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Universell utforming:

Nødvendig for noen,
bra for alle

Universell utforming handler om så mye mer enn å krysse av i boksen for ”krav oppfylt”. Det handler
om å finne de beste løsningene, og sikre at alle kan delta i samfunnet på lik linje. I dette bilaget
presenterer vi gode eksempler på hvordan norske kommuner og fylkeskommuner bidrar til å
skape mer inkluderende lokalsamfunn.

OSLO: Her klarer Alfhild Viul (98) seg selv

TRONDHEIM: Bevissthet ga gode uterom for alle

ROGALAND: Samarbeid resulterte i fergerevolusjon
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LEDER

Gode lokalsamfunn
for alle
Universell utforming handler om å
skape gode, inkluderende lokalsamfunn der alle kan delta.
		 I dette bilaget presenterer vi noen
av de mange spennende og innovative
tiltakene norske kommuner og fylkeskommuner har gjennomført, for å gi
bedre tilgang for alle til offentlige
uterom og bygninger. Ved å lære av
hverandre, kan vi komme enda lenger.
		 KS har de siste tre årene drevet et
nettverk for kommuner og fylkeskommuner, der temaet er universell
utforming. Dette kommunenettverket
vil bli videreført fremover.
		 Landsstyret i KS har vedtatt en
langtidsplan for perioden 2016-2019.

Problemet ble
løsningen
Da Åsveien skole i Trondheim ble revet for å
gi plass til en ny, ble et bratt og utfordrende
terreng snudd til en fordel for universell
utforming.
TEKST: MARIANNE ALFSEN FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

Bygget trapper seg nedover i terrenget,
med trinnfri adkomst til hvert nivå, og
med flatt terreng fra parkeringsareal til
de ulike inngangspartiene. Utendørs ble
høydeforskjellene på tvers i skolegården
utlignet med gangveier, som bukter seg
som naturlige ledelinjer mellom de gamle
bøketrærne, og frem til tydelig markerte
inngangspartier på hvert nivå. De mange
inngangsdørene gjør også at det blir mer
ro når klokka ringer, fordi elevene spres.
Gangveiene har god fremkommelighet
og er lette å orientere seg etter, med ulike
aktivitetssoner på horisontale flater trukket
til side for gangveien.

Også inne i bygget er det tatt helhetsgrep,
som sikrer fremkommelighet og orientering.
Her trenger man ikke lete lenge for å
finne trapp eller heis, som er plassert i
umiddelbar nærhet av hverandre.
– Et viktig grep for veifinning,
forklarer Solveig Dale, rådgiver i
universell utforming i Trondheim
kommune.
– God skilting og markeringer, med
farger og materialer som gir gode
kontraster, gjør det lett å orientere seg for
alle. Hovedinngangsdør er tydelig markert
med farge. Skolebygget har også et godt
lydmiljø for alle.

20 %
Litt over 20 % av
landets grunnskoler
er tilgjengelige for
bevegelseshemmede
(Norges Handikapforbund 2014)

Dette er våre overordnede mål:
• Inkluderende folkestyre
• Sunn kommuneøkonomi
• Attraktive arbeidsgivere
• Bærekraftige helse- og
velferdstjenester
• Inkluderende oppvekst
• Livskraftige regioner, byer og
distrikter
Å arbeide i en kommune eller
fylkeskommune – enten som ansatt
eller som folkevalgt – betyr først og
fremst å arbeide for et samfunn som
inkluderer alle.
La oss sammen skape gode lokalsamfunn!
Gunn Marit Helgesen,
styreleder i KS

SKOLE FOR ALLE: Gamle Åsveien skole i Trondheim ble revet for å gi plass for en ny, som sto klar i 2014 – med plass til 630 elever og et
senter for 20 autistiske barn.

Dette bilaget er utgitt av KS
KS er kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon i Norge.
Alle landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner er medlemmer, samt om lag
500 kommunale, interkommunale og
fylkeskommunale bedrifter.
Bilaget er inspirert av medlemmene i KS’
kommunenettverk for universell utforming,
som ble opprettet i 2013. Målet er å bidra
til et inkluderende samfunn, gjennom å dele
erfaringer med å fjerne hindre.
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Forsidebilde: Tomas Nesheim besøker
Vistehålå i Randaberg – en av Norges mest
kjente steinalderboplasser. Les mer om
hvordan Vistehålå ble gjort tilgjengelig for
alle på side 15. (Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features)

TEMA: VERNEVERDIGE BYGG

ØKT OPPLEVELSESVERDI:
Bymuseet i Oslo er beviset på at
vern og tilgjengeliggjøring ikke er
motsetninger, men gjensidig kan
styrke opplevelsesverdien.
– At Bymuseet er blitt så
tilgjengelig er spennende for en
historieinteressert mann som
meg, sier Halvor Gaustadnes,
som er glad han ikke lenger må
bæres, men kan trille rundt og
nyte utstillingene på egenhånd.

Tilskudd gir
resultater

Publikumsrekord i
tilrettelagt museum

Nå kan flere enn noen gang oppleve hovedstadens historie.
Gjennom godt samarbeid med Byantikvaren, fant Oslo Museum den
rette balansen mellom bevaring og tilrettelegging i Bymuseet.
TEKST: MARIANNE ALFSEN FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

De var rike og berømte, de skiftende
eierne av Frogner Hovedgård, som ble
bygget på midten av 1700-tallet. I 1896
kjøpte kommunen gården, som siden
1909 har vært byens museum.
– Dette er en viktig bygning for Oslo.
Derfor er den fredet etter kulturminneloven, forteller antikvar Cathrine Reusch.
Det betyr ikke at Byantikvaren satte
hælene ned da Bymuseet ville bli mer
tilgjengelig.
– Men det krever kreativitet og samarbeid. Og da er det viktig at vi kommer
tidlig inn. For har man bestemt seg på
forhånd, kanskje allerede hentet inn
konkurranseforslag, kan det være
vanskelig å gi slipp på en idé, sier Reusch.
Kreativ løsning
Det er i utgangspunktet usedvanlig
kronglete, Bymuseet. Fra foajéen må
man et halvt plan ned og et halvt plan opp
for å se hovedutstillingen i østfløyen.
– Jeg tenkte vi trengte trappeheis,
smiler administrasjonssjef Terje
Abrahamsen.
Løsningen ble noe mye bedre – både
estetisk, praktisk og musealt.
En rampe fra 80-tallet, som ingen på
hjul kunne bruke uten hjelp og som var
for bratt for elektriske rullestoler, ble
revet. I dag tar en snedig todelt heis deg
trinnvis opp og ned, samt til et nytt

formidlingsareal midt mellom. Heisen har
ingen blanke eller mørke flater, slik at
demente tør ta den. I tillegg ble det montert
teleslynge i formidlingsrommet, mens
ledelinjer i gulvet viser vei.
Der antikvarene ofte steiler, er ved
inngrep i opprinnelige strukturer. På
museet ble utfordringen løst gjennom å
lage et felles maskinrom for begge heiser.
Dermed forble den gamle fengselscellen
under den ene heisen intakt. Todelingen
gjør dessuten at den gamle bjelketakskonstruksjonen ikke berøres. I praksis
kan begge heisriggene fjernes uten spor.
Vinn-vinn
Heisløsningen økte ikke bare tilgjengeligheten, men åpnet også opp et historisk
rom, som før lå skjult bak den dominerende
rampen og gipsplater.
– Vi har fått rettet opp feil fra i fjor og
får vist frem mer av byggets kvaliteter,
forteller Abrahamsen, og peker på vakre,
eksponerte tømmervegger. Det er viktig
for et museum som ikke bare formidler
byens, men også byggets historie.
– Vi har fått en helt annen hverdag,
forteller han.
En ny hovedutstilling, avtaler med
den kulturelle skolesekken og spaserstokken, kombinert med et mer tilgjengelig
bygg, har nemlig gitt en formidabel
publikumsøkning. For 2016 ligger

besøkstallet an til å runde 100.000
mennesker.
Ny tenkemåte
Men det er mer: Det som startet som et
heisprosjekt førte til ny bevissthet om
universell utforming. Nye lys, som kan
justeres opp ved behov, er montert i
hovedutstillingen. Alle utstillingstekster
ønsker museet å samle i et hefte, som er
lesbart for svaksynte. De formidlingsansvarlige tenker tilgjengelighet når
midlertidige utstillinger planlegges. Driftsleder klekket ut en smart skuffeløsning
under trappen, for å hindre at skoleelever
sperrer heisen med skolesekkene.
Tilgjengelighetsprosjektet ved
Bymuseet var et spleiselag mellom
Kulturetaten og Handikapprosjektet i
Oslo samt museet selv.
– Frogner hovedgård er ett av omlag
90 vernede bygg i Oslo, som vi forvalter.
Vi har et godt samarbeid med Byantikvaren og inviterer dem alltid tidlig inn i
prosjektering, for å sikre gode løsninger,
forteller prosjektleder i Kulturetaten,
Stian Støle.
– Den store utfordringen nå er å gjøre
utstillingene i gårdens hovedbygg mer
tilgjengelige, sier Abrahamsen. I dag ser
det umulig ut, men er det noe han har
erfart, så er det at ingenting er umulig
med samarbeid.

Det vakre garderobebygget på
Solvik Camping er resultat av
Oslo kommunes tilskuddsordning
for universell utforming.
Campingplassen ligger i naturskjønne omgivelser på Malmøya,
et steinkast fra sentrum. Her kan
funksjonshemmede søke om å ha
campingvogn, og området er åpent
for alle på dagsutflukt. I 2010 anla
kommunen en universelt utformet
badebrygge, men sanitæranlegget
var utdatert og utilgjengelig.
Med tilskuddsmidler fra det
såkalte Handikapprosjektet,
kombinert med en bevilgning fra
Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
sto et nytt garderobeanlegg klart i
2016.
– Uten tilskudd hadde mange
etater og bydeler ikke hatt økonomisk mulighet til å gjennomføre
tiltak for økt tilgjengelighet,
forteller Jan Tore Lindskog i Omsorgbygg Oslo KF, som fordeler
midlene fra Handikapprosjektet.
Siden starten i 1982 har flere
hundre større og mindre tiltak fått
støtte: baderamper og handikaptoaletter, friluftsområder og
sansehager ved sykehjem, uterom
på skoler og i barnehager, for å
nevne noe. Per i dag er det i alt 42
pågående prosjekter. De siste årene
har den årlige tilskuddspotten vært
på 15 millioner kroner.
– Midlene blir bare mer og
mer etterspurt. Ordningen er et
viktig virkemiddel for å nå
kommunens visjon om å bli
universelt utformet innen 2025,
sier Lindskog.

I PAKT MED NATUREN: Garderobebygget på Solvik Camping er
delt i tre, med overbygning mellom.
Det ga gode siktlinjer mot både
fjorden og de fredede trærne, og
gjorde bygget mindre dominerende
i naturomgivelsene. (Foto: Damian
Heinisch/Flux Arkitekter)
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TEMA: INNOVASJON

BRED NOK: Tomas Nesheim, fagleder for universell utforming i Kolumbus AS, fastslår at det er en smal sak å komme seg i land fra hurtigbåten Helgøy Glimt. Landgangen har riktig bredde og stigning.

