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Forord
Universell utforming er et tema der det er behov for økt 
kompetanse. Å sikre alle rett til deltakelse er viktig for et velfunger-
ende samfunn. Jeg håper at jeg med denne oppgaven kan bidra til at 
det tas ansvar for god tilgjengelighet i planleggingen. 

Jeg bestemte meg for å skrive om dette temaet for ett år siden. Jeg 
valgte temaet fordi det virket spennende å jobbe med og fordi det 
er et høyst dagsaktuelt tema. I prosessen har jeg lært mye, og ser 
omgivelsene fra fler synsvinkler enn jeg gjorde før arbeidet startet. 
Kunnskapen jeg har tilegnet meg er nyttig å ha med videre uansett 
hvilken del av planleggingen jeg kommer til å jobbe med.

Det har vært helt avgjørende for oppgaven at jurymedlemmene fra 
de aktuelle årene og prosjektenes tiltakshavere, arkitekter og lands-
kapsarkitekter har stilt til intervjuer. Takk for responsen.

Takk til Inge Willumsen, Karen Christie Bjønnes og Ellen Trondsen 
for å ha delt sin kunnskap.

Min veileder Sigmund Asmervik har vært til stor hjelp under 
arbeidet med oppgaven. Jeg vil takke deg for din faglige veiledning, 
for konstruktive tilbakemeldinger og din evne til å motivere.

Takk til Åse Marit Rudlang, Bjørg Lunde, Eivind Rudlang og Hilde 
Fossmark for korrekturlesing, gode innspill og god støtte.

Ås, mai 2005    Dorte Rudlang
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Abstract
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Universal design is a principle which has been used internationally 
for several years, and since the mid 1990s the principle has also 
gained focus in our country. The last few years the term has been 
used so often that it is inflated, although it is not often brought 
forward to the physical environment. In many situations it seems 
that good accessibility must step aside for esthetical solutions 
that do not combine with good accessibility. To throw light on 
this subject, I wanted to focus on the Norwegian State award for 
building tradition. I have preformed a case study on three projects 
that have recieved this award.

The theory in the paper presents what must be considered to assure  
good accessibility for physically impaired people and people with 
impaired sight.

The casestudy is further focusing on the physical availability for 
physically impaired people and people with impaired sight in 
Ibsenkvartalet, Lillestrøm station and Lysaker brygge. The results 
portray good and poor solutions of the projects, and it seems like 
small details are factors which often weaken the accessibility. 

I have also interviewed several members of the jury from the years 
the projects received the awards, and also the projects’ developers, 
architects and landscapearchitects. The members of the jury have 
in general not taken universal design into consideration for their 
assessments. However, the developers, the architects and the 
landscape architects announced this had been an important issue for 
the shaping process. 

In total the accessibility for both physically impaired people and 
people with impaired sight is poor in all three projects. When I 
compared the registrations and statements from the interviews it 
seems that universal design in general is poorly emphasized, or that 
there is a lack of competence and knowledge of the topic. 



Sammendrag
Universell utforming er et prinsipp som er brukt internasjonalt i 
flere år, og siden midten av 90-tallet har prinsippet fått et økt fokus 
også her i landet. De siste årene har det nærmest gått inflasjon 
i å bruke begrepet, selv om det ofte ikke bringes videre til de 
fysiske omgivelsene. I mange situasjoner ser det også ut til at god 
tilgjengelighet må vike for estetiske løsninger som ikke lar seg 
kombinere med god tilgjengelighet. For å belyse temaet ønsket 
jeg å rette fokuset mot Statens byggeskikkspris. Jeg har gjort en 
casestudie av tre prosjekter som har fått denne prisen. 

Teorien presenterer hensyn som må tas for å sikre god 
tilgjengelighet for syns- og bevegelseshemmede.

Casestudien ser nærmere på hvordan den fysiske tilgjengeligheten 
er for syns- og bevegelseshemmede i Ibsenkvartalet, Lillestrøm 
stasjon og Lysaker brygge. Resultatene viser gode og dårlige 
løsninger hos prosjektene, og det viser seg at det ofte er små detaljer 
som gjør tilgjengeligheten mindre god. 

Jeg har også gjort en rekke intervjuer med jurymedlemmene for 
de aktuelle årene, samt prosjektenes tiltakshavere, arkitekter og 
landskapsarkitekter. Jurymedlemmene har i hovedtrekk teknt lite 
på universell utforming for sine vurderinger, mens tiltakshaverne, 
arkitektene og landskapsarkitektene stort sett sa at det hadde vært et 
viktig tema for utformingen. 

Det viser seg at tilgjengelighet for både bevegelses- og 
synshemmede er lite tilfredsstillende i de tre prosjektene. Når jeg 
sammenliknet registreringene og utsagnene i intervjuene ser det 
ut til at universell utforming generelt er lite vektlagt, eller at det er 
manglende kompetanse og kunnskap om temaet.
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1. Innledning
Universell utforming

Universell utforming baserer seg på prinsippet om menneskets 
likeverd, som også er fundamentet for menneskerettighetene. 
Hensikten er at omgivelsene får en utforming som forenkler livet 
for alle mennesker ved hjelp av små eller ingen ekstra kostnader. 
Det handler ikke om at vi ikke skal anerkjenne at vi er forskjellige 
og at noen har behov for spesielle tilrettelegginger, men at man 
skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og deltakelse. 
Planlegging som fører til utestengning av ulike grupper mennesker 
er diskriminerende.

”Hver dag planlegges og fattes det beslutninger som påvirker 
utviklingen av samfunnet, knyttet til utforming av bygninger, 
utemiljø, produkter og tjenester” (Sosialdepartementet, 2002: 5). 
Særlig for personer med nedsatt funksjonsevne kan følgene av de 
løsningene som velges være av stor betydning. Folk opplever å støte 
på funksjonshemmende barrierer i det fysiske miljøet, og mange 
kan ikke bevege seg fritt eller delta i samme grad som andre som 
følge av valgte løsninger. Det kan f. eks være snakk om manglende 
håndlister, dårlig belysning av skilt og øvrige omgivelser eller 
unødvendige nivåforskjeller som blir hinder eller snublekanter 
for alle og en hver. Når vi skal planlegge og utforme for alle må 
vi legge til grunn hele befolkningens behov og ønsker, uavhengig 
av alder, kjønn, etnisitet eller andre forutsetninger. Hensynet til at 
funksjonsevnen varierer bør stå sentralt når vi skal planlegge og 
utforme for hele befolkningen (Sosialdepartementet, 2002). 

I St.mld. nr 40 Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, som 
er basert på NOU 2001: 22 Fra bruker til borger presenteres en 
beskrivelse av situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Det vises til at personer med funksjonshemninger har dårligere 
levekår enn gjennomsnittet i befolkningen, og når det gjelder 
basistilgjengelighet til utemiljøer og bygninger anslås det at 
under halvparten av nødvendige tiltak som er anbefalt og kjent 
for å sikre tilgjengelighet er gjennomført. Variasjonen mellom 
kommuner er imidlertid stor, og det samme gjelder hvilken type 
funksjonshemning tiltak er rettet mot. Det vises bl.a. til manglende 
kompetanse og brukermedvirkning.

Barcelona har i lengre tid vært en foregangsby når det gjelder 
tilgjengelighet for alle. Her legges det vekt på estetikk og 
funksjonalitet, og alt som blir gjort i byen skal følge retningslinjer 
og anbefalninger for utformingen. For at befolkningen skal få 
oversikt over områder som er gode for funksjonshemmede er 
det også utarbeidet tilgjengelighetskart over byen. Dette viser 
tilgjengelige ferdselsruter, bygg og uteområder. Kartet oppdateres 
etter hvert som nye områder blir gjort tilgjengelige (Heggem, 2003). 

