Belægninger Jævne, faste og skridhæmmende belægninger 

God belysning Belysning på gangarealer og krydsninger 

God visuel kontrast Lyse markeringer på mørke belægninger  

Auditive og taktile 
signaler 

Hørbare og følbare signaler ved fodgængerovergange 

Hvilepladser Placeret med jævne mellemrum  

Service Løbende vedligehold og udbedring af skader, snerydning 

Eksempler på love, 
standarder og 
vejledninger: 

BR 18, Vejregler, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, 
Vejregelhåndbog Universelt Design, DS EN 13201-1. 
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Ligeværdig adgang frem til bygning 

 

 

Figur 6: Ofte forekommende emner ved ligeværdig adgang frem til bygning, med eksempler på 
hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor. 

Hovedemner ved adgang 
frem til bygninger 

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelige ruter Ruter frem til indgange, brugbare ved egen hjælp 

Indgang let at finde Synlig fra tilkørselsvej, markeret med former, farver og 
belysning 

Nærhed til offentlig 
transport 

Kort afstand til fx bus, metro eller tog 

God vejvisning Skiltning med skrifttyper og symboler der er lette at læse på 
afstand  

Adskilte trafikformer Separate fodgænger-, cykel- og vejarealer, f.eks. adskilt af 
kantsten, værn, græsrabat 

Egnede belægninger Jævne, faste og skridhæmmende belægninger på 
adgangsarealer 

Parkering tæt på 
indgange 

Reserverede pladser til almindelige personbiler, kassevogne 
og cykler 

Ingen trin eller 
forhindringer 

Trinfri adgang, brug af ramper 

God belysning Hovedadgange fremhævede med lys, lav grad af blænding 

God visuel kontrast Visuel kontrast mellem gangarealer og omgivelser, skiltning 
med god kontrast 

Service Evt. assistance ved indgang 

Eksempler på love, 
standarder og 
vejledninger: 

BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, 
Vejregelhåndbog Universelt Design, DS EN 13201-1 
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Ligeværdig indgang til bygning 

 

Figur 2: Ligeværdig adgang til bygning, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også 
tabel nedenfor. 

Hovedemner ved indgang til 
bygning 

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelig rute  Indgange og udgange brugbare ved egen hjælp 

Let at finde Synlig fra tilkørselsveje, med arkitektoniske midler der 
fremhæver 

God vejvisning Retningsorientering frem til indgange 

Ingen trin eller 
forhindringer 

Trinfri adgang, ruter med ramper 

Taktil markering af døre Følbare arkitektoniske elementer, taktile belægninger 

God manøvreplads foran 
døre 

Vendeareal for brugere af større mobilitetshjælpemidler, 
vareleverancer 

Brede åbninger Døre med plads til personer med større 
mobilitetshjælpemidler 

Letbetjente døre Selvåbnende eller med lav åbningskraft, så de kan bruges 
ved egen hjælp 

God belysning Øget belysning på indgange 

God visuel kontrast Indgangsdøre med kontrast til omgivende vægge 

Service Evt. assistance og information ved indgang 

Eksempler på love, 
standarder og vejledninger: 

BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, DS EN 
13201-1 
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Ligeværdig vandret færdsel 

 

Figur 3: Ligeværdig vandret færdsel, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel 
nedenfor. 

Hovedemner ved vandret 
færdsel 

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelige ruter  Tilgængelige ruter der kan bruges ved egen hjælp 

God vejvisning Retningsorienterende skiltning 

Letforståelig planløsning Enkelt layout, få valgmuligheder ved retningsændringer 

Skridhæmmende 
belægninger 

Begrænset forskel i skridhæmmende effekt mellem 
belægninger 

Brede åbninger Gange og døråbninger kan bruges med større 
mobilitetshjælpemidler, ved varetransport og intern 
transport af fx byggematerialer 

Letbetjente døre Selvåbnende eller justeret til lav lukkekraft, så de kan 
bruges ved egen hjælp 

God plads foran døre 180 graders vending mulig med større 
mobilitetshjælpemidler 