Alle mann ombord
Høye terskler og bratte landganger er historie. Her er båten som får alle mann ombord.
TEKST: LENA STORVAND FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

Langtrukne måkeskrik ved Fiskepirterminalen i Stavanger blandes med
brummende motordur. Hurtigbåten er i
anmarsj. Snart ligger den ved kaikanten.
Landgangen siger mekanisk ned, slipper
reiseflokken i land. Noen med trillekoffert, andre med stokk. Mange med nedslått
mobilblikk. Én klar for å tenne rullingsen.
Og småbarnsforeldrene med sine barnevogner. En effektiv ilandstigning.
Noe av hemmeligheten er det falske
dekket: Sjøfartsdirektoratet beordrer
dørterskel på minst ti cm. Det er kronglete,
både for rullestoler og barnevogner.

utforming i Kolumbus AS, Rogalands
kollektivtrafikkselskap. Nettopp den
tankegangen har sørget for at båtene til
Norled AS, som har vunnet kontrakten
på Kolumbus’ ruter, er blitt bra for
brukerne og business for rederiet.
Tjener på tilgjengelighet
Hver måned reiser om lag 60.000 passasjerer med disse båtene. Reisene strekker
seg over hele Ryfylke, med 80 anløspkaier.
I rushtiden går det i ett, midt på dagen er
det stille. Da er båtene klare for opplevelsessugne turister fra de 150 til 200

«Det koster ikke mer enn et viskelær
å flytte en strek på en tegning»
Tomas Nesheim, fagleder for universell utforming, Kolumbus AS

Løsningen var å bygge et dekk oppå
dekket, med en glippe som sluser vannet
igjennom.
– Universell utforming er i grunn ikke
så komplisert, det er mye selvfølgeligheter.
Du må bare få folk til å tenke i en litt
annen bane.
Slik oppsummerer Tomas Nesheim
sitt arbeid som fagleder for universell
4 // KS - UNIVERSELL UTFORMING

cruiseskipene som årlig ankommer
Stavanger. I løpet av fire travle måneder
drar titusenvis på dagsutflukt med Nordled,
til blant annet Prekestolen og Kjerag.
– Det er jo anbud det går på. Alle
rederier blir vektet på blant annet pris,
miljø og utforming av fartøyet. Agentene
som chartrer hurtigbåter krever at de er
universelt utformet. Uten universelt

utformede båter, ville vi altså ikke fått
disse turene, sier driftsinspektør Rune
Langvik i Norled, og legger til at gjensalgsverdien også øker.
For Brødrene Aa i Hyen, verftet som
bygget båtene, er tilgjengelighet også
god business.
– Båter hvor universell utforming står
i fokus er med på å gjøre fartøyene våre
mer attraktive. Det er viktig for å klare
og selge produktet ut i markedet, sier
daglig leder Tor Øyvin Aa.
Brødrene Aa har solgt tilsvarende båter
til Sverige, Kroatia og Kina.
Et benkeforslag
13 år tidligere: Et benkeforslag i fylkestinget tar til orde for å lage en fylkesdelplan for universell utforming i Rogaland,
inkludert for kollektivtrafikken.
Tomas Nesheim skal lage en handlingsplan for Kolumbus. Omtrent samtidig
vinner Nordled anbudet på hurtigbåtrutene i
Ryfylke. Etter hvert kommer samarbeidet
i stand: Kollektivselskapet, rederiet og
verftet – sammen skal de utvikle fremtidens
båter.
Det finnes ingen spesifikasjoner for
universell utforming av hurtigbåter, de
må selv klekke ut løsningene. De søker
råd hos dem som vet hvor skoen trykker:
brukerorganisasjonene. De forteller i

detalj om behov for lys, terskler, håndtak,
skilting og lyd.
– Det viktigste i samarbeidet mellom
Kolumbus, Nordled og Brødrene Aa var
den gjensidige forståelsen av hva som
ligger i universell utforming, og at god
planlegging gir bedre båter uten særlig
større kostnader. Alle var løsningsorientert.
Vi passet på at alt stemte i forhold til
forskriftene, men så nye og mer praktiske
måter å løse kravene på, sier Nesheim.
Nye løsninger
Resultatet ble blant annet hurtigbåten
Helgøy Glimt, som nettopp er tømt for
reisende. Nesheim triller ombord – klar
for omvisning. Den begynner allerede på
landgangen.
– Den er lengre enn det som kreves,
for å få en bedre vinkel. Det blir ikke så
bratt, forklarer han.
Dessuten er den gjort så sklisikker
som mulig. Karbon tilsatt maling og sand
gjør jobben. Til venstre, rett innenfor
døren, er et tredimensjonalt informasjonsskilt. Standardiserte piktogrammer – til å
både se og føle på – forteller om toalett,
billettsalg, kiosk og utganger.
– Og på alle slette flater er det montert
et støttehåndtak i 90 cm høyde.
Det brunmelerte teppet under stolene
demper lyden. Og aluminiumslistene i

TEMA: INNOVASJON

ENKLERE TUR: – Det er så greit å bruke disse båtene. Landgangen er bred, det er lett å
komme inn, god plass for oss å sitte sammen her inne, og alt er på ett plan. Det sier Elisabeth
Hansen, mamma til seks år gamle Sebastian, som har CP og sitter i rullestol. Familien bor på
Nedstrand, en time og et kvarters båtreise fra Stavanger.

TETT SAMARBEID: Tor Øyvin Aa, daglig leder i verftet Brødrene Aa (t.v.) og Tomas Nesheim
har samarbeidet tett om utviklingen av hurtigbåtene. Her er Nesheim på nytt på besøk på
verftet i Hyen, denne gang som rådgiver for Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møreog Romsdal fylkeskommune.

overgangen mellom gulvet og teppet er
ikke bare visuelt fine:
– Bruker du blindestokk kan du la
den skli langs listen, og vite at du går
rett frem, forklarer Tomas.
Teleslynge er også på plass. Tomas
legger hodet bakover, peker rett opp.
– Tak og vegger er malt med matt
maling for å unngå skinn. Det kan bli
voldsomme reflekser med sjøen utenfor
og blank maling innenfor. Det er ikke bra
om du har synshemming eller migrene.
I taket er lyspunktene plassert på
rekke over gulvarealet, ikke over setene.
Det gir enklere fremkommelighet for
synshemmede. Seteradene til venstre er
mørkebrune. Til høyre er de lysebrune.
– Det gir god kontrasteffekt om du
har svekket syn, forklarer Tomas.
Men hvordan vet de hva som gir de
beste kontrastene? Han gliser. Løsningen
er så enkel.
– Du tar bilder, og printer ut i sorthvitt. Da ser du om det fungerer.

og i dag har alle hurtigbåtene i Rogaland
universell utforming, så folk kan reise
selvstendig, fortsetter Tomas.
Nybrottsarbeidet ble belønnet med
innovasjonsprisen i samferdsel i 2011.
Arbeidet har hatt store ringvirkninger, og
satt standarden for universell utforming
av båter, både i Norge og i utlandet.

Bra for alle
Snart er Nesheim borte ved maskinen hvor
billettene valideres. Også den plassert i
riktig høyde for rullestolbrukere – mellom
100 og 110 cm over gulvet. Både rullestolbrukere og barn kan dessuten med
letthet la seg friste av lefse, sjokolade og
tyggis i kiosken.
– Jeg pleier å si at det som er nødvendig
for noen stort sett er bra for alle. Og jeg
kommer ikke på en eneste ting som er
gjort på båtene som minsker kvaliteten
for andre grupper.
Tomas synes det er litt rart å tenke på
tilstanden før vedtaket i 2003.
– Den gamle tankegangen hang igjen:
”Vi kan jo hjelpe folk ombord”, forteller
han.
Før var båtene ofte høyere, med brattere
og smalere landganger. Veien fra landgang
til inngangsdør hadde gjerne et par 90
graders svinger. Typisk var også høye
dørterskler og trinn ned fra inngangsdør
til salong, ingen HC-toaletter eller
stellerom, ei heller plass til barnevogn
eller rullestol. Tiltak for syns- og
hørselshemmede var en sjeldenhet.
– Poenget er at folk vil klare seg selv.
Etter hvert ble det et paradigmeskifte,

60 %

av rullestolbrukere har
store problemer med å
bruke billettautomater
for kollektivtransport
(Braarud, 2012)

PLASS NOK: Bred dør, speil i riktig høyde,
dorullen innen rekkevidde og tilstrekkelig
plass. Tomas Nesheim i Kolumbus, og
driftsinspektør Rune Langvik i Nordled,
viser frem toalettfasilitetene ombord.

TA PÅ: I terminalbygget er et taktilt informasjonsskilt med en fargekombinasjoner
som gir god lesbarhet.

Et felles minimum
Å forene ulike behov var en utfordring.
Godt lys for noen, blender andre. Blinde
trenger fire cm høye kanter, det er ikke
bra for rullestolbrukere.
– Slike motsetninger er det hele tiden.
universell utforming er minste felles
multiplum, vi må akseptere at det ikke er
100 % tilfredsstillende for alle. Vi skal
være fornøyd om det er bra for 80 %, og
brukbart for resten. Løsningene skal være
helhetlige, enkle og intuitive, sier Nesheim.
To egne plasser for rullestoler har
festespor i gulvet. Da står stolen trygt i
høy sjø.
På en hylle ligger en gjenglemt blå
jakke, en rød lue, en matboks og en paraply.
Tvers overfor hyllen er døren inn til
toalettet. Et lett trykk på knappen, og den
elektriske døråpneren gjør jobben sin.
Speil montert så alle kan se seg selv.
25 cm over gulvet er alarmknappen.
Dorullholder så du når frem.
– Jeg sa: Sett dere på doen, så skjønner
dere hvor holderen skal monteres, sier
Nesheim som selv sitter i rullestol.
– Jeg pleier å si at det å være funksjonshemmet er en tilstand, det er ikke en
profesjon. Men at jeg sitter i rullestol og
har en tilleggsutdanning innen universell
utforming, det har vært viktig.
Nesheim synes det er fint å se hvor
langt man kan komme med sunn fornuft.
Men dette ble vel fryktelig dyrt? Gjett
om han har hørt det omkvedet.
– Det koster ikke mer enn et viskelær
å flytte en strek på en tegning. Når du skal
flytte vegger i ettertid, da koster det. De
tre hurtigbåtene som ble bygget i 2006,
kostet til sammen 100 millioner kroner.
Merkostnadene til landgangene var for
eksempel under 100.000 kroner. Vi
hadde trippeldåp på disse båtene, og
dåpsbudsjettet var vel omtrent i samme
størrelsesorden.