Fig. 1.2 Bildet viser et 
tilgjengelighetskart over Barcelona.
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Fig. 1.1 Universell utforming 
handler om å ta hensyn til samfunnets 
mangfold. Det er ikke mange av oss 
som passer inn i “idealmenneskets” 
ramme. 



Et liknende tiltak i Norge er en tilgjengelighetsguide for Oslo som 
inneholder informasjon om tilgjengeligheten på en rekke steder i 
kommunen. (http://www.tilgjengelighetsguiden.no: 18.03.2006).

Det fi nnes en rekke detaljerte krav til utforming og brukbarhet, og 
stort fokus på de enkelte detaljene kan føre til at disse blir løsrevet 
fra helheten. Selv om løsningene kan være gode hver for seg vil de 
fremstå som lite tilpasset til resten av prosjektet eller omgivelsene. 
Vi er ikke fl inke nok til å tenke kreativt innenfor de rammene som 
er gitt. Det bør spesielt legges vekt på å kombinere estetikk og 
funksjonalitet, noe universell utforming som strategi vektlegger. 
Planlegging der universell utforming er med fra starten vil lettere 
kunne gi gode løsninger der tilgjengelighet for alle er naturlig 
integrert (Husbanken og Statens bygningstekniske etat, 2004). 

Jeg har valgt dette som tema til min mastergradsoppgave fordi 
jeg mener planlegging for alle er viktig for et moderne samfunn, 
og at systematisk utestengelse av visse brukergrupper ikke må 
forekomme. Fokuset bør rettes mot hvordan vi kan få gode 
løsninger for alle og ikke hvorfor eller for hvor mange dette gjelder. 
Bevisstgjøring og kompetanseøkning er viktige faktorer for å få til 
en holdningsendring.

Målsetning og problemstilling

Mitt mål med denne oppgaven er å bidra til å bevisstgjøre behovet 
for universelt utformede bygninger og uteområder, samt øke 
forståelsen for hvorfor det er behov for tilgjengelighet for alle. 
Jeg ønsker også å bidra til økt kompetanse innen feltet. Jeg vil 
særlig rette fokuset mot Statens byggeskikkspris, som er en pris 
som skal fremme forbilledlig arkitektur. Jeg ønsker å synliggjøre 
betydningen av universell utforming ved slike prosjekter, og mener 
at det er viktig at prosjekter som skal være forbilledlige skal ha 
tilgjengelighet for alle som en selvfølgelighet.

Problemstilling: 

Hvordan er den fysiske tilgjengeligheten hos prosjekter som har 
fått Statens byggeskikkspris?

Er universell utforming vektlagt hos prosjekter som har fått 
Statens byggeskikkspris?

Bakgrunnen for denne problemstillingen er at jeg har observert at 
uttrykket universell utforming blir fl ittig brukt, men at resultatene 
ikke alltid har de nødvendige løsningene for å tilfredsstille dette 
kravet. Det kan i mange sammenhenger se ut til at hensynet til 
tilgjengelighet kun er bruk av fi ne ord, og at det ikke følges opp 
videre i planleggingen og prosjekteringen. Det kan se ut til at god 
tilgjengelighet ofte må vike for bla. estetiske løsninger og verdier 
som ikke lar seg kombinere med slike løsninger.

1. Innledning
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Jeg tror jeg vil se at tilgjengeligheten for bevegelseshemmede er 
bedre enn det er for blinde og svaksynte. Jeg forventer også å fi nne 
at tilgjengelighet har vært viktig på Lillestrøm stasjon fordi dette er 
et kollektivknutepunkt. 

Jeg venter å fi nne at tiltakshavere stiller krav til arkitektene om 
tilgjengelighet, men at de ikke stiller noen detaljerte krav til 
utformingen eller at de følger opp dette temaet noe videre.

Fra arkitektenes og landskapsarkitektenes side venter jeg å fi nne at 
de har fulgt kravene i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 
ved å benytte minimumsytelsene angitt i denne forskrifts veileder, 
men at det ikke er gjort ytterligere tilrettelegginger i prosjektene. 
Jeg tror også at jeg vil se at det nyeste prosjektet har bedre 
tilgjengelighet enn det eldste, ettersom temaet har fått større fokus 
de siste årene.

Jeg forestiller meg at jeg vil fi nne at universell utforming har 
vært et tema som juryen har hatt fremme, men at det var vektlagt 
mindre for det eldste prosjektet jeg undersøker. Jeg tror det har fått 
betydelig mer vekt for juryeringen på det siste prosjektet jeg ser på i 
oppgaven. 

Avgrensning og oppbygning

Tematisk: I denne oppgaven har jeg valgt å kun se på 
problematikken i forhold til utforming for bevegelses- og 
synshemmede, selv om universell utforming også omfatter 
utforming med hensyn til miljøhemmede, utviklingshemmede og 
hørselshemmede.

Fysisk: Jeg har avgrenset oppgaven slik at jeg har sett på 
uteområder, tilhørende parkering, inngangspartier og perronger, 
samt kommunikasjonen mellom disse for hvert av caseområdene. 
Nødutganger er kun kommentert der disse har vært synlige. 
Oppgaven er også avgrenset slik at jeg ikke har sett på overgang fra 
plattform til buss eller tog.

Målinger: I oppgaven har jeg gjort målinger av bl.a.fysiske forhold 
i trapper og inngangspartier. Når det gjelder belysning har jeg ikke 
utført målinger av lysstyrken, men gjort skjønnsmessige vurderinger 
for hva godt lys er.

Jeg vil begynne med å ta for meg teori om universell utforming 
og problemer knyttet til syns- og bevegelseshemmedes situasjon. 
Her vil jeg også se på krav og anbefalninger til den fysiske 
utformingen. Deretter følger kapitlet om casestudien. Her vil jeg 
først gjøre rede for hvilke registreringer jeg har foretatt for så å ta 
for meg caseområdene sortert etter året de har fått prisen. Jeg vil 
først presentere området, og deretter si litt om hva tiltakshaver, 
arkitekter, landskapsarkitekter og jurymedlemmer har hatt å si om 
sitt arbeid med prosjektet. Så vil jeg gå gjennom registreringene jeg 

1. Innledning
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har gjort på området og kommentere resultatene i forhold til hva 
tiltakshavere, arkitekter, landskapsarkitekter og jurymedlemmer har 
uttalt. Avslutningsvis vil jeg trekke konklusjoner på bakgrunn av 
funnene i casen.
  

Valg av case

For å svare på problemstillingen fant jeg det hensiktsmessig å foreta 
en casestudie. Her har jeg valgt å se på tre prosjekter som har fått 
Statens byggeskikkspris. Prisen deles ut årlig av Husbanken, og blir 
i 2006 delt ut for 24. gang. Den er ifølge statuttene:

”en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom 
utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø 
kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. 
Universelt utformede og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet 
knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, skal vektlegges”. 
(http://www.husbanken.no: 03.03.2006)    

De prosjektene jeg har valgt er Ibsenkvartalet, Lillestrøm stasjon 
og Lysaker brygge. Dette er tre prosjekter av svært forskjellig 
karakter, og med en tidsspredning fra 1997 frem til 2004. Jeg ønsket 
å velge case fra tiden etter at Universell utforming ble et begrep i 
Norge, fordi det fra dette punktet ble rettet mer oppmerksomhet mot 
tilgjengelighet. 

Ibsenkvartalet, som fi kk byggeskikksprisen i 1997 er et kvartal i 
Oslo sentrum, og er i hovedsak et kontorbygg som rommer et stort 
antall arbeidsplasser. Kvartalet består også av noe næring, samt et 
garasjeanlegg i tre plan under bakkenivå. Disse faktorene kombinert 
med at prosjektet åpner opp for en passasje gjennom kvartalet gjør 
god tilgjengelighet viktig. 