Hvilepladser Siddepladser med jævne mellemrum 

God belysning Godt dagslys og kunstlys, retningsorienterende belysning 

God visuel kontrast Kontrast mellem vægge, døre og gulve 

God akustik Akustik der muliggør samtale 

Taktil vejvisning Brug af vægge, følbar information og følbare 
betjeningselementer 

Service Bemandet information med assistance til vejvisning 

Eksempler på love, 
standarder og vejledninger 

BR 18, DS 186, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, 
DS EN 12464-1 
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Ligeværdig lodret færdsel 

 

Figur 4: Ligeværdig lodret færdsel, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel 
nedenfor. 

Hovedemner ved lodret 
færdsel 

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelige ruter  Elevatorer der kan bruges ved egen hjælp til lodret færdsel 

God vejvisning og skiltning Oversigtskort, henvisningsskilte, let læsbar tekst og 
symboler 

Passende trappebredde Bredde til evakuering og indsats samtidigt 

Sikre trapper Stor grund, begrænset stigning, håndlister lette at holde 
fast i  

Let at betjene Elevatorbetjening i højde for siddende og stående, med 
hørbart og følbart feedback, høretekniske systemer 

Rummelige elevatorer Plads til større hjælpemidler på hjul, brug af ambulancebåre 

Let at finde Trapper og elevatorer let lokaliserbare i fælles adgangsveje 

God belysning Højere belysningsniveau på trapper, ramper og 
elevatorindgange 

God visuel kontrast Trinforkanter, håndlister og elevatorbetjening lette at 
skelne ift. baggrund, tekst og symboler ift. baggrund 

God akustik Akustik der muliggør samtale 

Service Bemandet information med assistance til vejvisning 

Eksempler på love, 
standarder og 
vejledninger 

BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, DS EN 
81-70, DS EN 60268-16 
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Ligeværdig brug af og ophold i rum 

 

Figur 5: Ligeværdig brug af rum, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel 
nedenfor. 

Hovedemner ved brug af 
og ophold i rum  

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelige ruter  Adgangsveje i rummet planlagt til brug ved egen hjælp 

Brede døråbninger Dørbredder, niveaufrihed 

God manøvreplads Plads til brug af gang-hjælpemidler og større kørestole 

Forskellige 
siddemuligheder 

Pladser for personer med mobilitets-hjælpemidler, sammen 
med ledsager; ekstra brede siddepladser 

Godt indeklima Passende temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet 

God akustik Lavt støjniveau, god taleforståelighed, god 
udbredelsesdæmpning 

God lyd og høreteknik Forstærkning, høretekniske systemer 

God belysning Godt dagslys, lav grad af blænding, godt kunstlys, godt udsyn 

God visuel kontrast Gulv, vægge og døre i forhold til hinanden, projektorbillede 
skærmet mod dagslys, præsentationer med god kontrast 

Tydelig formidling Tydelig tale, forstærkning, projektorbillede tydeligt fra alle 
pladser, letforståelige præsentationer, digitalt læsbare 
formater, mulighed for undertekster, tegnsprog og andre 
sprog 

Service  Assistance til brug af projektor, mørklægning, mikrofoner, 
højtaler, teleslynge 

Eksempler på love, 
standarder og 
vejledninger 

BR 18, DS EN 17210, CEN TR 17621, EN 12464-1, DS EN 
17037, EU-lovgivning, DS EN 301549, DS EN 60118-4, DS EN 
60268-16 
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Ligeværdig brug af udstyr og faciliteter  

 

Figur 6: Ligeværdig brug af udstyr og faciliteter, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se 
også tabel nedenfor. 