Invitert til
samarbeid
Planlegging fremfor korrigering. Samarbeid fremfor
sololøp: Rogalandmodellen
viser vei.
TEKST: LENA STORVAND

– Det er mye som kan se flott ut på
et tegnebrett, men som ikke fungerer
i praksis, sier Paula Næss Skår, rådgiver
i Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre- og Romsdal fylkeskommune.
3. november var hun på befaring
på verftet hos Brødrene Aa i Hyen.
Det er første gang rådet er blitt
invitert til samarbeid på et så tidlig
tidspunkt.
Boreal Transport AS vant anbudet
om driften av fire fergesamband i
Møre og Romsdal. Tre av fem hurtigbåter skal bygges av Brødrene Aa.
Og erfaringen om at samarbeid gir
gir gode løsninger, har spredd seg
utenfor Rogalands grenser.
Etter at Brødrene Aa bygde tre
båter for Nordled, som går i trafikk
for Kolumbus, har flere fylker bedt
om å få bruke deres kravspesifikasjoner.
Med Tomas Nesheim fra Kolumbus
som rådgiver, gikk delegasjonen
grundig til verks.
– Vi fant blant annet ut at noen
festeklosser for rullestoler må flyttes.
I tillegg ga vi innspill til plassering
av ulikt inventar, døråpnere, stellebord, samt god merking på handikaptoalettene, sier Næss Skår.
På befaring var også Frp-politiker
Cine Finstad Austnes, medlem av
rådet samt av samferdselsutvalget i
Møre- og Romsdal fylkeskommune.
– Vi har sakte, men sikkert
kommet på rett vei når det gjelder å
tenke samarbeid i forkant. Her ønsket
anbudsvinnerne å høre brukerne. Det
har ikke vært vanlig, men burde jo
være det.
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TEMA: INNOVASJON
LÆRER I PRAKSIS: 20.
oktober hadde studenter
fra bygg- og designfag
ved NTNU i Gjøvik laboratoriedag, for å kjenne
på kroppen hva universell
utforming dreier seg om.
– Å finne løsninger som
passer for alle er viktig for
oss som skal jobbe med
design. Derfor er dette
så nyttig, sier Andreas
Faleide, som studerer
teknologidesign og
ledelse (nederst t.h.).

«Mitt råd til
kommunene
er: tenk
enkelt!»
Jonny Nersveen,
førsteamanuensis,
NTNU i Gjøvik

Forsker på fremtidens løsninger
I de gamle fabrikklokalene til fiskekrok- og tegnestiftprodusenten Mustad i Gjøvik,
ligger Europas største forskningslaboratorium for universell utforming.
TEKST: MARIANNE ALFSEN FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

– Uhmf, pruster Andreas Faleide (23).
Med nød og neppe klarer han å manøvrere
seg gjennom døren med rullestolen.
– Nå skal jeg gjøre døren tyngre. Se
hvordan det går nå, sier forskingsassistent
Alf Dalby, og skrur i dørpumpen.
Vi er på Forskningslaboratoriet for
universell utforming på NTNU i Gjøvik.
I dag er det laboratoriedag for studenter
fra bygg- og designfag. Gjennom praktiske
tester med lys og lyd, friksjon og helning,
skal de få føle på kroppen hvordan
mennesker med nedsatt funksjonsevne
opplever verden.
Opplæring av de som skal designe
fremtiden er én viktig oppgave for
laboratoriet, som stod klart i 2010.
Siden den gang er NTNU i Gjøvik blitt
arnestedet for et mer tilgjengelig Norge.
Fire laboratorieingeniører samarbeider med
40 vitenskapelig ansatte på universitetet,
som jobber med universell utforming fra
ulike fagvinkler.
Unikt laboratorium
– Vi trenger kunnskap om hva som virker.
Og hva som ikke virker, sier førsteamanuensis Jonny Nersveen om bakgrunnen
for at han i 2008 tok initiativ til å bygge
laboratoriet, som både gjør egen forskning,
er arena for doktorgradsarbeid og utfører
oppdragsforskning – blant annet for
Direktoratet for byggkvalitet:
– Nye tekniske krav blir testet her,
forteller Nersveen.
Slik har det ikke alltid vært. Mange
6 // KS - UNIVERSELL UTFORMING

av standardene vi fortsatt drar med oss i
regelverket, er forhandlet frem, ikke
forsket frem. En av laboratoriets
viktigste oppgaver er derfor å utfordre
etablerte sannheter.
– Vi må ta tak i det vi alltid har gjort
og se om vi kan gjøre det bedre. Mye har
vært likt i århundrer, som dørhåndtak. I
Norge trykker vi ned, i England vrir de
rundt. Må det være slik, spør Nersveen
retorisk, og påpeker at det ikke bare er
snakk om å finne mer funksjonelle, men
også billigere løsninger. For billigere
løsninger har større sjanse for å bli tatt
i bruk:
– Automatiske døråpnere koster fort
25.000 per stk. IKEA selger skapdører
som åpner seg med et lett trykk. Et billig
system, uavhengig av strøm. Kanskje kan
vi gjøre noe tilsvarende på dører, drodler
Nersveen, mens han viser rommet der alt
bygges i fullskala før det testes. I etasjen
over er det egne rom for lyd og lys. I et
spesialdesignet fryserom kan de teste om
ting fungerer i vinterkulda, som at en revmatiker klarer å betjene en billettautomat.
På plassen utenfor skal de snart bygge en
rampe, med innebygget ismaskin og snøkanon, for å finne bedre løsninger for
av- og påstigning fra tog, buss og T-bane.
– Skal vi forske, må vi kontrollere
omgivelsene. Det må for eksempel være
like kaldt og glatt hver gang, forklarer
Nersveen, og forteller at laboratoriet,
metodene og resultatene vekker oppsikt
i utlandet.

– Alt vi har testet så langt har gitt oss
aha-opplevelser, smiler Nersveen, og
forteller at en rullestolbruker, som kan
kjøre selv, fint klarer å snu i en 130 cm
bred gang. Kravet er 150 cm.
– Vi kan også ha funnet en kompromisshøyde, som gjør at det ikke er
nødvendig med to håndlister, slik kravet
er i dag, forteller Nersveen, og understreker at det er langt frem til to streker
under det svaret. Men slike plass- og
inventarbesparelser vil generelt være
god butikk for alle utbyggere.
Morgendagens løsninger
– Her på laboratoriet må vi ligge 5-10 år
foran utviklingen. Vi må forske på
morgendagens løsninger i dag. Mye av
det vi tester ut finnes ikke ennå. Vi lager
våre egne prototyper.
Når Nersveen snakker om innovasjon
og vyer for fremtiden, så tror du kanskje
han er en slags moderne Reodor Felgen,
med forkjærlighet for intrikate duppeditter
eller høyteknologi? Da er du i feil
laboratorium.
– Jeg har ikke stor tro på utstrakt
bruk av datateknologi generelt, det er så
kostnadsdrivende, sier han.
– Mitt råd til kommunene er: tenk
enkelt! Det å skulle bli verdensmestere i
avanserte løsninger, er en fallgruve.
Ofte er det lite som skal til for å endre
funksjonaliteten til det bedre. Vi må bare
vite hva.

Fleksible
baderom
På oppdrag for Oslo kommune,
skal Norsk forskningslaboratorium for universell utforming
”finne opp” baderommet på nytt.
– Oslo og mange andre
kommuner skal bygge nye omsorgs- og aldersboliger de neste
årene. Her ønsker vi å finne
løsninger som bedre reflekterer
at brukerne har ulike behov,
forteller Jan Tore Lindskog,
rådgiver i universell utforming i
Omsorgsbygg Oslo KF.
En svaksynt trenger liten
plass på badet for å manøvrere,
en rullestolbruker stor – men
dagens standarder for og krav til
universell utforming er ”one
size fits all”. Går det an å finne
en mer fleksibel løsning, som
gjør at baderommet med små
grep kan tilpasses den enkelte
brukers behov? Med flyttbart
inventar, kanskje til og med
flyttbare vegger? Det skal
forskerne finne ut i månedene
som kommer. Akkurat nå
bygges et fullskala baderom i
laboratoriet i Gjøvik.

RIKTIG LYS: Riktig
plassert nedlys med varm
farge gir god hjelp for
Laila Ask Borgen.
Ledelinjen viser også vei.

kunne fungere i aktivitet. Opplever vi
ikke trygghet, så fungerer vi heller ikke i
aktivitet. Ingen klarer å nyte estetiske
omgivelser hvis vi er ute av stand til å
finne mat hjemme hos oss selv.
Først da Laila begynte på skolen,
oppdaget de hvor lite hun faktisk så.
Diagnose: juvenil makuladegenerasjon.
Siden er synet gradvis blitt svekket.
Vi ser alle dårligere med alderen.
Øyelinsen til en 60-åring har gjennomsnittlig mistet 60 % av sin evne til å
slippe gjennom lys. For en 80-åring er
tapet 79 %. Alle over 60 år har behov
for tilleggsbelysning, som forsterker
kontrastene. I tillegg har 180.000
mennesker øyediagnoser, ifølge Norges
Blindeforbund. Totalt har 25 % av
befolkningen visuelle utfordringer, og
nytte av universelt utformet belysning.

Ikke tilstrekkelig
opplyst
Kontraster og lys er like viktig for synshemmede som dørbredde er for rullestolbrukere. Det er det få som tenker på.
TEKST: LENA STORVAND FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

Trygge skritt bortover gangen på Hurdal
syn- og mestringssenter. Laila Ask
Bogen (69) i farta. Hun har en medfødt
øyesykdom. Korridoren er riktig opplyst
og utformet her, hvor hun jobber med
veiledning av nyankomne. Utfordringene
er større i hjembyen Sandefjord.
– Det kan være så mørkt både i
butikker og gatelangs at jeg kan gå rett
på noe, sier Laila.
Slik er det så mange steder i landet.
Synsproblematikken er nærmest usynliggjort. Det skorter både på bevissthet og
kunnskap i kommunene. Det mener
førsteamanuensis og forsker Jonny
Nersveen ved NTNU i Gjøvik, ekspert
på lys- og synsforstyrrelser.
Hurdalsenteret er et av de få stedene
i landet hvor lys og kontraster er på stell,
utviklet av Nersveen. Forskriftene sier
lite om lys og universell utforming.
Nersveen har derfor staket ut en egen kurs.
– Hvis du kun tenker TEK10, så er
det ikke nok.