Lillestrøm stasjon fi kk tildelt prisen i 1999, og er et 
kollektivknutepunkt som ble bygget i forbindelse med byggingen 
av Gardermobanen, og består av både tog- og busstasjon. Et 
kollektivknutepunkt skal håndtere en stor mengde reisende 
personer, og bør være tilrettelagt slik at alle har mulighet til å reise 
kollektivt.

Det tredje prosjektet jeg har valgt er Lysaker brygge, som 
er et boligprosjekt i fl ere byggetrinn, der trinn 1 fi kk tildelt 
byggeskikksprisen i 2004. Som del av dette byggetrinnet er  det tre 
bygninger med leiligheter og et bryggeområde med noe næring. 
Det er viktig at alle har mulighet til å delta i boligmarkedet, og jeg 
ønsket derfor også å se på et prosjekt som i hovedsak bestod av 
boliger. 

1. Innledning
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Begreper

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
Begrepet universell utforming brukes ofte synonymt med 
tilgjengelighet for alle, planlegging for alle og design for alle. På 
nettsidene til Norges Handikap forbund heter det at ”Universell 
utforming er en strategi for å oppnå full deltakelse og likestilling 
for funksjonshemmede i samfunnet. Det handler om å fremme 
en utvikling hvor alle får samme muligheter til å delta på livets 
forskjellige arenaer som utdanning, arbeid, fritid m.m.” (http:
//www.nhf.no, 21.02.2006). Strategien har fordeler for alle, men 
særlig stor betydning for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Begrepet har mange defi nisjoner med små nyanseringer, og de 
enkleste defi nisjonene nøyer seg med å vise til tilgjengelighet for 
alle som formål, mens andre har også med aspektet om å tilstrebe 
løsninger som passer alle brukergrupper, slik at det ikke blir 
behov for ekstraløsninger (Justis- og politidepartementet, 2005). 
Et eksempel på dette er defi nisjonen som er brukt i Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne:

”Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder, 
som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle 
mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er 
mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler” (Arbeids- og 
sosialdepartementet og Miljøverndepartementet, 2004: 5).

Funksjonshemning
”Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom 
individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til 
funksjon” (Sosialdepartementet, 2002: 8).

Nedsatt funksjonsevne 
”Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en 
kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner” (Sosialdepartementet, 
2002: 8).
 
Blind/ svaksynt
”Blind eller svaksynt er den som har så nedsatt synsevne at det er 
umulig eller vanskelig å lese vanlig skrift og/eller orientere seg 
ved synets hjelp, eller som har tilsvarende problemer i den daglige 
livsførsel.” 
(http://www.blindeforbundet.no, 14.02.2006)

Bevegelseshemning
”Bevegelseshemning omfatter alle som har vanskelig for å bevege 
seg, enten det skyldes lunge- eller hjertesykdommer, dårlig balanse 
eller nedsatt styrke i hender, armer eller bein” (Husbanken og 
Statens bygningstekniske etat, 2004: 20).

Likestilling og full deltakelse 
”Likestilling gjenspeiler en grunnleggende norm om likeverd- men 
likeverd er ikke det samme som at alle er like, eller bør behandles 

Fig.1.3 Figuren illustrerer hvordan 
gapet mellom samfunnets krav 
og individets forutsetninger 
skaper funksjonshemmede 
(Sosialdepartementet, 2002).

1. Innledning
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likt. Formell likhet er ikke tilstrekkelig for å sikre likestilling, målet 
må være reell likestilling. Utvalget tolker målet om likestilling som 
sjanselikhet, dvs. at alle rent faktisk skal ha de samme mulighetene 
til livsutfoldelse og deltakelse. Full deltakelse må innebære 
muligheten til å delta på egne premisser i et samfunn som har rom 
for ulike måter å fungere på” (Sosialdepartementet, 2002: 8).

Lovgivningen

Bakgrunnen for vårt regelverk som stiller krav til 
funksjonshemmedes hensyn er basert på FNs standardregler for like 
muligheter for mennesker med funksjonshemning fra 1993. Disse 
gir anvisninger til mål og arbeidsoppgaver på en rekke områder, 
deriblant byggsektoren (Husbanken og Statens bygningstekniske 
etat, 2004). Disse standardreglene har som formål å sikre at 
funksjonshemmede får de samme rettighetene og plikter som andre 

samfunnsborgere. 

Også EU påvirker politikken for funksjonshemmede, og gjennom 
EØS-avtalen blir store deler av EUs lovgivning gjeldende for 
Norge. Et av hovedelementene i EUs arbeid har vært å øke 
bevisstheten og kunnskapen om funksjonshemmedes behov og 
om gode løsninger. Norge deltar i Kommisjonens rådgivende 
komité, men siden Norge ikke er medlem av EU har vi heller ikke 
stemmerett, og på grunn av dette har Norge begrenset mulighet til å 
påvirke politikkutformingen (Sosialdepartementet, 2002: 21). 

I den norske lovgivningen er det i hovedsak Plan- og bygningsloven 
og Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) som er 
gjeldende for tilgjengelighet i den fysiske utformingen.
 
Plan- og bygningsloven av 1985
§ 74 nr. 1 i Plan- og bygningsloven stiller krav til forsvarlig 
planløsning. I paragrafen står følgende: ”Bygning med oppholdsrom 
for mennesker skal ha forsvarlig planløsning, herunder 
tilfredsstillende lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og 
brannsikring. 
Bygning som faller inn under arbeidsmiljøloven, skal videre 
tilfredsstille kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Nærmere 
bestemmelser kan gis ved forskrift” (PBL § 74 nr.1). En slik 
formulering krever bruk av skjønn, og det er nødvendig med en 
tolkning av hva som er ”forsvarlig” og ”tilfredsstillende”.

§ 77 inneholder krav til utføring av byggearbeid og produkter til 
byggverk. Også denne paragrafen inneholder ord som ”forsvarlig” 
og ”brukbarhet”, som krever bruk av skjønn, og dermed ikke er 
entydig.

§ 106 omhandler temaet helse, miljø og sikkerhet, og er som §§ 74 
nr. 1 og 77 basert på å utøve skjønn
(PBL 1985)

1. Innledning
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Teknisk forskrift til PBL (TEK)
I teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven tar kapittel 10 
Brukbarhet for seg temaet om utforming som skal være brukbar 
for alle. Forskriften inneholder krav til utformingen. Disse kravene 
er ikke konret angitte med minimumsytelser, men åpner for en 
skjønnsmessig forståelse av hver situasjon.

Andre regelverk der hensynet til funksjonshemmede og det 
bygde miljø inngår er arbeidsmiljøloven, universitetsloven, 
opplæringsloven og valgloven.

Forslag til antidiskrimineringslov
Et forslag om utredning av en antidiskrimineringslov for 
funksjonshemmede ble stilt av Manneråksutvalget allerede i NOU 
2001: 22 Fra bruker til borger. Forslaget har blitt tatt opp i en rekke 
interesseorganisasjoner, som FFO og NHF.

Som en del av Soria Moria erklæringen fra 13. Okt 2005 heter 
det at regjeringen vil innføre en antidiskrimineringslov for 
funksjonshemmede som sikrer mennesker med funksjonshemning 
og kronisk sykdom likestilling og vern mot diskriminering. 
Funksjonshemmede må sikres mot diskriminering gjennom 
lovgivningen sammen med en forpliktende tidsplan for 
tilgjengelighet. Regjeringen vil legge prinsippet om 
samfunnsmessig likestilling og universell utforming til grunn. 
Det arbeides også med å utforme rikspolitiske retningslinjer for 
funksjonshemmede(http://odin.dep.no: 23.03.2006).

Sentrale dokumenter og publikasjoner

Det foreligger en rekke dokumenter og publikasjoner som tar opp 
problematikken rundt tilgjengelighet og universell utforming.