Hovedemner ved brug af 
udstyr og faciliteter  

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelig rute frem til 
udstyr 

Kunne komme frem til pengeautomater, billetautomater, 
porttelefoner, adgangskontrol, ansigts- og kropsscannere 

Let at betjene og bruge Forenklet brugerflade 

Passende betjeningshøjder Siddende og stående personer, børn, høje voksne 

Information via flere sanser Hørbar, følbar og visuel 

Plads til manøvrering og 
brug 

For personer med mobilitets-hjælpemidler 

Høretekniske hjælpemidler Fx ved call points og telefoner 

God visuel kontrast Lav grad af reflekser, skærme fri for direkte sollys, 
kontrolelementer med kontrast til baggrund 

God belysning Belysning på kontrolelementer 

Let læselig tekst God visuel kontrast til baggrund, størrelse tilpasset 
læseafstande, mulighed for flere sprog 

Service  

Eksempler på love, 
standarder og vejledninger 

BR 18, EU-direktiv, DS EN 301549, DS ISO 21542, DS EN 
17210, CEN TR 17621, DS EN 60118-4, EN 12464-1, DS EN 
17037, DS EN 16584-1 
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Ligeværdig brug af toiletter og sanitære installationer 

 

Figur 7: Et wc-rum til selvstændig brug og et ’changing places’ type rum med faciliteter til assisteret 
brug, begge med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor. 

Hovedemner ved brug af 
sanitære installationer 

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelige ruter  Ruter der kan bruges ved egen hjælp frem til installationer 

Skridhæmmende 
belægninger 

Skridhæmmende også i våd tilstand 

Brugbart udstyr Armstøtter, plads til knæ og fødder under vask 

God belysning Generel belysning, belysning omkring spejl 

God visuel kontrast Udstyr i rum med kontrast til baggrund 

Tilstrækkeligt 
manøvreareal 

Foran dør, inde i rum, på ene eller begge sider af wc, under 
håndvask 

Gode 
overflytningsmuligheder 

Overflytning forfra, fra siden og på skrå mulig fra et 
mobilitetshjælpemiddel vha. armstøtter. For ’changing 
places’ rum overflytning vha. lift 

Let betjening af udstyr Dørhåndtag, dørlås, toiletpapir, vandhane, udskyl, dispensere 
kan betjenes med lukket hånd, albue 

God skiltning Henvisningsskilte, brug af standardiserede symboler, taktile 
og med god kontrast 

Håndvask  Mulig at nå siddende på wc 

Service Mulighed for hjælp ved alarmkald. Information om 
installationer i tilgængeligt format 

Eksempler på love, 
standarder og 
vejledninger 

BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621 
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Ligeværdige udgange og flugtveje 

 

Figur 8: Ligeværdige flugtveje, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel 
nedenfor. 

Hovedemner ved 
ligeværdige udgange og 
flugtveje 

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelige ruter til 
evakuering  

Ruter der kan bruges ved egen hjælp; elevatorer der må 
og kan bruges i tilfælde af brand 

God vejvisning og skiltning Evakueringsskilte der viser tilgængelige ruter 

Elevatorer til evakuering Elevatorer i egen brandsektion 

Sikre trapper Håndlister ubrudte hen over reposer, ensartet grund og 
stigning på trappetrin 

God belysning Visuelle alarmer, retningsorienterende belysning langs 
flugtveje 

God visuel kontrast Håndlister og trinforkanter med kontrast til baggrund, 
skiltning med høj kontrast 

Hørbare alarmer Hørbare alarmer og information 

Letbetjente døre og udstyr Døre og udstyr i flugtveje 

Sikre steder Sikre steder udenfor bygning, relativt sikre steder indenfor 

Separate brandsektioner Elevatorer og trapper i egen brandsektion 

Service Evakuering af personer med funktionsnedsættelser 
indarbejdet 

Eksempler på love, 
standarder og vejledninger 

BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, EN 
12464-1, DS EN 17037 
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Ligeværdig adgang til information 

 

Figur 9: Ligeværdig adgang til information, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også 
tabel nedenfor. 