Fleksibilitet, lettfattelige omgivelser,
tydelige kontraster og avblendet lys, det
er nøkkelen. Kombinasjonen er det
essensielle.
– Kun bruk av indirekte belysning,
for eksempel, blir som å spille av
Beethovens femte symfoni med bare en
basshøyttaler. Du får rytmen, men død
og pine hvor mye du går glipp av!
Det syndes mye
Visuell sanseoppfatning handler om to
ting: visuell og taktil informasjon.
– Enten ser du rommet, og kan
orientere deg i det, eller så trenger du
annen informasjon for å ledes, fortsetter
han. Her mener Nersveen det syndes stort.
– Vi skal selvsagt ha hyggelige
omgivelser, men vi kan ikke starte i den
estetiske enden. Dette er den store
tabben designere og arkitekter begår.
Forskeren mener det er for stort
fokus på estetikk, og for lite på trygghet.
– Vi må se farer, føle trygghet, og

Justerbare lys
Hjemme i Sandefjord foretrekker Laila
punktlys fremfor tilfeldig plasserte lamper.
Taklys kan være sjenerende. Det verste
er LED-lys, som er så blendende blått.
Her i Hurdal er en del av løsningen
justerbare opplys – lysskinner på veggene,
som styrer lyset oppover. Og nedlys,
også de justerbare.
Med pekefingeren skyver Laila på en
spesiell glidebryter. Opp, ned. Sterkt lys,
svakt lys.
Prinsippet er som i en vanlig dimmer,
som i tillegg informerer om lysstyrke.
– Lysnivået er komplisert fordi
behovene er så individuelle. Personer
med skader i det optiske systemet har
behov for å kunne begrense lysnivået.
Personer med nevrale skader i netthinna
er mer glad i lys, og trenger mer. Derfor
denne fleksibiliteten, sier Nersveen.
Synlighet er en kombinasjon av
kontrast og lys. Økes kontrasten, kan
lysnivået reduseres uten tap av synlighet
– og motsatt.
– Nøkkelen er kontrast. Ingen plages
av gode kontraster. Vi kan altså øke
kontrasten uten å ramme noen. Da kan
lysnivået reduseres og dermed skjerme
de lysfølsomme. Du gjør mye for mange,
og plager ingen, sier Nersveen.

”Hvis du kun
tenker TEK10, så
er det ikke nok”
Jonny Nersveen, førsteamanuensis,
NTNU i Gjøvik

MANGLER KUNNSKAP: Førsteamanuensis
Jonny Nersveen leder Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved
NTNU i Gjøvik. Han mener det skorter mye
på kunnskap om betydningen av lys for
synshemmede.

TEMA: INNOVASJON

25 %

av befolkningen har
synsutfordringer

Enkel endring,
stor verdi
To små toaletter ble slått
sammen til ett stort. Nye
fliser ble lagt. En hydraulisk
stellebenk kom på plass.
Så enkelt fikk Sølvberget
kulturhus i Stavanger
tilrettelagt stellerom for
voksne.
TEKST: LENA STORVAND

Stellerommet, som er et av få i
sitt slag i Norge, er til stor glede
for Maureen Øglænd. Hun er
mammaen til 17 år gamle Linnea,
som er sterkt funksjonshemmet og
sitter i rullestol. Det var Maureen
som meldte ifra om behovet for et
slikt rom.
Før måtte de være to på tur med
Linnea for å hjelpe hverandre med
stellet. Var de alene måtte de dra
hjem.
– Nå kan Linnea og jeg dra alene.
Hun er veldig sosial, og at alt er
tilrettelagt gjør det så mye lettere
og mer avslappende. At det nesten
ikke finnes andre stellerom for
voksne, hverken på flyplasser, eller
sykehus synes jeg er helt tragisk,
sier Øglænd.
– Spørsmålet var jo ikke om, men
hvordan vi skulle få det til. Løsningen lå ikke hos arkitekter, men
hos vaktmesteren, sier Stig Wathne,
rådgiver i Stavanger kommune.
– Vaktmesteren kjenner bygget.
Før han kom på banen, hadde vi
typisk arkitektprat, lurte på å flytte
noen vegger og greier. Men han
skar igjennom: Dette kan vi fikse
enklere og billigere, forteller Wathne.
Prislappen? Snaut 100.000 kroner.
– Stellerommet gir kulturhuset,
som rommer både kino og bibliotek,
en stor merverdi, sier Wathne.
Han mener det er mye å hente på
å flytte prosjekter «ut fra akademia
og inn til håndverkerne».
– Arkitekter er flinke de, altså,
men vi må utvide perspektivet. KS
utvikler et eget kurs, universell
utforming for driftspersonell, så
det er på gang. De fleste bygg er jo
bygget, det er der vi har størst
problemer med tilgjengelighet,
påpeker Wathne.
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TEMA: INKLUDERENDE BYER

Åpner mulighetsrommet
– Planlegging etter plan- og
bygningsloven er kommunens
eget verktøy for å tenke høyt
om fremtiden, sier Einar Lund,
seniorrådgiver i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
På nyåret lanserer departementet
en ny veileder for universell
utforming i planleggingen av
uterom. Lovverket legger mange
rammer for bygg som ikke kan
fravikes, men i uterom har
kommunene større frihet.
– Det er dette mulighetsrommet vi forsøker å belyse i
veilederen, sier Lund.
STØTTEFUNKSJONER: – Den største utfordringen for alle som bor hjemme er hva slags støttefunksjoner de finner i nærmiljøet, sier
seniorforsker Karin Høyland ved SINTEF Byggforsk. Her på befaring i Torshovdalen i Oslo.

Vi trenger en by-revolusjon

I fremtiden må flere kunne bo hjemme lenger. Skal vi få til det, må vi
tenke nytt rundt hvordan vi utvikler byer og tettsteder. Og hvordan vi
lever sammen.
TEKST: MARIANNE ALFSEN FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

– Her ligger mye til rette, sier Karin
Høyland, seniorforsker ved SINTEF
Byggforsk. Vi er i Torshovdalen i Oslo,
vinner av Statens byggeskikkpris 2015.
Nå er det ikke terskelfri adkomst, ledelinjer eller kontrastfarger vi leter etter,
men hva slags byliv det er rundt veggene.
Universelt utformede uterom og bygninger
er nemlig bare én viktig ingrediens for
at flere skal kunne bo hjemme lenger.
– Vi må tenke mer på hva som finnes
utenfor boligen, mener Høyland.
Tilgang til tjenester
For hva triller rullatorbrukerne trinnløst
ut til? Er det en tom bygate eller et
integrert boligmiljø – med rullatoravstand
til butikken, offentlig transport og eldresenteret? ”Nærhet til T-banen” og ”lokal
service” i form av butikker, kafé, barnehage
og legesenter er noe av det juryen la vekt
på i sin begrunnelse for å gi Torshovdalen
byggeskikkprisen. Og, ikke minst:
”Variasjon i boligstørrelser, som gjør det
attraktivt for mennesker i ulike livsfaser
å skaffe seg bolig her”.
Det sosiale miljøet er nemlig også er

en brikke, ifølge Øystein Bull-Hansen,
leder for BYLIVsenteret. Han skisserer
et scenario der 60-åringen hjelper
alenemoren i naboleiligheten til å få
dagene til å gå opp.
– Det skapes en relasjon og en
forpliktelse, og når 60-åringen blir 80,
er det alenemorens tur til å hjelpe til,
sier Bull-Hansen.
– Derfor må vi skape bystrukturer
der det er attraktivt for mennesker i ulike
livsfaser å bo sammen, med tilgang til
det som gir livet innhold og mening rett
utenfor døren, supplerer Høyland.
Virkelig spennende blir det når vi
tenker sambruk, mener de to. Når
eldresenteret og ungdomsskolen for
eksempel deler kantine. Det skaper
møter mellom generasjoner.
Sambruk
Å bo hjemme lenger betyr ikke at du skal
bo i samme bolig livet ut, men at du
kanskje bytter ut eneboligen med leilighet.
Det viktige er å slippe å flytte vekk fra
ditt nettverk og kjente nærmiljø – særlig
om du har demens.

– Ofte blir det bråk når det bygges boligblokker i villastrøk. Men et mangfold av
boligtilbud i nærmiljøet er nettopp det vi
trenger, sier Høyland.
Vi må også tenke nærmiljø rundt
sykehjem og omsorgsboliger, at de ikke
skal plasseres isolert ute på et jorde. Slik
kan vi øke tryggheten både for dem som
må flytte til et annet boligtilbud og dem
som kan bli boende hjemme.
– Vi har gjort mye bra på boligsiden,
gjennom forskrifter til universell utforming.
Utfordringen ligger nå på plannivå,
hvordan vi skaper disse attraktive lokalmiljøene, som gjør at flere vil og kan bo
hjemme lenger, mener Høyland.
Det er Øystein Bull-Hansen enig i:
– Det vi snakker om er en liten
revolusjon. Da trenger vi offensive kommuner, som går i bresjen for nytenking,
og bidrar til å utvikle nye botilbud og
gode offentlige møteplasser. De må
legge til rette for sambruk, og sikre et
rikt tilbud i rullatoravstand fra boligene i
så vel kommunesentra som lokalsentra.

«Vi må skape
bystrukturer der
det er attraktivt for
mennesker i
ulike livsfaser å
bo sammen»
Karin Høyland,
seniorforsker ved SINTEF Byggforsk

Brukerforståelse
viktig
– Universell utforming må bli
en arbeidsmetode, der brukerforståelse mer enn å oppfylle
tekniske krav er styrende, sier
seniorforsker Karin Høyland ved
SINTEF Byggforsk. Ta eksempelet Ladeparken i Trondheim
(se s. 10). Der spurte kommunen
eldre brukere: Hva hindrer
dere fra å bruke parken, som
i utgangspunktet er universelt
utformet? Svaret: Mangel på
toalett, fordi mange sliter med
inkontinens. Dette var et viktig
tiltak for å gjøre parken brukervennlig.
– Det var brukerforståelse,
ikke kravspesifikasjoner, som
gjorde at toalettet ble bygget,
sier Høyland.

Universell utforming:
Søk tilskudd til kunnskapsutvikling,
kompetanseheving og informasjon
Bufdir deler årlig ut midler til kommuner, fylkeskommuner og private/offentlige
virksomheter. Søknadsfrist for 2017 er 11. januar. Se oppdatert informasjon her:
www.bufdir.no/uu/Tilskudd/
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TEMA: INKLUDERENDE BYER

SMART DØR: I leiligheten er det brede skyvedører, som stopper før de forsvinner inn i veggen så de er lette å åpne for Alfhild Viul (98).

BIBLIOTEK: – Jeg kan ikke sette bøker på nederste hylle,
for dit når ikke folk ned, smiler Alfhild Viul. Hun er tidligere
bokhandler og har laget et felles bibliotek i en av etasjestuene.

GOD KONTRAST: I gamle bygg er mye skakt og skjevt.
Nivåforskjellene i gangene er markert med kontrastfarge
og sikret med håndløpere.

Det gode eldreliv

SIKKER EVAKUERING: En smart detalj på gelenderet i
trapperommet – taktil skrift og punktskrift, som viser hvilken
etasje du er i, og hvilken vei som er opp.

I Oslo kommune er flere tilrettelagte omsorgsboliger en viktig brikke i eldrepuslespillet,
når flere må klare seg selv lenger.