T-99/5 B  Tilgjengelighet for alle
Rundskrivet i to deler er en del av programmet ”planlegging for 
alle”, og utdyper hvordan kommunene kan ivareta den overordnede 
målsetningen om tilgjengelighet gjennom sin arealplanlegging. 
Del 1: Formålet er å:

• Synliggjøre og styrke funksjonshemmedes interesser i 
planleggingen etter plan- og bygningsloven. 

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta 
funksjons hemmedes interesser i sitt løpende arbeid med 
kommuneplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. 

• Gi grunnlag for å vurdere saker der funksjonshemmedes 
interesser kommer i konfl ikt med andre hensyn/interesser. 

• Gi fylkeskommunen og fylkesmannen mulighet for innspill 
og medvirk ning i kommuneplanleggingen for å ivareta 
for målet med rundskrivet, og gi grunnlag for innsigelse fra 
berørt statlig fagmyndighet.

Del 2: Formålet med denne delen av rundskrivet er å tydeliggjøre 
viktigheten av at prinsippet om universell utforming får en 
framtredende plass ved bygningsmyndighetenes behandling 

1. Innledning
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av byggesøknader og godkjenning av det ferdige bygg. 
Riktig anvendelse av reglene vil gi et mer tilgjengelig 
samfunn og fremme formålet om tilrettelegging av 
yrkesaktivitet og sosial deltagelse for funksjonshemmede.

(Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og
Sosial- og helsedepartementet, 1999)

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger, En strategi for nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer
Utredningen presenterer norsk lovverk og internasjonale 
forpliktelser. Utredningen tar også for seg funksjonshemmedes 
situasjon i samfunnet og presenterer strategier og virkemidler 
for å fremme likeverd og full deltagelse for alle. Dette er første 
gang i Norge at fokuset rettes mot barrierer i samfunnet og ikke 
individuelle medisinske feil. Utredningen tar hovedsaklig for seg 
tilgjengelighet i bygninger og uteområder, til transport og IKT 
(Sosial- og helsedepartementet, 2001).

Stortingsmelding nr 40, 2002-2003 Nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer
Meldingen legger vekt på å utvikle et mer tilgjengelig samfunn 
gjennom sektoransvarsprinsippet og strategien universell utforming 
(Arbeids- og sosialdepartementet og Miljøverndepartementet, 
2004). I stortingsmeldingen redegjør regjeringen for sitt 
verdigrunnlag. Det legges vekt på likeverd, selvbestemmelse, aktiv 
deltakelse og ansvar og det legges frem strategier for å nå mål i 
politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. Her utredes bl.a. 
en lov mot diskriminering (Sosialdepartementet, 2002). 

2004, Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for 
personer med nedsatt funksjonsevne
Femårig handlingsplan som er fremmet for at transport, bygg, 
uteområder og informasjon skal bli tilgjengelig for alle. 
Sentrale virkemidler er: 

• Integrering av universell utforming i forvaltningen
• Igangsetting av pilotprosjekter
• Tilgjengelighetstiltak
• Kompetanseoppbygging
• Informasjon og veiledning

Regjeringen legger vekt på å skape et samfunn preget av aktiv 
deltagelse og full likestilling for alle. Det siktes mot ”fullverdig 
tilgjengelighet med varige virkninger” med universell utforming 
som overordnet strategi (Arbeids- og sosialdepartementet og 
Miljøverndepartementet, 2004: 5).

NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet 
Presenterer Syseutvalgets utkast til lov omforbud mot 
diskriminering på grunnlag av funksjonshemning og forslag til 
endringer i andre lover. Målsetning er:

• å fremme lik mulighet til deltakelse i samfunnet
• sikre likeverd
• hindre diskriminering på bakgrunn av funksjonshemning

(Justis- og politidepartementet, 2005).

1. Innledning
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2. Teori
Universell Utforming 

I følge Rudolph Brynn og Toril Bergerud Buene stammer begrepet 
”universal design” fra en bevegelse som startet i USA i fra første 
halvdel av 1900-tallet. Dette ble kalt US Communications Act, 
og dreide seg om å sikre alle tilgjengelighet til telefon-, telegraf- 
og radiotjenester til en rimelig pris, og unngå diskriminering på 
grunnlag av rase, hudfarge, religion, nasjonalitet eller kjønn. Senere 
har man også benyttet begrepet ”universal usability” i forbindelse 
med at mer interaktiv teknologi som informasjonsteknologi der også  
”anvendbarhet” i tillegg til ”tilgjengelighet” var viktig (Brynn og 
Buene, 2006).

I 1997 utarbeidet The Center for Universal Design, North Carolina 
State University i USA syv prinsipper for universell utforming for å 
klargjøre innholdet i begrepet. De syv prinsippene er svært vide, og 
bør tolkes som ideelle målsetninger.

De syv prinsippene for universell utforming
”1. Like mulig heter for bruk
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med 
ulike ferdigheter.
2. Fleksibel i bruk
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og 
ferdigheter.
3. Enkel og intuitiv i bruk
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens 
erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
4. Forståelig informasjon
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren 
på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene 
eller brukerens sensoriske ferdigheter.
5. Toleranse for feil
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi 
ugunstige konsekvenser, eller minimaliserer utilsiktede handlinger.
6. Lav fysisk anstrengelse
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et 
minimum av besvær.
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, 
rekke  vidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens 
kroppstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.”
(Justis- og politidepartementet, 2005: 282)

I Norge brukes begrepet ofte synonymt med ”tilgjengelighet for 
alle”, ”planlegging for alle” og ”design for alle”. Her i landet har vi 
i lengre tid hatt en offentlig politikk for deltakelse og likestilling, 
bl.a. i teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, som allerede 14



i 1976 fi kk bestemmelser om tilgjengelighet og brukbarhet for 
funksjonshemmede (Brynn og Buene, 2006).

I 1997 ga Statens råd for funksjonshemmede ut Universell 
utforming – planlegging og design for alle. Dette var den første 
publikasjonen i Norge med en fremstilling av fagområdet (Sosial- 
og helsedirektoratet, 2003). Etter den tid er det gitt ut en rekke 
publikasjoner og dokumenter på området, og det har nærmest gått 
infl asjon i begrepet universell utforming.

Manneråksutvalget foreslo i 2001 at det skulle nedsettes et utvalg 
som skulle arbeide med å utforme en antidiskrimineringslov for 
funksjonshemmede. Syseutvalget har jobbet med utredningen 
fra 2002, og 18. Mai 2005 fremla utvalget forslag til en 
antidiskrimineringslov for funksjonshemmede med vekt på 
universell utforming av samfunnet innen 2019 (Justis- og 
politidepartementet, 2005). Lovforslaget hadde høringsfrist i 
desember 2005, og er i mai 2006 fremdeles til behandling.

Det pågår også andre arbeider for å sikre funksjonshemmedes behov 
og rettigheter. Man jobber bl.a. med å utarbeide en norsk standard 
om universell utforming av byggverk og norsk standard for bruk av 
ledelinjer i gategrunnen.

Ulike forutsetninger 

De fysiske forutsetningene endrer seg i gjennom livet. Det er 
særlig barn, eldre og personer med varige eller midlertidige 
funksjonsnedsettelser som har behov for tilrettelegging og hensyn 
når det planlegges. Problemet er at det ofte er den velfungerende 
samfunnsborger som blir brukt som modell. For å få et samfunn 
der alle har mulighet til full deltakelse er det viktig å være bevisst 
forskjellige gruppers behov.

