HUSKELISTE
Fyll ut alle punktene på tilleggsskjema. Skissen skal inneholde følgende mål, avstander og beskrivelser:

RAMPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

slagretning på inngangsdøra
dørbredde og lysåpning
størrelse (bredde og dybde) på eksisterende øverste
trinn
fra inngangsdør til hushjørne på begge sider
høyde fra dørterskelen og ned til bakken (rett ned og
der rampen skal starte)
skisse av arealet rundt (inkludert topografi: er terrenget flatt eller skrått?)
andre elementer på tomta for eksempel garasje,
trær, kanter, steiner, støttemurer og avstand mellom
dem
relevante mål på søyler, utspring på tak, mur og
lignende
bredde og lengde på tilkomstveien
forslag på hvor rampen er tenkt plassert. Det vil si fra
startpunkt rampe til dørterskelen. Ta høydemål og
gang med 15 for å finne ut hvor lang rampen blir

Bilder: oversiktsbilder av inngangsparti/gårdsplass.

INNENDØRS TRAPPEHEIS
MED SETE
•
•
•
•
•

plantegning av trapp og området nede og oppe
mål og beskrivelse av forholdene nede og oppe for å
ivareta trygg av- og påstigning
trappebredde i alle trappeløp
trappens stigning med pil fra starten av trappeløpet
og oppover
forslag til hvor heisskinnen skal gå, inkludert avslutning nede og oppe

•
Bilder: oversiktsbilder av området nede og oppe der heisen er tenkt avsluttet.

HUSKELISTE
Fyll ut alle punktene på tilleggsskjema. Skissen skal inneholde følgende mål, avstander og beskrivelser:

KJØKKEN
•
•
•
•
•
•
•

rommets ytre rammer, med dører og vinduer
slagretning, dørbredde og terskelhøyde både på
utsiden og innsiden
vann, avløp, strømpunkter og lyspunkter
luftekanal, avtrekksvifte og eventuelle rørkanaler
bredde, dybde og høyde på skap, benker og
overskap
høyde mellom skap og benk, og avstand mellom
skap
hvilke deler av kjøkkeninnredningen som er tenkt
tilpasset med hev- og senkbare løsninger

Bilder: oversiktsbilder av kjøkkeninnredningen.

STASJONÆR
PERSONLØFTER
•
•
•
•
•
•
•

rommets ytre rammer, med dører og vinduer.
merk slagretning, dørbredde og terskelhøyde
takhøyde i aktuelle rom. Presiser om det er skråtak
lyspunkt, ventilasjon og andre faste installasjoner i
taket
strømpunkt i rommet
fast inventar
aktuelle forflytningspunkt (hvor løft skal foregå)

Bilder: oversiktsbilder av det aktuelle rommet.

HUSKELISTE
Fyll ut alle punktene på tilleggsskjema. Skissen skal inneholde følgende mål, avstander og beskrivelser:

OMGIVELSESKONTROLL
•
•
•
•
•

planskisse av boligen med vinduer og dører med
slagretning
bruk en eksisterende plantegning hvis den er tilgjengelig
marker tydelig alle punktene som skal ha omgivelseskontroll
marker spesielt der det er branndører
marker hvor fastmonterte brytere til omgivelseskontroll skal plasseres

Bilder: bilder av steder der automatikk er nødvendig. Få
med både gulv og tak i samme bilde.

BAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rommets ytre rammer, med dører og vinduer
slagretning, dørbredde og terskelhøyde både på
utsiden og innsiden
takhøyde. Presiser om det er skråtak
elektriske uttak
sluk og vanninntak
bredde, dybde, lengde og høyde på selve innredning
og avstand mellom dem
badekar måles utvendig
servant: hvis vann- og avløpsrør kommer ut fra vegg:
angi høyde fra gulv
dusj: merkes med kabinett, dusjvegger, glassbyggesten, forheng
toalett: se eget punkt

Bilder: oversiktsbilder av hele badet og der hvor man
skal plassere et hjelpemiddel.

HUSKELISTE
For å vurdere tilsats på eksisterende toalett trengs følgende mål:

VEGGHENGT TOALETT
•
•
•
•
•
•
•

dybde fra sisterne til forkant av porselen
dybde fra senter for innfesting av lokk/ring til forkant
av porselen
bredde fra senter til senter hull for innfesting av
lokk/ring
setebredde porselen på det bredeste
avstand fra senter hull for innfesting av lokk/ring til
vegg bak
avstand mellom ytre kant av porselen og sidevegg
(begge sider)
avstand fra vegg bak toalettet til ytterkant porselen

Angi at det er vegghengt (med eller uten innebygd
sisterne).
Bilder: oversiktsbilder av hele toalettet.

GULVMONTERT TOALETT
•
•
•
•
•
•
•

dybde fra sisterne til forkant av porselen
dybde fra senter for innfesting av lokk/ring til forkant
av porselen
bredde fra senter til senter hull for innfesting av
lokk/ring
setebredde porselen på det bredeste
avstand fra senter hull for innfesting av lokk/ring til
vegg bak
avstand mellom ytre kant av porselen og sidevegg
(begge sider)
avstand fra vegg bak toalettet til ytterkant porselen

Angi at det er gulvmontert.
Bilder: oversiktsbilder av hele toalettet.