TEKST: MARIANNE ALFSEN FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

– Da jeg så utsikten tenkte jeg, her blir
det bra, sier Alfhild Viul (98), og inviterer
oss inn i sin splitter nye toromsleilighet
med fjordgløtt i Ljabrubakken Omsorg+
i Oslo, som var ferdig rehabilitert i mars.
– Det var ensomheten som var
vanskeligst, sier Viul om hvorfor hun
byttet villa med omsorgsleilighet.
– Jeg har en god familie rundt meg,
men de har jobb og barn, og dagene ble
lange. Så det å være her, der jeg er trygg
og kan ha sosial omgang, det betyr alt
for min livskvalitet.
Gjennomtenkt
– Det er nettopp trygghet det handler om,
sier Jan Tore Lindskog, prosjektleder og

rådgiver i universell utforming i Oslo
Omsorgsbygg KF.
– Jeg brenner for dette, sier han og
viser oss rundt i Viuls leilighet , i det som
opprinnelig var et gammelt sykehjem.
– Planløsningen er ikke tilfeldig. Når
du står opp, ser du rett på badet. Det minner
demente på at morgenstellet begynner
der. Toalett og vask er omgitt av kontrastflis, så svaksynte finner veien. Flisene er
matte, for å hindre sjenerende gjenskinn.
Gulvbelegget er sklisikkert og mer
hygienisk enn fliser, forteller Lindskog.
Alt er gjennomtenkt til minste detalj også
i resten av leiligheten, fra den retningsstyrte belysningen over kjøkkensonen,
til kontakten over sofaen – som gjør det

lett å lade nettbrettet uten å bøye seg.
Alle beboere får nemlig netbrett og
opplæring i bruken, så de kan orientere
seg om dagens aktivitetstilbud og menyen
i kaféen. Eller Skype med familien.
Sosialt
– Å legge til rette for sosiale møteplasser
i og utenfor bygget var viktig. Det inngår
også i ideen om universell utforming,
mener Lindskog.

Det er stuer i hver etasje, i en av dem
har tidligere bokhandler Alfhild Viul laget
bibliotek. I kaféen serveres lunsj og
middag. Treningsrommet er flittig brukt,
det samme er frisøren og fotpleiesalongen. I tillegg til egen balkong, er
det felles terrasse og en petanquebane.
– Jeg håper det blir bygget flere slike
boliger, det trengs, vi blir jo gamle etter
hvert, sier Viul.

«Jeg håper det blir bygget flere slike
boliger, det trengs, vi blir jo gamle
etter hvert»
Alfhild Viul (98)
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TEMA: URBANE UTEROM

NATURLIGE LEDELINJER OG GODT DEKKE: Birger Timestad (86) kommer seg lett frem med rullatoren i parkanlegget Finalebanen ved
St. Olavs Hospital.

Parkmester Trondheim

Universell utforming har stått øverst på planleggingsarket når Trondheim kommune har
anlagt nye og rehabilitert gamle parker. Det har gjort Trondheim til en foregangskommune
for uterom for alle.
TEKST: ODD BJØRN SOLBERG FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

I den historiske bydelen Lade, har
Trondheim kommune bygget en aktivitetsog sansestimulerende park. Den prisbelønnede Ladeparken hviler på restene
av et gammelt sirkusområde og en nedlagt
flyplass. Denne høstdagen, da vi er på
befaring, runger barnestemmene gjennom
parken.
Noen bydeler unna flyter Nidelven
stille gjennom byen. Her tester synshemmede Gunn Halmøy den renoverte
Gåsaparken. Hun finner enkelt og greit
veien ned til elvebredden.
Noen steinkast lenger opp ligger en
parkeringsplass for 250 biler. Den er
imidlertid usynlig, fordi taket er utformet
som en park – Finalebanen. Her er Birger
Timestad (86) på rusletur med rullatoren.
Hva har de tre parkene til felles? De
er lett tilgjengelige for alle. Det er ikke
tilfeldig.
Fokus fra dag én
– Hovedprinsippene for universell utforming er lagt til grunn for formgivingen
av alle parkene, forteller Solveig Dale,
rådgiver i universell utforming i
Trondheim kommune.
Hun mener det var avgjørende for
det gode resultatet at universell utforming
lå som premiss allerede tidlig i planarbeidet, og dermed ble integrert i en
helhetstanke rundt hvordan parkene
10 // KS - UNIVERSELL UTFORMING

skulle utformes. For gode løsninger
kommer ikke av seg selv.
Resultatet er parker med god fremkommelighet og et bevisst materialvalg,
som det er enkelt å orientere seg i, og
som bidrar til at flere kan bruke
parkenes ulike soner.

Ladeparken, den største av de tre,
har dessuten en informasjonstavle med
blindeskrift og en taktil – eller følbar
– merking i belegget på tvers av gangveien. Merkingen indikerer hvor
informasjonstavla står for mennesker
med nedsatt syn.

Bevisste designgrep
Gangveiene har fast dekke – fast grus
eller asfalt med og uten barrikadesteindekke, som er pålimt grus i ulike farger.
Her ruller både rullestoler og rullatorer,
barnevogner og trehjulssykler lett, uten
å skli.
Kanter, steiner og murer har tydelige
kontrastfarger, som gjør det lett å orientere
seg for svaksynte. Møblerings- og
aktivitetssoner er adskilt fra gangveien.
Dermed dannes naturlige ledelinjer
gjennom parkanleggene.
– Det er viktig å ha nok benker langs
gangveiene, og at de trekkes ut fra gangsonen så den er fri for hinder, påpeker
Solveig Dale.
– Kvaliteten viser seg i detaljene:
Utforming og plassering av benker og
bord er for eksempel slik at selv rullestoler kommer lett inntil. Alle lekeapparater har gummidekke under, som gjør
det mulig å komme inntil med både
rullestoler og barnevogner også der,
legger hun til.

Prisbelønnet
– Når vi er bevisste på detaljene og tar
helhetsgrep for universell utforming, får
vi funksjonelle og flotte omgivelser for
alle, sier Dale.
Det er blitt lagt merke til: Ladeparken
ble kåret til Norges beste uterom i klassen
for byer i 2013, der tilgjengelighet er ett
av kriteriene.
– Det satte vi stor pris på, sier Marit
Solum, landskapsarkitekt i Trondheim
kommune og prosjektleder for Ladeparken.
Siden 2005 har Trondheim vært pilotog ressurskommune i Kommunal- og
moderniseringsdepartementets nasjonale
satsing på universell utforming av blant
annet offentlige uterom.
– Formannskapet vedtok den gang at
prinsippet om universell utforming skulle
legges til grunn for all planlegging og
utførelse i kommunen. Vi har derfor
jobbet målbevisst, sier Solum.
Barnehagens lekepark
Vi er på befaring i Ladeparken en solfylt

GLAD GUTT: – Å være her på steinene, det
er det aller beste, sier Johan Hårsaker (5).
Han leker i det vintertørrlagte vannspeilet
i den prisbelønnede Ladeparken. Vannet
som renner gjennom parken fungerer som
en naturlig ledelinje.

høstdag, mens mange av byens innbyggere ennå slumrer. Det gjør ikke
Henrik, Elin og Johan fra Lade barnehage,
som er på tur i parken. Nå er de travelt
opptatt med å flytte steiner i den vintertørrlagte dammen.
– Vi bruker Ladeparken innimellom,
forteller pedagogisk leder Roy
Vikesland.
Han setter pris på de mange sansestimulerende aktivitetene, som har
sirkus som tema. Barna er særlig
fasinert av vannrenna, som transporterer årets siste vanndråper gjennom
parken før den stenges av for vinteren.
Vannet er et bærende element, der
det renner gjennom hele parken og

TEMA: URBANE UTEROM

REKKVERK LEDER VEI: Svaksynte Gunn Halmøy, rådgiver for universell utforming i Trondheim kommune, Solveig Dale, og leder av gågruppa i Miljøpakken, Siri Bø Timestad tester
snarveien ved Festningen.

Trondheim tar snarveier
Husker du snarveiene der du sparte noen minutter på vei til skolen?
De gikk over stokk og stein, mellom busker og trær, og var ikke akkurat utformet for alle. Det vil Trondheim kommune gjøre noe med.
TEKST: ODD BJØRN SOLBERG
FLERE VEIER TIL VANNET: I Gåsaparken, ved siden av den nye trappen ned mot en
terrasse ved Nidelven, er det nå også trinnfri adkomst med tydelig kantmarkering. Det hjelper
svaksynte Gunn Halmøy å finne veien, og rullestoler og rullatorer, trehjulsykler og
barnevogner kommer lett til.

samler seg i en dam, der barna kan
hoppe fra stein til stein. Lyden av
rislende vann og glade barnestemmer
skaper liv. Vannlyden er også et
orienteringselement for synshemmede
langs hovedgangveien i parkanlegget.
– Etter fem års drift registrerer vi at
Ladeparken brukes mye, også av barnehager og skoler. Mer enn forventet, faktisk,
forteller Marit Solum.
Det er dessuten planlagt en omfattende boligutbygging tett inntil parken.
Utbyggerne vet å utnytte nærheten til
parken i markedsføringen. Dermed
ligger alt til rette for at enda flere vil
finne veien hit.
Ved Nidelvens bredd
I Gåsaparken ved Nidelven møter vi
Gunn Halmøy fra Blindeforbundet i et
sannhetens øyeblikk. Hun skal teste den
nye hovedtrappen og gangveien ned mot
elvebredden, der noen ender padler rundt
uten å bry seg nevneverdig om utformingen. Med stokken langs den naturlige
ledelinjen – som dannes mellom
gangvei, kantstein og gress – finner hun
enkelt og greit veien.
Gunn er imponert over tilkomsten i
den renoverte parken, der elven hadde
vasket vekk den gamle trappen. Hun er
spesielt opptatt av rekkverkets utforming:
– Dette er godt og vakkert gjort,
registrerer hun.
Landskapsarkitekt Jorunn Munkeby i
Trondheim kommune har vært prosjektleder for arbeidet og smiler tilfreds i
bakgrunnen.
– Men rekkverket ned mot elven bør
merkes, gjerne med refleks, slik at svaksynte kan se det i dårlig lys, mener

Halmøy, og legger til at belysning av
gangveier er viktig.
– Det også hadde vært fint med enda
mer lys ved inngangen og i parken.
Fotball på taket
– Her spilte jeg fotball under krigen, sier
Birger Timestad (86), mens han rutinert
håndterer rullatoren. Vi skuer utover
Finalebanen park ved St. Olavs hospital.
Han synes det er lett å ta seg fram
med rullatoren på de faste og fargerike
stiene, og han liker de nye omgivelsene.
– Fargene kvikker opp, sier Timestad.
Bare et trenet øye kan se at de vakkert
utformede plenene, stiene med alfabetet
inngravert i belegget, klatrevegger, bordtennisbord og lekeapparater utgjør taket
på et underjordisk parkeringsanlegg.
Finalebanen innbyr til stimulerende
aktiviteter for ulike aldersgrupper. Den
diagonale hovedgangveien, som binder
aktivitetstilbudene sammen, blir også
brukt som snarvei til sykehuset. I tilknytning til parken er det også fotballbane
samt en flerbruksflate i betong. Om
sommeren brukes den til blant annet
basketball og skating, om vinteren
islegges den til skøytebane.
– Har man bevissthet og kunnskap
om de rette grepene når man planlegger
uterom og bygninger, så koster det ikke
mer å utforme så alle kan bruke dem,
avslutter Solveig Dale, som mener
kombinasjonen solid politisk og
administrativ forankring, økt kunnskap
blant kommunens ansatte og en egen
rådgiver i universell utforming i
byutviklingsavdelingen, har vært
nøkkelen til suksess i Trondheim.