Barn:
Når det gjelder planlegging etter barns behov er det ofte hensynet til 
sikkerhet som blir det dominerende. Barn er i stadig utvikling, både 
fysisk og mentalt. Barnet utvikler sin bevegelighet i fl ere stadier fra 
å bli trillet i barnevogn til gå på egne ben. På det mentale nivå går 
utviklingen fra å lære til å mestre. Planleggingen må ta hensyn til at 
barn har lavere rekkevidde, begrenset evne til å oppdage farer og til 
å forstå forskjellig informasjon. Også barn med funksjonshemninger 
bør ha de samme mulighetene som andre barn til å delta og utvikle 
seg (Husbanken og Statens bygningstekniske etat, 2004).

Unge:
I planleggingen tas det ikke alltid de nødvendige hensyn for å 
stille unges behov for deltakelse og utfoldelse. Unge har behov 
for å lære sosiale og motoriske ferdigheter. Dette stiller krav til 
slitesterke materialer og utforming og størrelse på arealene. Også 
funksjonshemmede unge bør ha de samme mulighetene for sosial 
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Fig. 2.1 Her har skolebarn tegnet på 
underlaget for å hoppe paradis. 
Materialer og utforming for barn og 
unge bør gi rom for lek. 



deltakelse, lek og ikke minst tilgjengelighet på skole samt skolens 
ute- og oppholdsarealer som alle andre unge (Husbanken og Statens 
bygningstekniske etat, 2004).

Voksne
Det voksne funksjonsfriske mennesket er ofte malen for planlegging 
og utforming av bygninger og uteområder, men mange har nedsatt 
syn, særlig etter passerte 50, man triller barnevogn, eller man 
får etter hvert problemer med trapper og andre fysisk krevende 
installasjoner. Funksjonshemmede voksne har vanligvis behov for å 
delta aktivt sosialt og i arbeidssammenheng som alle andre voksne. 
De ønsker også å ha de samme mulighetene for bolig og arbeid 
som alle andre, men det er mange bygninger som ikke har trinnfri 
atkomst eller heis. Blinde og svaksynte kan også ha problemer 
med å oppfatte og registrere det samme som folk med normalt syn, 
noe som trenger særlig hensyn når det planlegges (Husbanken og 
Statens bygningstekniske etat, 2004).

Eldre
Funksjonsevnen reduseres generelt med alderen. Hos eldre 
mennesker er det vanlig at den fysiske styrken svekkes, og syn og 
hørsel blir dårligere. Dette stiller krav til den fysiske utformingen 
for at alle skal kunne delta og foreta daglige gjøremål. Ny teknologi 
er en stor del av dagens samfunn og kan være tung å forstå for 
mange eldre. Det kan være vanskelig å henge med i utviklingen, der 
bl.a. teknologi tar over for personlig service (Husbanken og Statens 
bygningstekniske etat, 2004).

Bevegelseshemmede
Bevegelseshemmedes utfordringer er ofte fysiske barrierer 
som manglende eller for bratte ramper, små dimensjoner, tunge 
dører osv. Mange kan av fl ere årsaker ha behov for hjelpemidler 
som stokk, rullator og rullestol, eller faste hjelpemidler som 
heis, håndlist osv. For bevegelseshemmede er det også viktig 
at materialene i underlaget er behagelige og trygge å bruke 
hjelpemidlene på. (Husbanken og Statens bygningstekniske etat, 
2004).

Synshemmede
Uttrykket synshemmede inkluderer alle fra total blindhet til ulike 
former for nedsatt syn. Synshemmede har ikke samme mulighet til å 
oppfatte visuell informasjon som mennesker med normalt syn. Noen 
kan se deler av bildet eller bare sterke kontraster. Synshemmede 
trenger informasjon om omgivelsene for å orientere seg. Dette kan 
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Fig. 2.2 Å trille barnevogn kan by på 
vanskeligheter når omgivelsene ikke 
er formet med tanke på at man har 
forskjellige forutsetninger. En 
lavgulvsbuss eller -trikk kan gjøre 
tilgjengeligheten bedre for mange 
brukergrupper.

Fig. 2.3 Her har underlaget veksels-
vise striper med brostein og jevne 
heller. Å benytte heller i hele bredden 
gir en mer brukbar løsning, da hele 
gangbanen blir behagelig å ferdes på.



2.TeoriSyn
Ca 80 % av sanseinntrykkene kommer gjennom øynene, og synet 
har svært stor betydning når vi skal orientere oss. Det er derfor 
spesielt viktig at det tas hensyn til synshemmede når bygninger og 
uteområder planlegges, noe som er avgjørende for brukbarheten 
og deres muligheter til deltakelse. I Norge er det omtrent 130 000 
personer som har så nedsatt syn at de regnes som synshemmede. Av 
disse regnes det at 5-10 % går under kategorien blinde. For personer 
over 70 år mister hver tiende person lesesynet, og svært mange har 
mistet eller nedsatt syn av andre årsaker (Øvstedal og Lindland, 
2002 og http://www.blindeforbundet.no, 08.03.2006 b).

WHOs defi nisjon på blind/ svaksynt
WHO er en sentral organisasjon for synshemmede. Følgende 
defi nisjon av blinde og svaksynte er hva WHO opererer med.

”1. Svaksynt
Når visus på det beste øye er mindre enn 6/18 og til og med 6/60. 
2. Sterkt svaksynt
Når visus på det beste øye er mindre enn 6/60 og til og med 3/60 
(fi ngertelling 3 m.)
Kategori 2 foreligger også ved total hemianopsi. 
3. Blind kategori 3
Når visus på det beste øye er mindre enn 3/60 (fi ngertelling 3 m.) 
og til og med 1/60 (fi ngertelling 1 m.). Kategori foreligger også når 
synsfeltet er mindre enn 20 grader men større enn 10 grader. 
4. Blind kategori 4
Når visus på det beste øye er mindre enn 1/60 (fi ngertelling 1 m.) og 
minimum lik eller bedre enn lyssans. Kategori 4 foreligger også når 
synsfeltet er mindre enn 10 grader. 
5. Total blind
Når det ikke er lyssans. ”
(http://www.blindeforbundet.no, 08.03.2006 a) 

Forutsigbarhet og trygghet

Forutsigbarhet og trygghet er viktig for at blinde og svaksynte skal 
oppfatte omgivelsene som tilgjengelige. Redsel for å ikke fi nne 
frem virker hemmende ved at den synshemmede kvier seg for å gå 
ut. Midlertidige installasjoner, reklameskilt, hull i bakken o.l. gjør 
omgivelsene uforutsigbare og utrygge for den som ikke kan se. 
Dette er farer som bør unngås eller varsles. Det er også viktig at vi 
som planleggere gir synshemmede elementer å orientere seg etter 
(Belsnes, 2004).

Standardiserte og logiske løsninger bidrar til mer forutsigbare 
omgivelser og vil kunne hjelpe blinde og svaksynte til en enklere 
og tryggere orientering. Et eksempel på dette er de standardiserte 
fortgjengerovergangene i Barcelona, der plasseringen av lysfyr og 
søplekasse på hver side av feltet, og nedsenket kantstein er malen. 

Fig 2.4 Bildet viser en standardisert 
fotgjengerovergang i Barcelona.
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Fig. 2.6 Bildet viser gulskjær. 

Fig. 2.6 Bildet viser nedsatt sidesyn.

Fig. 2.7 Bildet viser blending.

Fig. 2.8 Bildet viser svekket skarpsyn.

Fig. 2.5 Bildet viser normalt syn.

Årsaker til nedsatt syn

De vanligste årsakene til synsnedsettelse er arvelige sykdommer, 
eller skader som har oppstått i svangerskapet eller i forbindelse med 
fødselen. Andre årsaker kan være at personen har blitt synshemmet 
i forbindelse med ulykker, infeksjoner, forgiftninger eller sykdom. 
(http://www.geocities.com, 08.03.2006)

Øyelidelser
Her en liste over Norges ti mest hyppige øyelidelser. Listen er 
rangert etter hyppighet. 