Hovedemner ved brug af 
information  

Eksempler på målsætninger 

Tilgængelig rute  Kunne komme frem til information ved egen hjælp 

Tilgængelige formater Web og apps iflg. tilgængelighedskrav 

Letlæst tekst Forenklet tekst, større skrifttyper 

God skiltning Skrifttyper og symboler lette at aflæse, god visuel kontrast 

Brug af standardiserede 
symboler 

Genkendelige symboler som fx DS/ISO 7001 piktogrammer 

God belysning Skiltning med tilstrækkelig belysning 

Taktil information Følbare bogstaver og symboler, punktskrift, taktile felter 

Hørbar information Tekst til tale, hørbare advarselssignaler 

Hørbar information via 
teleslynge 

Lav elektrisk støj i rum  

Service  Information udvikles løbende med henblik på tydelig tale, 
forstærkning, skærmbilleder med god visuel kontrast, 
letforståelige præsentationer, digitalt læsbare formater, 
mulighed for undertekster, tegnsprog og andre sprog end 
dansk 

Eksempler på love, 
standarder og vejledninger 

BR 18, EU-lovgivning, DS EN 301549, DS EN 17210, CEN TR 
17621, DS EN 60118-4, EN 12464-1, DS EN 60118-4, DS EN 
16584-1  
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Udvalgte love, standarder og vejledninger 

Der findes en hel række love, bekendtgørelser, forordninger, vejregler, standarder, 

anvisninger og vejledninger, som er essentielle, når det gælder design for alle, universelt 

design og tilgængelighed. Nogle af dokumenterne kan umiddelbart læses på nettet, andre 

skal købes. Eksempler er oplistet nedenfor. 

Love og bekendtgørelser 

• Byggeloven (Retsinformation) 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• BEK 1250, Ikke-væsentlige ombygninger (Retsinformation) 
• Lov om almene boliger m.v (Retsinformation) 
• Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer  

(Retsinformation)  
• Direktiv (EU) 2019/882 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester (EU) 
• Lovforslag om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester  
• Togpassagerers rettigheder (TSI-PRM, EU-forordning) 
• Passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (EU-forordning) 
• Flypassagerers rettigheder (EU-forordning) 
• Buspassagerers rettigheder (EU-forordning) 

Tilgængelighed og anvendelighed generelt 

Byggeri generelt 
• Byggeloven (Retsinformation) 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• BEK 1250, Ikke-væsentlige ombygninger (Retsinformation) 
• Lov om almene boliger m.v (Retsinformation) 
• DS ISO 21542:2021 Bygningskonstruktion – Tilgængelighed til og anvendelighed af det 

byggede miljø (Dansk Standard) 
• DS Håndbog 186, ISO 21542 holdt op mod bygningsreglementet (Dansk Standard, 

gratis (Dansk Standard, gratis) 
• SBi-anvisning 272 til Bygningsreglement 2018 (BUILD) 
• DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle 

krav (Dansk Standard) 
• DS EN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske 

ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard) 
• DS EN TR 17622 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – 

Overensstemmelses-vurdering (Dansk Standard) 

Belysning og dagslys 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• DS EN 12464-1, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs 

arbejdspladser (Dansk Standard) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1178
http://www.bygningsreglementet.dk/
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/1250
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/119
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4403933
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65626
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1177&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1107&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0181&from=DA
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1178
http://www.bygningsreglementet.dk/
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/1250
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/119
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-iso-215422021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-iso-215422021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-h%C3%A5ndbog-1862017
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-h%C3%A5ndbog-1862017
http://www.sbi.dk/272
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176222021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176222021
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-12464-12021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-12464-12021
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• DS EN 12464-2, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 2: Udendørs 
arbejdspladser (Dansk Standard) 

• DS EN 12665, Lys og belysning – Grundlæggende begreber og kriterier til beskrivelse af 
krav til belysning (Dansk Standard) 

• DS EN 17037 Dagslys i bygninger (Dansk Standard) 

Indeklima 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• DS EN 13779 (Tilbagetrukket) Ventilation i bygninger ikke beregnet til beboelse - 

Ydeevnekrav til ventilations- og rumkonditioneringsanlæg (Dansk Standard) 
• DS ISO 16814 Bygningsmiljø - Indeluftens kvalitet - Metoder til bestemmelse af 

indeluftens kvalitet, hvor mennesker opholder sig (Dansk Standard) 