Med Snarveiprosjektet går Trondheim,
om ikke nye, så bedre veier.
– Formålet er å korte ned avstandene,
slik at både elever og voksne går til skole
og arbeid framfor å kjøre bil, forteller
Siri Bø Timestad, leder av gågruppa i
Miljøpakken. For det er mye folkehelse i
at folk tar beina fatt.
Nærmere 360 snarveier for gående er
kartlagt. De mest brukte skal oppgraderes
så flere kan og vil bruke dem. 13 er klare,
flere står for tur.
– Her er rekkverket godt utformet, sier
svaksynte Gunn Halmøy, som inspiserer
snarveien ved Festningen. Før var den
steinete, med tett vegetasjon langs sidene
og uten rekkverk, slik at den var vanskelig
å bruke for mange.
Nå har snarveien fått rekkverk i de
bratteste kneikene – et godt tiltak for alle,
som også fungerer også som ledelinje for
svaksynte. Veien har fått grus som er fast
og trillbar. I de bratteste partiene er det
lagt knust asfalt, et holdbart materiale
som gir god fremkommelighet i all slags
vær. Større steiner i ytterkant skaper
naturlige ledelinjer. Lysstolper på den
ene siden skaper en naturlig ledelinje
også i mørket.

Snarveien er blitt bredere, mens en
godt belyst hvilebenk gir mulighet til en
pust i bakken. Hvilebenken står på en
egen, horisontal flate ved siden av gangveien, så den er enkel å ta i bruk.
Noen meter lenger ned ligger snarveien i Duedalen. Her er den nedslitte
tretrappa erstattet med en ny i lys granitt,
med rekkverk i midten. En hvilebenk er
trukket til siden midt i trappa. Trappen
har også fått trillefelt for sykkel på
begge sider.
– Målet er å øke bruken av snarveiene
med 10 % i løpet av fem år, forteller Siri
Bø Timestad.

POPULÆR: Plutselig svermer det av
skoleelever rundt oss. De flyr opp og ned
trappen i Dudedalen på Pokemonjakt. De
som er litt dårligere til beins, kan hvile på
benken midtveis i trappen.

Tilsyn via App for iPad

(Foto: Trondheim kommune)

Trondheim kommune utviklet i 2011
en egen app for iPad, til bruk under tilsyn
med universell utforming. Tekst og bilder
lastes rett inn i ferdigprogrammerte
skjemaer på stedet, som med noen tastetrykk gjøres om til en ferdig tilsynsrapport i PDF-format. I teorien kan
rapporten sendes ut umiddelbart. Så
langt er appen blitt brukt i tilsyn med
publikumsbygg, men Trondheim
kommune planlegger også å tilpasse
skjemaet til bruk i leilighetsbygg.
Direktoratet for byggkvalitet har latt
seg inspirere av Trondheims-appen, og
laget en tilsvarende for nasjonal bruk
på flere tilsynsområder for byggesaker.
NOVEMBER 2016
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TEMA: URBANE UTEROM

EN GOD BY: – Nå som vi har fått en tilrettelagt, langsgående gågate helt fra øvre del av sentrum og ned til havneområdet, er det blitt så mye lettere å ta seg frem i byen. De siste årene har det
vært stort fokus på å gjøre byen tilgjengelig for alle, og resultatet er udelt positivt, sier rullestolbruker og tidligere leder av Norges Handikapforbund Bodø, Ståle Normann.   

Norges mest attraktive by
Omfattende sentrumsutvikling, med inkludering som en viktig rettesnor, har gitt Bodø status
som Norges mest attraktive by 2016.
TEKST: MARIANNE ALFSEN FOTO: PER-INGE JOHNSEN/BODØ KOMMUNE

Luften vibrerer i Bodøs gater. Mye er i
gjære i byen som vokser raskere enn alle.
– Bodø ser muligheter der andre ser
begrensninger, sa kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner
til NRK, da han i juni delte ut Statens pris
for bærekraftig by- og stedsutvikling.
Det begynte ikke så bra. I 2011 vedtok
Stortinget å legge ned forsvarets
hovedflystasjon i Bodø. Arbeidsplasser
og en bit av byens identitet gikk med i
dragsuget. Men Bodøværingene børstet
av seg skuffelsen, og satte i gang et
ambisiøst prosjekt: ”Ny flyplass, ny by”.
Forsvarsanlegget i gangavstand til
sentrum skal bli til en ny bydel, flyplassen
flyttes lenger sør.
Inkluderende by
Ikke nok med det: De siste to årene har
hele sentrum fått en ansiktsløftning. Den
er mer enn kosmetisk.
– Vi vil skape en by der alle kan delta,
sier Marcus Zweiniger, landskapsarkitekt
i Teknisk avdeling, og medlem i Bodøs
tverrfaglige arbeidsgruppe for universell
utforming. De stikker foten i døren til
alle som utvikler det nye Bodø. Og de
tas godt imot.
– Prinsippet om universell utforming
ligger til grunn for alt vi gjør. Vi gransker
oss selv i alle ledd nå, sier Zweiniger, og
legger til:
– Entusiasme for universell utforming
er ikke noe du kan delegere. Derfor er
12 // KS - UNIVERSELL UTFORMING

det viktig å få med seg de som brenner
for dette. Vi er har mange ildsjeler i Bodø.
Det begynte med kulturkvartalet
Stormen, ferdig i 2014. Et bibliotek og et
kulturhus i hjertet av byen, på det som
før var busstorg og parkeringsplass. De
nye universelt utformede praktbyggene
førte med seg et nytt uterom, som
etterhvert spredte seg gjennom Storgata
og opp til den overbygde handlegaten
Glasshuset. Derfra forgreiner det seg nå
til stadig nye bygater.
– Kulturkvartalet ble en øyeåpner for
oss som jobber med byens øvrige uterom,
sier Zweiniger.
Øyeåpner
Det oppgraderte kai-, torg- og gatestrekket har fått ny belegningsstein av
granitt, med god rulleevne og friksjon.
Gatebelysning, møblering og trær
forsterker soneinndelingen.
Før var fortauene i Storgata smale,
kantsteinene nedslitt og veien overasfaltert
til det knapt var terskler igjen. Nå er den
en tydelig gågate. Mørke indikator- og
varselheller av støpejern, som er motstandsdyktig i møtet med måkebilen,
brukes som kunstige ledelinjer der det er
behov.
– Kontrasten i forhold til de lyse
granitthellerne kunne ikke vært bedre,
mener Zweiniger.
Den universelt utformede havnepromenaden var årets prosjekt, en gave til

borgerne til byens 200-årsjubileum.
Kantet med sittemur og belagt med stein,
slynger den seg mot kulturkvartalet.
– Utfordringen er at deler av
promenaden går langs en driftskai,
forteller Zweiniger.
Vektrestriksjoner ble løst med et tynt
asfaltlag på denne delen.
– Her måtte vi også finne en funksjonell
markering av ferdselssonen. Vi valgte en
opphøyet, permanent gul merking, som
står i stil med skipenes knallgule
fortøyningspullerter.
– Universell utforming betyr ikke bare
at du følger normene, men at du finner
løsninger underveis, sier Zweiniger.
Bodø fortsetter
Nå vil Bodø mer:
– Målet er at sentrum skal være trygt
og tilgjengelig for alle, sier Carina Dreyer
Salater. Hun leder sentrumsprosjektet;
etablert som motsvar da et nytt kjøpesenter i utkanten av byen trakk folk vekk
fra sentrum.
– Vi skal se på alt fra åpningstider og
kulturtilbud, til kollektivtrafikk og parkeringsmuligheter. Universell utforming er
en integrert del av prosjektet, sier
prosjektlederen, og forteller at de skal
kartlegge sentrum for å hvor tiltak bør
settes inn når det gjelder universell
utforming.
Hvor langt på vei er Bodø kommet
med å bli en by for alle?

LØSNINGSORIENTERT: Marcus Zweiniger
på tur langs strandpromenaden sammen
med Ståle Normann. På denne delen av
kaia var det store vektbegrensninger. Et lett
asfaltdekke og gule, lett opphøyde ledelinjer
ble løsningen.

– Vi jobber med saken, ler Marcus
Zweiniger.
– Nå må vi fortsette det vi har påbegynt.
Han lover å ha foten i døra når for
eksempel kollektivsatsingen i Bypakke
Bodø og den nye flyplassbydelen tar
form, og når det nye rådhuset, skoler,
parker, barnehager og boliger prosjekteres.
– Vi har også fått støtte fra Kartverket
for å kartlegge status for turveiene,
forteller Zweiniger, og avslutter:
– For meg er universell utforming
blitt så mye mer enn å fjerne barrierer.
Essensen er inkludering, og målet et
hyggeligere samfunn for alle.

TEMA: KOMPETANSE
KONKRETE TIPS: Målet med fagdagen
i Odda var å gi konkrete tips til hvordan
ulike grupper kan delta positivt i planprosessene. Her er Afnan Al Wattar (Maris
brukerassistent), Malin Jordal (byggesaksbehandler, Odda), Geir Midtun (politiker),
Mari Svartveit Hansen (leder av Råd for
funksjonshemma i Ullensvang), Randi Karin
Tveit (kommuneplanlegger, Ullensvang), og
Turid Tomasgard (FFO Odda/Ullensvang).
(Foto: Mikkel Meister/NTB scanpix).

sjektet, som handlet like mye om
bevissthet som paragrafer.
– Kompetanse er ikke bare det
formelle. Vi skal ikke tenke at universell
utforming er noe vi blir pålagt av planog bygningsloven, eller av TEK10. Vi
skal tenke at vi skal gjøre alt tilgjengelig
for alle, understreker han.

Kommuner tar kompetansegrep

”Latskap er ikke en funksjonshemming” står det på skiltene ved
handikapparkeringer i Karmøy kommune. Både ansatte, innbyggere
og utbyggere ble nylig tatt i skole, for å øke kunnskapen om hvordan
alle får lik tilgang til samfunnet.
TEKST: LENA STORVAND

– Mangel på kompetanse om universell
utforming kan føre til diskriminering.
Systematisk opplæring i alle etater i alle
kommuner er veien å gå. Ikke bare om
hvilke tekniske krav som kreves, men
også hvilken betydning universell
utforming har, mener diskrimineringsog likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.
– Ellers risikerer vi at byggansvarlige
og politikere ikke tar kravene på alvor,
men gir urimelige dispensasjoner, eller
lemper på kravene.
Karmøy på ballen
Hvorfor har turstiene grønne skilt som
er uleselige for svaksynte? Hvorfor
henger grener ut i veien og sperrer for
rullestolbrukere? Hvordan hindre at
funksjonsfriske parkerer på handikapparkeringen? Det er spørsmål Karmøy
kommune har stilt seg.

