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SN/K 556 Bakgrunn og mandat
•Selv om det i dag er en positiv utvikling når det 
gjelder universell utforming på transportområdet, 
møter mange utfordringer i bruk av offentlig 
transport. 

•Utfordringer kan omfatte faktorer som formidling av 
informasjon, annonsering av ankomst, manglende 
tilgjengelighet ved på- og avstigning, utilgjengelig 
infrastruktur og andre faktorer.

•Basert på kartlegging fikk SN støtte fra SD og BLD 
til å igangsette arbeid med standarder for universell 
utforming av persontransport. 

•Prosjektet er finansiert av BLD.

Standard Norge - presentasjons norsk
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SN/K 556 Mandat
• Komitéen har følgende mandat: 
−Komiteen skal utarbeide en standard for universell 

utforming av busser for de ulike busskategoriene og 
tilhørende infrastruktur, for å sikre felles, nasjonale krav og 
sikre likeverdig tilgang til busstransport og som 
spesifiserer/utdyper lovfestede krav om universell 
utforming av slike transportmidler
−Standard for passasjerrettigheter innen persontransport, 

bygget bl.a. på lovgivning om rettigheter for 
busspassasjerer og lovgivning om passasjerrettigheter som 
yrkestransportloven samt annet relevant lovverk
−Komiteen skal utarbeide en standard for utøvelse og 

kvalitetssikring av transporttjenester, bygget bl.a. på de 
generelle kravene i NS 11030, og lovgivning om 
passasjerrettigheter som yrkestransportloven og annet 
relevant lovverk 

Standard Norge - presentasjons norsk
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SN/K 556 Mandat 2

•Standardene skal være en støtte for offentlige 
myndigheter og administrasjonsselskap, 
bussleverandører og leverandører av materiell, 
operatører og utøvere av transportrelaterte 
tjenester, og interesseorganisasjoner, De skal også 
være en referanse for organisasjoner som utpeker 
representanter til å delta i brukermedvirkning og 
kvalitetssikring av produkter og tjenester knyttet til 
persontransport. 

Standard Norge - presentasjons norsk
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SN/K 556 Komitemedlemmer
• Representanter for: 
• Ruter
• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Deltasenteret
• Vegdirektoratet
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
• NAF
• Norges Handikapforbund
• Norges Blindeforbund
• Kollektivtrafikkforeningen
• Mercedes-Benz
• Scania
• Volvo

Standard Norge - presentasjons norsk



Om de tre 
standardene
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Forholdet mellom de tre standardene 

Standard Norge - presentasjons norsk



9

NS 11031 Universell utforming – Persontransport –
Krav til utforming av busser
• Det er i dag en utfordring at fylker og andre bestillere av 

persontransport stiller ulike krav blant annet til universell utforming 
av materiell. Standarden skal bidra til bedre forutsigbarhet for 
passasjerer med ulike utfordringer ved å stille felles nasjonale 
krav til tilgjengelighet. Dette omfatter f. eks. bussenes eksteriør, 
interiør og formidling av informasjon. 

• Standarden er spesielt rettet mot bestillere, operatører og 
leverandører for å sikre krav til universell utforming av busser. 
Kravene er delvis en operasjonalisering av lovfestede krav i EØS-
lovgivningen og norske forskrifter.

• Kravene til bussutforming stiller tekniske krav som ivaretar 
passasjerer med ulike utfordringer, som allergi, nedsatt syn, 
hørsel, kognisjon, bevegelse, f. eks. passasjerer med barnevogn, 
har tung bagasje eller bruker krykker. For at også disse 
passasjerene skal kunne bruke bussene viser standarden hvilke 
faktorer det er viktig å ta hensyn til. I standarden stilles det også 
krav til spesielle områder som på- og avstigning, billettering og 
formidling av informasjon i bussene. 

Standard Norge - presentasjons norsk
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NS 11032 Universell utforming – Persontransport –
Krav til transportører for ivaretakelse av 
passasjerrettigheter
• Standarden er spesielt rettet mot transportører for å sikre 

oppfyllelse av passasjerrettigheter, bestillere som kan sette krav til 
passasjerrettigheter og kontrollere slik at kravene blir oppfylt. 
Standarden er en del av en standardserie på området universell 
utforming og persontransport.

• Sektorene har forskjellige regelverk og standarden søker å 
operasjonalisere felles krav og spesifikke for de enkelte 
transportsektorene, for å oppfylle mål om likeverdig 
persontransport. Kravene er også delvis en operasjonalisering av 
lovfestede krav i EØS-lovgivningen og norske forskrifter.

• Standarden angir krav til tilrettelegging for oppfyllelse av 
passasjerrettigheter uavhengig av om transporten er på vei, bane, 
sjø eller luft. Standarden angir krav til bestillere og transportører 
innenfor persontransportområdet, herunder rettigheter knyttet til 
informasjon, billettering, assistanse og rettigheter før, under og 
etter transporten.

Standard Norge - presentasjons norsk
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NS 11033 Universell utforming –
Persontransport – Tjenester på 
transportområdet

• Standarden stiller krav transportører og bestillere innen 
vei- sjø- fly og landbasert persontransport for å sikre 
likeverdig tilgang til transporttjenester. Dette omfatter 
både utforming og utøvelse av tjenestene. 

• Standarden NS 11033 bygger på den generiske 
standarden NS 11030 Universell utforming – Likeverdig 
tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse, 
og er spesielt rettet mot transporttjenester. 

• Standarden omfatter krav til de fysiske rammene rundt 
transporttjenestene, krav til personlig tjenesteutøvelse –
herunder kundebehandling og kommunikasjon, og krav 
til transportvirksomhetenes prosesser for å sikre 
likeverdig tilgang til transporttjenester for alle. 

Standard Norge - presentasjons norsk
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Vi setter standarden



Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?

Prosjektleder Rudolph Brynn, rbr@standard.no

www.reisekjeden.no

www.standard.no

www.facebook.com/standard.no
https://twitter.com/standard_no
http://www.youtube.com/user/Standardiseringen

mailto:rbr@standard.no
http://www.reisekjeden.no/
http://www.standard.no/
http://www.facebook.com/standard.no
https://twitter.com/standard_no
http://www.youtube.com/user/Standardiseringen
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