1. Aldersrelatert Macula Degenerasjon (AMD)
Denne synslidelsen forårsaker svekket skarpsyn som følge av at 
den gule fl ekken sentralt i netthinnen er svekket. Blir ofte kalt 
forkalkning på øyet.
2. Grå stær 
Synslidelse der uklarheter i linsen fører til svekket syn. Den mest 
vanelige årsaken er alder, men grå stær kan også være forårsaket av 
skader, betennelser, allmennsykdommer eller medfødte årsaker. Kan 
også gi gulskjær.
3. Ekstrem nærsynthet
Store øyne kan føre til at netthinnen kommer under strekk og tar 
skade av dette. En følge av denne øyelidelsen er sterkt svekket 
avstandssyn.
4. Grønn stær
Denne øyelidelsen forårsakes av høyt trykk i øyet, som fører til 
skader på synsnerven og nedsatt syn, ofte i form av kikkertsyn. 
5. Uklarheter i hornhinna
Infeksjoner og skader på netthinnen ytterst på øyet kan forårsake arr 
som fører til uklart syn og ofte blending. 
6. Degenerasjon av synsnerven 
Betennelser, forgiftning, trykk på eller svikt i blodforsyningen til 
synsnerven kan føre til redusert ledeevne av synsimpulser. Dette 
kan føre til tåkete syn eller blindhet.
7. Arvelig progrederende netthinneskade
Dette er en fellesbetegnelse for en rekke arvelige 
netthinnesykdommer, som fører til innsnevret synsfelt (tunnelsyn) 
eller blindhet. Sykdommen utvikles over tid og synet sentralt holder 
seg ofte godt i lengre tid.
8. Medfødt går stær
Synslidelse der uklarheter i linsen fører til svekket syn. Årsaker til 
medfødt grå stær kan være komplikasjoner i svangerskapet eller 
Downs syndrom, men oftest er det forårsaket av arv.
9. Netthinneskade som ledd i diabetes 
Blødninger i øyet forårsaket av diabetes kan spre seg til øyets 
glasslegeme og føre til at lyset ikke treffer netthinnen. Resultatet er 
ofte varierende syn og tap av sidesyn.
10. Andre netthinnesykdommer 
Andre degenerative netthinnesykdommer er samlet i denne gruppen.

(Gundersen, 2005 og www.blindeforbundet.no, 08.03.2006 c)
Fig. 2.9 Bildet viser noe lyssans.
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Kontraster

Kontraster en viktig faktor for blinde og svaksynte ettersom 
forskjellige kontraster fungerer som hjelpemidler for orienteringen.

Visuelle kontraster
Våre relasjoner og oppfattelse av farger vil nesten alltid forsterkes 
når det oppstår kontraster. Øyet som ”leser” fargene vil overdrive 
fargeforskjellene slik at vi lettere tolker omgivelsene. Fargene vil 
også stort sett fremheve hverandre. 

Det fi nnes en rekke forskjellige typer fargekontraster, deriblant 
fargenes egenkontrast, komplementærkontrast, kvalitetskontrast, 
kulde/varme.kontrast, kvantitetskontrast, og lys/mørke-kontrast 
(lyshetskontrast). 

Hvitt og sort er de sterkeste uttrykkene for lys og mørke og 
befi nner seg på de to ytterpunktene av gråskalaen. Mellom disse to 
ytterpunktene fi nner vi en rekke gråtoner gradert fra hvitt til sort. 
Ved å sammenlikne lyshetsgraden hos farger kan vi fi nne ut hvilke 
nivåer på gråskalaen disse befi nner seg, og på denne måten regne 
ut lyshetskontrasten mellom fargene (Heggdal, 2002 og Kolstad, 
1998).

2.Teori

Fig. 2.10 For å bestemme hvithets-
kontrasten mellom to fl ater brukes 
gråskalaen. Skalaen er laget av Elin 
Katrine Gundersen.

Akustiske kontraster
Materialene kan gi akustisk tilbakemelding fra materialet 
ved berøring med hvit stokk, siden forskjellige materialer gir 
forskjellige lyder (Øvstedal og Lindland, 2005).

Taktile kontraster
Taktile kontraster er følbar kontraster mellom to typer materiale 
med forskjellig ruhetsgrad. Taktil informasjon i gategrunnen kan 
være til stor hjelp for synshemmedes orientering. Det fi nnes ikke 
en fasit, men studier fra andre land viser gode (og mindre gode) 
eksempler på hvordan vi kan tilrettelegge med ledelinjer på bakken. 
Norske klimatiske forhold gjør dette utfordrende, da bakken er 
dekket med snø og is store deler av året. Taktile kontraster vil 
likevel lette orienteringen så lenge de ikke er tildekket (Øvstedal og 
Lindland, 2002). 19
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Fig. 2.11 og 2.12 Bildene viser kontrastmarkeringer. Med Gundersens gråskala 
har jeg funnet lyshetsgraden og regnet ut kontrasten.



2.Teori Informasjon

Auditiv info
Auditiv info er informasjon brukeren kan tilegne seg ved hjelp av 
hørsel.

Lydfyr:
Enkelte inngangsdører eller andre viktige punkter kan utstyres med 
lydfyr. Lydsignalene gjør det lettere å lokalisere disse eksakt, når 
man har kommet i nærheten. Et eksempel på dette er inngangen 
til Lillehammer skysstasjon, der et lydfyr over døren gir fra seg 
en tikkende lyd, slik at det blir enklere for synshemmede å fi nne 
inngangen (Øvstedal og Lindland, 2002).

Talende informasjon:
Noen informasjonspunkter har også tilgjengelig informasjon ved 
lyd. Dette kan for eksempel være en knapp man trykker på slik at 
man får opplest informasjon om rutetider og avganger. Det fi nnes 
fl ere typer eksempler på slik type informasjon. I Utrecht i Nederland 
er det prøvd ut et system på jernbanestasjonen der brukeren bærer 
en mottaker som informerer om rutetider. Et annet eksempel er et 
guide-system fra Japan der det er lagt ut stedsinformasjon under 
ledelinjene, og brukeren kan motta informasjon om hvor han 
befi nner seg (Øvstedal og Lindland, 2002).

Taktil informasjon:
Taktil informasjon i form av blindeskrift og taktile kart hjelper den 
synshemmede til å få informasjon om omgivelsene.

Andre varianter:
Trafi kklys med lydsignal kan hjelpe blinde og svaksynte med å 
fi nne ut hvor krysningspunktet er, hvor man skal vente, samtidig 
som man blir informert om hvor lang tid man har på å krysse 
(Øvstedal og Lindland, 2002).

Lysforhold

For synshemmede kan det variere hvordan belysning som er best. 
Synshemmede som kun har noe lyssans vil trenge sterk belysning 
for å kunne orientere seg, mens dette kan for andre grupper være 
blendene. En god løsning kan være belysning jevn belysning av hele 
området og sterkere lyssetting av detaljer og viktige installasjoner 
(Gundersen, 2005).

Fig. 2.13 Eksempel på taktile kon-
traster. Bildet er fra undergrunns-
banen i Barcelona.

Fig. 2.14 Taktilt kart over utformingen 
av et lyskryss. Slike kart fi nnes ved 
enkelte lysregulerte kryss. 
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Bevegelse
Mens den største utfordringen for blinde er å få informasjon om 
omgivelsene ligger hovedutfordringen for de bevegelseshemmede i 
det fysiske miljøet. Det fi nnes mange grader av bevegelseshemning. 
Tilretteleggingsbehovet er av den grunn også svært varierende, 
men gode løsinger for funksjonshemmede betyr ofte løsninger som 
gjør omgivelsene mer tilgjengelige for alle. Typiske hindringer 
for en bevegelseshemmet kan være lite tilfredsstillende tilgang til 
offentlige arealer og bygninger, unødvendige nivåforskjeller eller 
små dimensjoner slik at en ikke kommer frem med hjelpemidler 
som rullestol eller rullator. Det er anslått at det er ca 330000 
bevegelseshemmede i Norge. Av disse sitter ca 50000 i rullestol 
(Trondsen, samtale, 03.05.2006).