– Har du friske ben, gode øyne, bra
hørsel og fin pust er det vanskelig å sette
seg inn i mindre funksjonsfriskes situasjon,
sier driftssjef Michael Gräfe.
Karmøy kommune avsluttet nettopp
et kompetansehevingsprosjekt om
universell utforming, med støtte fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Pengene ble brukt til å ansette en
prosjektleder i fire måneder. Det var
nøkkelen til suksess.
– Uten ekstern prosjektleder kunne
dette fort blitt noe man skulle gjøre ved
siden av alt annet, mener Gräfe.
Målet var økt kompetanse både blant
kommunens ansatte, innbyggere, utbyggere, samarbeidspartnere og politikere.
Grunnlaget ble lagt gjennom å gi 30
ansatte innføring i en kartleggingsmetode
for universell utforming, utviklet av
Rogaland fylkeskommune.

– Ved å involvere folk fra ulike
etater, utvidet vi hele organisasjonens
kompetanse, sier Gräfe
Kunnskap er forståelse
Å lære å sjekke ut lovpålagte krav er en
ting, å lære av andre er vel så viktig
Flere brukergrupper ble derfor med på
befaringer.
– Slik fikk vi mange nyttige innspill,
sier Gräfe.
Dermed ble grønne turstiskilt erstattet
med hvite, en barnehage fikk nye og
tilrettelagte lekeapparater, og skiltet på
parkeringsplassene for handikappede
fikk påskriften: ”Latskap er ingen
funksjonshemming”.
– Men, det hadde jo vært så mye
enklere om vi istedenfor å korrigere hadde
vært i forkant, poengterer driftssjefen.
Derfor dette kompetansehevingspro-

Fagdag i Odda
Også Odda kommune har satt folk på
skolebenken. 20. oktober var det
regional fagdag for politikere, medlemmer
av råd, plankonsulenter og kommunal
og fylkeskommunal administrasjon, der
også nabokommunene Kvinnerad,
Kvam og Ullensvang var invitert.
– Tidligere har vel kommunene tenkt
hver for seg, sier samfunnsplanlegger
Kent G. Dagsland Håkull i Odda
kommune, som sto bak arrangementet.
Til å undervise hyret de en ressursperson
fra Norsk Kommunalteknisk Forening.
Tilnærmingen var konkret: Hvor kan
du finne informasjon om universell
utforming? Hvordan skal stigningsforhold illustreres? Målet var å gi
deltakerne verktøy, så de kan bidra
konstruktivt i planprosesser.
Alle for en, en for alle
Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund, mener saksbehandlere og byplanleggere er gode på plan- og bygningsloven,
de kan sin TEK10 og forvaltningsloven.
– Mitt inntrykk er at det kan skorte på
det som ligger i krysningen mellom krav
til universell utforming og likestillingsloven, mener Lein, og sier dette kanskje
mer er innenfor politikernes kompetanse,
som på sin side ikke kan forventes å ha
detaljkunnskap om plan- og bygningsloven.
– Men mange politikere klarer ikke å
se sammenhengen mellom en nyttig
samfunnsplanlegging gjennom universell
utforming, og det som ligger i diskrimineringsloven.
Denne tankegangen vil lederen i
Norges Handikapforbund til livs:
– At man tenker at universell
utforming er noe man gjør for en
avgrenset gruppe. I virkeligheten er det
jo en fornuftig måte å tenke helhetlig
samfunnsplanlegging.

Vi har kompetansen innen universell
utforming, boliger og bomiljø!
SPØR OSS OM:

LÅN

TILSKUDD

KOMPETANSE

VEILEDNING

Husbanken er en statlig virksomhet som står
for gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk. Vi har særlig ansvar for universell
utformimg i boliger. Vårt mål er at alle skal
bo trygt og godt.

Se våre nettsider eller ring oss for å få vite mer. www.husbanken.no/universell-utfoming

22 96 16 00

Alle skal bo trygt og godt
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TEMA: FRILUFTSLIV

LETTERE FOR ALLE: Gangbanen, her med Kjelen i bakgrunnen. Prosjektet har kostet 3,6 millioner kroner – 2,5 millioner ble finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Kommunen testet seg selv
frem til ristløsningen. Testfeltet fikk føle på kreftene som herjer her under orkanen Dagmar i romjulen 2011, med de sterkeste vindkastene målt på norsk jord noensinne. (Foto: Landskapsfabrikken AS)

Norges tak tilgjengelig for alle

Ved foten av Galdhøpiggen, 1850 meter over havet, i et goldt og steinete landskap preget
av permafrost og hyppige besøk av de sinteste værgudene, snor det seg en universelt
utformet gangbane du aldri har sett maken til.

TEKST: MARIANNE ALFSEN

Fjellbygda Lom er selve episenteret i
noe av det villeste og vakreste Norge har
å by på av natur. Kommunen rommer tre
nasjonalparker – Jotunheimen, Breheimen
og Reinheimen – samt Galdhøpiggen og
Glittertind, Norges to høyeste fjell.
Kommunen kan også by på landets
sannsynligvis mest spektakulære
universelt tilrettelagte turvei. Den 1,1 km
lange gangbanen fra Juvasshytta over
Juvflya til istunnellen i Juvfonne, har åpnet
fjellheimen – og norsk klimahistorie –
for helt nye grupper.
– Når vi har skoleklasser på besøk,
med elever som sitter i rullestol, er det
så utrolig artig å se at alle kan være med,
forteller Dag Inge Bakke, naturveileder i
Klimapark 2469.
– I tillegg til funksjonshemmede, har
vi fått flere eldre og barnefamilier med
barnevogner på besøk siden gangveien
ble tatt i bruk i 2014, sier han.

14 // KS - UNIVERSELL UTFORMING

«Vi savnet en
fjellattraksjon som
var et lavterskeltilbud»

Sander Sælthun, Lom kommune

Og slik ble det. Faktisk bidrar gangbanen til å redusere slitasje på landskapet.
Alle velger gangbanen, da terrenget er
vanskelig å forsere.
I pakt med naturen
Gangbanen går over såkalt polygonmark,
løsmasser med geometriske mønstre som
dannes når det øverste laget i permafrosten
fryser og tiner om hverandre.
Glassfiberrister er plassert skånsomt
i landskapet, basert på en nøyaktig flyscanning av terrenget, slik at stigningen
maksimalt blir 1:20 (én meter per 20 meter).
De sklisikre ristene er punktfestet i
blokksteiner, som er naturlig forankret i
permafrosten, og kantet med malmfuru.
Kanten av tre fungerer som ledelinje
for svaksynte, både ved å være opphøyd
og å kaste skygge, og en gul kontrastfarge
varsler om flate partier der det også er
informasjonstavler. Kanten hindrer
dessuten barnevogner, rullatorer og
rullestoler å trille utfor.
– Å få bidra til å åpne fjellheimen
for flere har vært helt fantastisk, sier en

s

En ny fjellattraksjon
Klimapark 2469 er et opplevelses- og
formidlingssenter om klima i fortid og

NATURLIG GUL: Glassfiberristene er opprinnelig utviklet for offshorevirksomheten.
Kontrastfargen henter opp den naturlige
kuløren i laven på steinene. (Foto: Landskapsfabrikken AS)

nåtid, i relasjon til natur, dyreliv og
mennesker, som eies og drives av Lom
kommune, Oppland Fylkeskommune og
Norsk fjellsenter, besøkssenteret for de tre
nasjonalparkene. Istunnelen, der publikum
inviteres helt inn under den 7000 år
gamle isen, er parkens høydepunkt.
Å bruke ordet ”tilrettelegging” om
norsk natur pleide å få topplua til å ryke
hos friluftslivets forkjempere. Men nå
øker forståelsen for at det både er mulig
og ønskelig å åpne den uberørte norske
naturrikdommen for flere.
– Vi savnet en fjellattraksjon som
var et lavterskeltilbud, forteller Sander
Sælthun, Lom kommunes representant i
utviklingsarbeidet.
– Det var allerede gjort inngrep i dette
landskapsrommet, blant annet turisthytte,
sommerskisenter og Norges høyestliggende bilvei. Det gjorde det lettere å
forsvare et slikt prosjekt, fortsetter
Sælthun.
– Det som var viktig for oss, var at
gangbanen kan fjernes uten spor, supplerer
Bakke.

TEMA: FRILUFTSLIV

Forsiktig forming av fortiden
TEKST: LENA STORVAND

Hvordan kan kulturminner gjøres
tilgjengelige for bevegelseshemmede når
det ikke er lov å grave?
I Randaberg kommune, 10 minutters
biltur fra Stavanger, ligger Vistehålå – en
av Norges mest kjente steinalderboplasser.
Her bodde det mennesker i 6000 år.
Utgravinger har avdekket bein fra drøyt
50 ulike dyreslag, redskaper, og et skjelett
av en 15 år gammel gutt som levde for
7500 år siden. En unik plass, hvor inngrep
er utfordrende.
Lov om kulturminner er en særlov.
Den gir rom for at hensynet til kulturminnet skal veie like tungt, eller tyngre

enn hensynet til universell utforming. Et
pilotprosjekt i Rogaland fylkeskommune
fant en utvei.
Siden de ikke kunne grave seg ned i
bakken, var løsningen å etablere en 120
cm bred sti på toppen, for å lette tilgjengeligheten for barnevogner og rullestoler. Den ble laget ved hjelp av duk, grus,
sand og jord, og kronet med aluminiumsrister. Grunnen forble nærmest urørt,
og alt kan reverseres.
Prosjektet var ferdig i 2012, og gresset
har for lengst grodd til. Inngrepet er knapt
synlig, kun effektfullt.

GLADE SYKLISTER: I Evjudalen, et parkområde midt i Bø sentrum, har turveien fått en
universell ansiktsløfting: utbedring av stigningsforhold, jevnt asfaltdekke, belysning, benker og
møteplasser. Nå er det lett for Tormod Hansen (vinker), primus motor for ”Sykling uten alder”,
å ta med seg folk på tur. (Foto: Lene Hennum/Telemark fylkeskommune)

18 kommuner,
18 turveier
SKJULT OG SKÅNSOMT: Tomas Nesheim besøker Vistehålå. Tilretteleggingen som gjør at
han kan ta seg dit på egenhånd er knapt synlig. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

TEKST: MARIANNE ALFSEN

TILGJENGELIGHET I FRILUFTSOMRÅDER
100 %

Fra 2009 til 2015 registrerte Kartverket tilgjengelige elementer for rullestolbrukere
og personer med nedsatt syn i friluftslivsområder.
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entusiastisk Andreas Nypan i Landskapsfabrikken AS, som har designet
gangveien.
– Det var viktig både for Lom
kommune og for oss at anlegget skulle
være synlig i landskapet, samtidig som
det ikke framstår som skjemmende og
forstyrrende i det store landskapsrommet
som det ligger i. Det grånende treverket
og de grå glassfiberristene blander seg fint
inn i naturen, samtidig som de gule
ristene blir synlige, gir god orientering og
mulighet for avstandsvurdering for alle
brukere, fortsetter Nypan.