Akustik 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• DS EN ISO 12354 Del 1 til 6 Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske 

egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber (Dansk Standard) 
• DS EN 60118-4 Elektroakustik - Høreapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til 

høreapparater - Krav til ydeevne (Dansk Standard) 
• DS EN 60268-16, Udstyr til lydsystemer – Del 16: Objektiv vurdering af 

taleforståelighed ved hjælp af taletransmissionsindeks (Dansk Standard) 
• DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle 

krav (Dansk Standard) 
• CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske 

ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard) 

Visuel kontrast 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle 

krav (Dansk Standard) 
• CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske 

ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard) 
• DS ISO 21542:2021 Bygningskonstruktion – Tilgængelighed til og anvendelighed af det 

byggede miljø (Dansk Standard) 

Elevatorer  
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• DS 81-70, Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlig 

anvendelse af personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 70: Tilgængelighed til 
elevatorer for personer, inklusive personer med handicap (Dansk Standard) 

Døre, betjeningskræfter og automatik 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• DS EN 12217 Døre - Betjeningskræfter - Krav og klassifikation (Dansk Standard) 
• DS EN 16005 Automatiske døre - Sikkerhed ved brug - Krav og prøvningsmetoder 

(Dansk Standard) 

https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-12464-22014
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-12464-22014
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-126652018
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-126652018
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/91-160-01-belysning-generelt/ds-en-170372018-a12021
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/ventilation-i-bygninger/ds-en-137792007
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/ventilation-i-bygninger/ds-en-137792007
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-iso-168142008
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-iso-168142008
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-iso-12354-12017
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-iso-12354-12017
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-60118-42015
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-60118-42015
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-60268-162011
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-60268-162011
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-iso-215422021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-iso-215422021
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-81-702021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-81-702021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-81-702021
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-122172015
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/d%c3%b8re-vinduer-skodder-porte-og-beslag/ds-en-160052012


 

17 
 

Belægninger, taktile flader, skridhæmning, legepladsredskaber 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• DS/EN 1136, Brolægning og belægningsarbejder - Afsnit om flisebelægninger (Dansk 

Standard) 
• DS ISO 23599 Hjælpemidler til personer, som er blinde eller svagsynede – Taktile 

belægninger (Dansk Standard) 
• DS EN 16165 Bestemmelse af fodgængerområders skridsikkerhed – 

Evalueringsmetoder (Dansk Standard)  
• DS EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag - Del 1: Generelle sikkerhedskrav og 

prøvningsmetoder (Dansk Standard) 

Information, vejvisning og web 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• ISO 7001 Graphical symbols – Public information symbols (Dansk Standard) 
• DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle 

krav (Dansk Standard) 
• CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske 

ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard) 
• DS EN 16584-2, Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – 

Generelle krav – Del 2 Information (Dansk Standard) 
• Lov om webtilgængelighed (Retsinformation)  

Produkter og tjenester 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• Direktiv (EU) 2019/882 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester (EU)  
• Lovforslag om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester  
• EN 301549 Tilgængelighedskrav ved offentlige udbud og indkøb af IKT-produkter og -

tjenester i Europa (ETSI, gratis) 
• DS EN 17161 Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle"-tilgang inden 

for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen (Dansk Standard) 

Jernbaneterminaler 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• Togpassagerers rettigheder (TSI-PRM, EU-forordning) 
• DS EN 16584-1, Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – 

Generelle krav – Del 1: Kontrastforhold (Dansk Standard) 
• DS EN 16584-2, Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – 

Generelle krav – Del 2 Information (Dansk Standard) 
• DS EN 16584-3 Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – 

Generelle krav – Del 3 Optiske egenskaber og skridfasthed (Dansk Standard) 
• DS EN 16587 Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – 

Generelle krav – Krav til infrastrukturen for forhindringsfri ruter (Dansk Standard) 