Problemene for bevegelseshemmede er at det fysiske miljøet 
inneholder hindringer som gjør det vanskelig å ta seg frem. Det er 
viktig at både ute- og innemiljøet er tilgjengelig. Flere kunne vært 
selvhjulpne hvis det fysiske miljøet hadde vært bedre tilrettelagt. 

Som nevnt tidligere i oppgaven vil det å være bevegelseshemmet 
si at man på en eller annen måte har vanskelig for å bevege seg, 
enten det skyldes lunge- eller hjertesykdommer, dårlig balanse eller 
nedsatt styrke i hender, armer eller bein (Husbanken og Statens 
bygningstekniske etat, 2004). Bevegelseshemninger kan både være 
varige, midlertidige eller progrederende.

Årsaker til bevegelseshemninger

Det fi nnes utallige årsaker til bevegelseshemninger. I følge Ellen 
Trondsen i Norges handikapforbund fi nnes det ingen oversikt over 
hvilke årsaker som er mer hyppige enn andre, men hovedgruppene 
av årsaker er alder, sykdommer, ulykker/ skader og medfødte 
svekkelser eller lamhet. Nedenfor har jeg listet opp disse 
kategoriene med noen eksempler.

Alder
Mange opplever å få redusert kraft i armer og ben når de blir 
eldre, og stive i muskler og ledd slik at daglige gjøremål blir mer 
krevende. Mange eldre bruker hjelpemidler som stokk, rullator og 
rullestol for å forfl ytte seg.

Sykdommer
Det fi nnes et stort antall sykdommer som kan forårsake 
bevegelseshemninger. Noen kan føre til lammelser, redusert 
muskelkraft osv. Eksempler på slike sykdommer kan være leddgikt, 
multippel sklerose (MS), cerebral parese (CP), ryggmargsbrokk, 
hjerte- og karsykdommer og forskjellige muskelsykdommer bare for 
å nevne noen. 

Sykdommene kan holde seg stabile hele livet eller de kan føre til 
gradvis forverring av tilstanden. 21
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Ulykker/ skader
Hvert år er det mange som pådrar seg skader som fører til 
bevegelseshemninger. Det kan være hjerneskader, bruddskader, 
skader på nervene, forstuelser, slitasjeskader o.l. Skadene kan være 
alvorlige og føre til permanent bevegelseshemninger, eller de kan 
være midlertidige og mindre alvorlige. 

Medfødt svekkelse/ lamhet
Medfødt svekkelse av kroppens motoriske evner eller lamhet kan 
forårsakes av arvelige sykdommer som. Cerebral parese (CP) og 
benskjørhet. Det kan også ha oppstått komplikasjoner i forbindelse 
med svangerskap, slik at fosteret ikke har utviklet seg på riktig 
måte,  eller det kan ha oppstått problemer ved fødselen slik at barnet 
har fått skader som har ført til bevegelseshemninger.
(Trondsen, samtale, 03.05.2006).

 
Dimensjonering og fysiske forhold

Mange bevegelseshemmede møter barrierer i de fysiske 
omgivelsene. Det er viktig å huske på at folk har forskjellig 
forutsetning for å forfl ytte og bevege seg, og dette må man ta i 
betraktning når man planlegger og bygger.

Rekkevidde
Mange bevegelseshemmede har mindre rekkevidde enn det 
funksjonsfriske personer har. Dette kan for eksempel være på grunn 
av at man sitter i rullestol eller at man har manglende styrke eller 
fysisk mulighet til å bevege seg. Av slike årsaker stiller Teknisk 
veileder til Plan- og bygningsloven bl.a. krav om plassering og 
utforming av visse installasjoner. Eksempler på dette er krav om 
plassering av manøverknapper i heis eller ringeklokker og calling 
i en høyde på 0,9-1,1 m over bakken. Dette er en høyde som ikke 
er for lav når man står, slik at man ikke behøver å bøye seg, og det 
er ikke før høyt for sittende eller kortvokste personer. Det er også 
viktig at dørhåndtak er plassert i en høyde det er mulig for alle å nå. 
Også her er det en høyde på 0,9-1,1 m over bakken som regnes som 
brukbart.

Plassering av håndlister i trapper og ramper er også viktig for at alle 
skal kunne benytte seg av de. En plassering på 0,9 m over bakken 
fungerer godt, men det er ofte fi nt med en håndlist 0,7 m over 
bakken i tillegg, da dette er en høyde som passer bedre for bl.a. barn 
og kortvokste (Husbanken og Statens bygningstekniske etat, 2004).

Helningsgrad
Når den fysiske kraften reduseres kan det bli spesielt vanskelig 
å forfl ytte seg i vertikalplanet. De som bruker hjelpemidler som 
manuell rullestol, krykker, rullator og stokk bruker mer krefter på 
å bevege seg i områder med helning. Årsaker til dette kan være 
at det er vanskelig å bremse i nedoverbakker, at man har nedsatt 
styrke eller at man er redd rullestolen skal velte. For utforming av 
nivåforskjeller er det fi nt med korte ramper som har slak stigning. 22

Fig. 2.15 Å sitte i rullestol betyr at 
man har mindre rekkevidde enn det 
mange installasjoner krever for å 
bruke dem. Mange har problemer med 
å bruke f.eks. minibanker.

Fig. 2.16 Bildet viser en rampe opp til 
inngangspartiet til en gammel bygning 
i Barcelona. Rampen har slak 
helningsgrad, og er et godt eksempel 
på  tilrettelegging for bevegelseshem-
mede.
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Lengre helninger skal brytes opp av vertikale reopser der man kan 
hvile. Lange ramper skal også ha en slakere helningsgrad enn det 
korte ramper kan ha (Husbanken og Statens bygningstekniske etat, 
2004).

Trinn og kanter
Mange bevegelseshemmede har problemer med trinn og kanter 
i omgivelsene. For mange er det vanskelig å løfte føttene og 
hjelpemidler som f.eks. rullator over kanter. Trinn og kanter kan 
også for rullestolsbrukere danne hinder eller være ubehagelig å trille 
over. Det er viktig å unngå unødvendige nivåforskjeller og kanter i 
gangbanen og andre steder der mennesker ferdes. 

Trapper bør ha en utforming som gjør de behagelig å gå i. Det betyr 
opptrinn som ikke er for høye og et forhold mellom opp- og inntrinn 
som er jevnt naturlig å gå i.

Der det er behov for det er det også viktig å sette inn heis, da ikke 
alle har styrke til eller mulighet til å gå i trapper (Husbanken og 
Statens bygningstekniske etat, 2004).  

Arealbehov
Rullestolbrukere trenger god plass når de skal forfl ytte seg. Det 
er viktig å dimensjojnere slik at det er tilstrekkelig fri bredde så  
rullestolbrukere har mulighet til å benytte de samme områdene 
som bevegelsesfriske personer. Siden folk beveger seg i forskjellig 
tempo bør det også være mulighet for å kunne passere forbi 
hverandre også med rullestol. Videre må det være plass til å snu og 
til å kunne åpne dører uten problemer.

Det er ikke bare personer i rullestol som har nytte av god plass. 
Romslige dimensjoner gjør også forholdene bedre for folk med 
barnevogn, rullator, krykker osv.

På vinteren hender det at ikke hele gangbanens bredde brøytes, og 
noen steder brøytes det ikke i det hele tatt. Det er viktig å frigjøre 
gangbanen for snø og is slik at den frie bredden gjør det mulig for 
alle å komme seg frem (Husbanken og Statens bygningstekniske 
etat, 2004).