Toalett

Gapahuk

Fiskeplass

Fylkeskommunen og fylkesmannen satte i
gang snøballen. Nå har alle kommunene i
Telemark snart nådd målet om én universelt
utformet turvei i hver kommune.

Baderampe

Han berømmer at Lom kommune for
fremsynt planarbeid, fleksibilitet og velvilje i prosjekteringen.
– Nå gjenstår bare den siste biten
opp til istunnellen, som fortsatt ikke er
universelt tilrettelagt, sier Sander Sælthun.
Og det er en skikkelig nøtt. For det
er bratt, og en universell gangvei vil bli
den reneste Trollstigen. Det blir et for
stort inngrep. I tillegg beveger inngangen
til istunnellen seg gjennom årstidene.
I Lom tenker man så det knaker – og
hvem vet, en dag finner de kanskje en
løsning? Viljen er det ingenting å si på.

– Turveiene er blitt lokale møteplasser,
der barn på trehjulssykkel kan gå sammen
med eldre med rullator, forteller Aud Irene
Kittelsen i Vinje kommune, en av Telemarks
minste, med sine 3727 innbyggere.
– Uten initiativet fra Fylkeskommunen,
hadde ikke engasjementet vært så stort
lokalt, sier hun. For Vinje har ikke nøyd
seg med én; alle de tre tettstedene i
kommunen har fått, eller skal få en
tilrettelagt turvei.
I Edland lå deler av den gamle fylkesveien ubrukt og klar til å bli turvei. I
Rauland så kommunen sitt snitt til å
anlegge rundløype i tilknytning til traseen
der nye vann- og avløpsrør skulle trekkes
fra renseanlegget. Neste universelt utformede turvei vil komme i kommunesenteret i Åmot, og strekke seg gjennom
sentrum og ned mot idylliske Ormetjønn.
– Det morsomme nå, er at vi skal få
det inn i reguleringsplanen, forteller
Kittelsen. Det er beviset på at turveier for
alle har gått fra å være et ad hoc-prosjekt
til å bli en integrert del av kommunens
planlegging.
– Vår viktigste rolle var å motivere,
og å være pådriver og rådgiver, forteller
Kjersti Berg i Telemark Fylkeskommune
– Vi laget kriterier for valg av trasé,
som at den skulle være sentrumsnær og
gjerne nær skoler, barnehager, aldershjem
og næringslokaler, for å stimulere til
aktivitet i hverdagen. Vi hjalp kommunene
å kartlegge turveiene og ga konkrete
innspill til utbedringer. Vi arrangerte

temadager og befaringer, og bidro med
økonomisk støtte, forteller hun, og
legger til at det var avgjørende å alliere
seg med en lokal ildsjel, som tente på idéen
– slik som Aud Irene Kittelsen i Vinje.
– Dette er et eksempel på at små
ressurser stilt til rådighet på fylkesnivå,
har fått stor betydning på lokalnivå,
oppsummerer Berg.

3%

Mindre enn 3 % av
friluftslivsområder
tilfredsstiller kravene
til universell utforming,
viser en kartlegging i
14 fylker
(Friluftsrådenes Landsforbund, 2010).
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TENKE NYTT: Tidligere var
det et vindu her. Så fikk
prosjektleder Morten Sand
(t.h.) ideen om å sette inn
en dør og bygge en rampe.
Dermed var tilgjengeligheten
på plass. Det gleder også
(f.v) konstituert rektor Øivind
Smerkerud, og prosjektleder
Mari-Mette T. Solheim.

Kontroll over
kartlegging

Tilpasser gamle bygg til ny tid
Ingen ante hva universell utforming var da Øvrebyen videregående
skole sto ferdig i 1880. Drøyt 130 år senere avdekket kartlegging
store, kostbare mangler ved denne og flere andre bygg i Hedmark.
TEKST: LENA STORVAND FOTO: FREDRIK NAUMANN/FELIX FEATURES

Ærverdige rom med svimlende takhøyde.
Majestetiske vinduer. Utsikt over
Kongsvinger. Øvrebyen videregående
skole troner på byens tak. 480 elever går
på skolen som er utbygget i flere etapper.
Utenfor naturfagsbygget finner vi et av
de nyeste tilskuddene: En rampe med
korrekt stigningsgrad, dør med automatåpner og et lite overbygg. Et konkret
resultat av kartleggingsarbeidet Hedmark
fylkeskommune gjennomførte i 2012:
Ni skoler ble kartlagt med universell
utforming-brillene på – med god hjelp av
Statsbyggs kartleggingsverktøy «Bygg
for alle».
I forkant
– Vi ville ligge langt i forkant, ikke sitte
og vente på pålegg, sier Mari-Mette T.
Solheim, prosjektleder i Eiendom,
utvikling og innkjøp i Hedmark fylkeskommune – som har vært pilotfylke for
universell utforming.
Kartleggingen munnet ut i en handlingsplan hvor de nå kan krysse av for «gjennomført» på flere av de i alt syv punktene.
Første punkt var å gjøre skolebyggene

hus og tannlegekontorer, har vært gjenstand for forbedringer. Kartleggingen
avdekket mangler det vil koste rundt 50
millioner kroner å utbedre. Handlingsplanen ble meislet ut i samarbeid med
Råd for funksjonshemmede, politikere
og ansatte i fylkeskommunen, og sikres
gjennomført med årlige bevilgninger.
Skritt for skritt nærmer de seg målet.
Kost vs. nytte
Både Solheim og hennes kollega, prosjektleder Morten Sand, påpeker viktigheten
av kost-nytte-tankegang i utbedringsarbeidet:
– Noen ganger må vi kompromisse,
det er ikke alt som lar seg gjøre innenfor
kostnadsrammene i gamle bygg. Vi må
tenke økonomi, få mest mulig ut av
pengene, og samtidig finne løsninger
som står seg i ettertid. Men vi skal ikke
gå på akkord med det som er viktigst.
Likeverdighet skal ligge i bunnen. Du
skal ikke diskrimineres om du er blind,
eller sitter i rullestol: Eleven skal kunne
bevege seg på akkurat de samme stedene
som de øvrige. Du skal ikke måtte rulle

«Vi ville ligge langt i forkant, ikke sitte
og vente på pålegg»
Mari-Mette T. Solheim, Hedmark fylkeskommune

tilgjengelig for alle. Derav rampen på
Øverbyen skole. Neste punkt på prioriteringslisten var handikaptoaletter. På
Øvrebyen måtte flytting av en vegg og nytt
røropplegg til, for å få forskriftsmessig
og sentralt plassert handikaptoalett i
første etasje.
Alle videregående skolene, og fylkes-

langt av gårde for å finne et HC-toalett.
Vi kommer langt med sunn fornuft, sier
Solheim.
Konstituert rektor ved Øvrebyen
videregående skole, Øivind Smerkerud,
er glad for effekten av kartleggingsarbeidet.
– Vi skal være en skole for alle, og
være forberedt. Det nytter ikke å tenke

på rullestolrampen den dagen eleven skal
begynne.
Einar Lund er seniorrådgiver ved
Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling, og har blant annet
koordinert støtte til kartlegging av
universell utforming.
– Kartlegging av bygg dukket opp
som et dedikert tiltak rundt 2003, fordi
regelverket ikke stiller samme krav til
tilgjengelighet i gamle bygg som det gjør
til nybygg. Ved slik kartlegging kan
kommunene – og andre byggeiere – lage
sine egne planer for å løse oppgraderingsoppgaver, forklarer Lund.
For å følge opp de nasjonale intensjonene, har regjeringen årlig satt av
stimuleringsmidler i statsbudsjettet de
siste 15 årene.
– Og med regjeringens handlingsplan
for universell utforming 2015-2019 er
beløpet vokst til omtrent 30 millioner
kroner hvert år, sier Lund.
Stimuleringsmidler
Nes kommune på Romerike er blant dem
som har kartlagt sine bygg.
– Vi har ønsket mest mulig universell
utforming for budsjetterte penger. Vi har
også hatt fokus på tiltak som kommer
flest av våre innbyggere til nytte, forteller
Roar Aarnes, driftsingeniør ved bygg og
eiendom i Nes.
Hvordan kommer jeg inn i bygget?
Hvordan finner jeg frem dit jeg skal? Og
hvordan er det å oppholde seg der? Ved å
stille disse spørsmålene ble fokus rettet
mot ankomst, inngangsparti, skilting,
merking, ledelinje, lyd, lys og teleslynger.
Kartleggingen munnet ut i prioriteringer og tiltak, som er gjennomført i
henhold til budsjett. Kommunestyret har
vedtatt en årlig bevilgning til universell
utforming fra 2012 og frem til 2019.

Trapper, dørbredder, parkeringsplasser og stigningsgrader:
Det er mye å passe på i kartleggingsarbeidet. Ved Statens
Kartverk har de utviklet et
hjelpeverktøy.
– Tidligere brukte man GPS
og papir, og resultatet ble lagt inn
i excel-tabeller. Det var for
langsomt og tungvint, sier prosjektmedarbeider Kathrin Bögelsack
ved Statens Kartverk. Hun og
prosjektleder Sven Michaelis tok
initiativet til en enklere kartleggingsapp, som kan brukes i felt.
Tilgjengelighetsappen har vært i
bruk siden 2013, og siden dengang
er nesten 15.000 veier, snaut
4000 parkeringsplasser, og 6000
inngangspartier i tettsteder over
hele Norge kartlagt. I tillegg
kartlegges det også friluftslivsmuligheter for funksjonshemmede
– som turveier, baderamper, sittegrupper og bålplasser.
– Det er viktig at kommunene
er involvert i kartleggingen, hvis
ikke tar de ikke ordentlig eierskap.
Det er mange som har fått seg
store overraskelser, og ikke alltid
positivt, via denne kartleggingsappen – også på nye bygg, sier
Kathrin Bögelsack.

funksjonsattest.no

Kartlegg
egen bolig
Hvordan er ståa i stua? På
Funksjonsattest.no kan du kartlegge hvor godt din egen bolig er
tilrettelagt. Den digitale funksjonsattesten er gratis og enkel å bruke.
Tjenesten, som tar utgangpunkt i
kravene i TEK10, er utviklet av
Sør-Trøndelag fylkeskommune, i
samarbeid med fylkesmannen,
Husbanken, Nav Hjelpemiddelsentral og Trondheim kommune.
– Vi pusser opp boliger i Norge
for 65-70 milliarder kroner årlig,
forteller Asbjørn Leraand, rådgiver
i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Han håper Funksjonsattest.no vil
bidra til at flere har universell
utforming i bakhodet når de
utbedrer boligen sin – slik at flere
kan bo hjemme lenger.