Færgeterminaler 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• Passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (EU-forordning) 
• Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler (BUILD) 

http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/betonvarer-og-brol%c3%a6gning/ds-11362013
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-iso-235992019
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-iso-235992019
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/17-040-20-overfladeegenskaber/ds-en-161652021
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/17-040-20-overfladeegenskaber/ds-en-161652021
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/sikkerhedsbestemmelser-for-legepladsudstyr/ds-en-1176-12017
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning/sikkerhedsbestemmelser-for-legepladsudstyr/ds-en-1176-12017
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/iso-70012007
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-16584-22017
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-16584-22017
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/692
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4403933
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65626
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-171612019
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-171612019
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=EN
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning?q=ds+en+16584-1
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning?q=ds+en+16584-1
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning?q=ds+en+16584-2
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning?q=ds+en+16584-2
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-16584-32017
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-16584-32017
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-16584-12017
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-16584-12017
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1177&from=DA
https://build.dk/Pages/Rederiernes-standard-for-tilgaengelighed-i-faergeterminaler.aspx
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Lufthavne 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen) 
• Flypassagerers rettigheder (EU-forordning) 
• DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle 

krav (Dansk Standard) 
• CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske 

ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard) 

Busterminaler 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• Buspassagerers rettigheder (EU-forordning) 
• DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle 

krav (Dansk Standard) 
• CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske 

ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard) 

Parkeringskort 
• Parkeringskort for mennesker med handicap (EU-henstilling) 

Vej- og fodgængerarealer, natur- og udearealer 
• Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)  
• Færdselsarealer for Alle - Universelt Design, vejregler.dk 
• Færdselsarealer for Alle - Eksempelsamling, vejregler.dk  
• EN 13201-1, Road Lighting (Dansk Standard)  
• DS 105 Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø (Dansk 

Standard) 
• DS 105.2 Udearealer for alle – Eksempelsamling (Dansk Standard) 
• Bygningsnære udearealer- tjekliste (BUILD) 

SBi-Anvisninger 
• SBi-anvisning 272 til Bygningsreglement 218 (BUILD) 
• SBi Anvisning 249 Tilgængelige boliger – Indretning  (BUILD) 
• SBi Anvisning 250 Tilgængeligt byggeri generelt – indledende spørgsmål  (BUILD) 
• SBi Anvisning 259 Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål 

(BUILD) 
• SBi Anvisning 260 Tilgængelige fritliggende boliger – indledende spørgsmål (BUILD) 
• SBi Anvisning 261 Tilgængelige sammenbyggede boliger – indledende spørgsmål 

(BUILD) 
• SBi Anvisning 262 Tilgængelige etageboliger – indledende spørgsmål (BUILD) 
• SBi Anvisning 263 Plejeboliger for personer med demens – detaljer og eksempler 

(BUILD) 
• Pladskrav for stærkt overvægtige personer (BUILD)  

Andre vejledninger 
• www.rumsans.dk (BUILD) 
• Tilgængelighed for blinde og svagsynede (Dansk Blindesamfund)  

http://www.bygningsreglementet.dk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1107&from=DA
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0181&from=DA
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standarder/standard/ds-en-172102021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/91-040-01-bygninger-generelt/ds-cen-tr-176212021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0376&from=DA
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://drive.google.com/file/d/1nYo_QRsBuTCysduCS7N5FU4v2CdIhleJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXhMP4N4nOhG5BN9fxCXclF6Tg49-JrE/view?usp=sharing
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-13201-22015
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-h%C3%A5ndbog-1052012
https://build.dk/Assets/Tjeklister/Bygningsnaere-udearealer-tjekliste-maj-2011-v-2.pdf
sbi.dk/272
http://www.sbi.dk/249
http://www.sbi.dk/250
http://www.sbi.dk/259
http://www.sbi.dk/260
http://www.sbi.dk/261
http://www.sbi.dk/262
http://www.sbi.dk/263
https://build.dk/Pages/Tjekliste-Pladskrav-og-indretning-til-svaert-overvaegtige-personer.aspx
http://www.rumsans.dk/
http://www.tibs.blind.dk/
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