Styrke
Mange bevegelseshemmede har redusert kraft i armer eller 
bein. Installasjoner som tar lite hensyn til dette gjør områder og 
funksjoner vanskelig tilgjengelig for en stor gruppe mennesker. 
Som nevnt ovenfor er det mange som har vanskeligheter med 
å gå i trapper og i helninger. Her kan håndlister være et nyttig 
hjelpemiddel.

Dører med lukkearm kan være spesielt tunge å åpne, og kan være 
et problem for personer med nedsatt styrke. Slike dører kan også 
være problematiske for rullestolbrukere da det er ekstra vanskelig å 
åpne en dør fordi man sitter og fordi stolen kan trille (Husbanken og 
Statens bygningstekniske etat, 2004).
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Fig. 2.17 Noen kanter og 
nivåforskjeller kan være hindringer 
for bevegelseshemmede. Her har 
rullestolen satt seg fast mellom to 
høyere kanter.
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Overfl ater
Jevne underlag er gode å bevege seg på både for rullestolbrukere 
og andre personer. En ruglete overfl ate kan både være vanskelig og 
ubehagelig, spesielt for personer i rullestol. Å ha et jevnt belegg 
kun i en stripe i gangretningen er ikke tilstrekkelig, da dette ikke gir 
muligheter til å ta avstikkere og stoppe der man ønsker.

Glatte overfl ater kan være til fare for de som ferdes der, Det 
er spesielt vanskelig å bevege seg på glatte overfl ater med 
hjelpemidler som krykker, rullestol osv. Overfl ater må være 
sklisikre også i våt tilstand.

Det er også viktig å holde underlaget fritt for skader og sprekker, 
da disse er lette å snuble i og vanskelig å trille over for personer i 
rullestol.

I Norge har vi et slikt klima at bakken er dekket med snø og is store 
deler av året. Dette gjør fremkommeligheten problematisk både 
for rullestolbrukere og personer med andre hjelpemidler. Der det 
er mulig og behov for det, bør varmekabler legges i bakken slik at 
underlaget holdes bart mesteparten året. Det er også viktig å være 
nøye med brøyting der snøen legger seg (Husbanken og Statens 
bygningstekniske etat, 2004).

Fig. 2.18 I Barcelona har mange 
gater jevnt belegg, som er behagelig å 
ferdes på. Bildet viser en av Barcelo-
nas hoved-handlegater.

Fig. 2.19 Manglende brøyting kan by 
på problemer for funksjonshemmede. 
Bildet viser en en situasjon der en rul-
lestolbruker som blir hindret i å krysse 
veien pga. snø.
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Krav til utformingen                              
   
Krav til utforming av bygg og uteområder fi nner vi i teknisk 
forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK). Forskriften inneholder 
krav til utforming for å sikre brukbarhet. Veilederen til teknisk 
forskrift (REN) angir en rekke minimumsytelser for utformingen. 
Forhold som ikke er i tråd med minimumsytelsene angitt i 
veilederen er ikke automatisk i strid med teknisk forskrift, det 
avhenger av en forståelse av hver situasjon. 

Dette kapitlet er tuftet på en oversikt i temaveilederen Bygg 
for alle, som har benyttet REN som utgangspunkt for krav til 
utforming. Under ”Krav” i denne oversikten har jeg listet opp 
minimumsytelsene i REN, da disse gir best indikator på hva som 
er brukbart eller ikke. Punkter som inneholder ordet ”skal” eller 
”må” er absolutte krav. Mange av minimumsytelsene angitt i REN 
tilfredsstiller ikke alle brukeres behov og ønsker, men med små 
justeringer eller tillegg vil bygg og uteområder få en høyere grad av 
brukbarhet. Under ”Anbefalninger” er slike justeringer og tillegg 
listet. Anbefalninger som ikke har annen referanse er også hentet fra 
temaveilederen Bygg for alle. 

Planløsning

Logiske og lettfattelige planløsninger bør etterstrebes, da 
dette forenkler orienteringen for alle. Dette gjelder særlig for 
synshemmede. Også for besøkende kan en slik løsning gjøre 
orienteringen enklere, samtidig som næringslivet vil dra nytte av 
tydelighet i en sentrumssone (Belsnes, 2002).

Krav:
Atkomst skal utformes slik at den er lett å fi nne og lett å bruke.
Det skal være god atkomstvei for orienterings- og 
bevegelseshemmede fra kjørbar vei til bygningens 
hovedinngangsdør. Dette gjelder for boligbygninger med felles 
inngang til fl er enn 4 boliger, arbeidsbygninger og deler av 
publikumsbygninger der allmennheten har adgang.

Anbefalninger:
Det bør være logisk planløsning og enkelt å fi nne frem til viktige 
funksjoner.
Plasser og torg bør ha defi nerte gangbaner.
Det bør ikke være unødvendige nivåforskjeller.

Arealbehov

Særlig rullestolbrukere trenger god plass for å forfl ytte seg, 
og det vil være behov for fri gulvplass ved inngangspartier, 
informasjonstavler o.l. for at alle skal kunne bruke innretningen. 
Også folk med barnevogn, rullator, krykker, bagasje o.l. har behov 

Fig. 2.20 Forsiden av den nyttige 
temaveilederen som er utgitt av Hus-
banken og Statens bygningstekniske 
etat.
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for ekstra plass når de forfl ytter seg.
Biloppstillingsplasser for funksjonshemmede er en viktig 
forutsetning for god tilgjengelighet til bygg. Plassene kan være 
avgjørende for om bevegelseshemmede kan bruke bygningen eller 
området.

Gang- og oppholdsarealer
Krav:
Fri bredde atkomstvei bør være minimum 1,4 m og 1,8 m ved lang 
atkomstvei.
Der tilgjengelighet for bevegelseshemmede kreves etter TEK § 10-
31 bør fri gulvplass være minst 1,5 m x1,5 m.
Hele veiens bredde bør holdes fri for snø og is.

Anbefalninger:
Fri bredde minimum 1,8 m på atkomstveier. For bygninger beregnet 
på mange mennesker bør bredden være større enn 1,8 m.
Fri gulvplass med diameter 1,6 m i bygninger beregnet for mange 
mennesker og der det er ventet mange funksjonshemmede.

Parkering
Krav: 
Det skal være minst en plass tilpasset funksjonshemmede. 
Minimum to plasser bør avsettes ved bygninger hvor det ventes 
hyppige besøk av funksjonshemmede eller 5-10 % av det totale 
antallet plasser.
Disse plassene bør være nært bygningen.
Plassene må ha minimumsmål på 3,8 x 5 m.
Slike plasser må merkes og skiltes spesielt.

Anbefalninger:
Parkeringsplasser for funksjonshemmede bør være maks 25 m fra 
hovedinngang.
5-10 % av parkeringsplassene bør være tilrettelagte for 
funksjonshemmede.
Plassene bør 4,8 x 6-7 m, og ha minst mulig fall.
Disse plassene bør ha godt synlige kontrastmarkeringer.

Nivåforskjeller

Det er viktig at nivåforskjeller utformes på en slik måte at løsningen 
blir mest mulig brukbar for alle. Mange har vanskeligheter for å 
gå i trapper, bakker o.l. Det bør for eksempel være trinnfri atkomst 
fra kjørbar vei og frem til hovedinngang. Nivåforskjeller på under 
10 cm har lett for å bli snublekanter. Nivåforskjeller bør også være 
godt markert. 

Trapper:
Krav: 
Hovedtrapper skal ha rett trappeløp. Effektiv bredde i trapper som 
ikke har rette løp må være minst som trapper med rette løp.
Hovedtrapper utenom boenhet må ha min 1,1 m bredde.

Fig. 2.21 Bildet viser biloppstilling-
splass for handikappede. Plassen er er 
godt skiltet og merket.
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Trappeformel: 2 opptrinn + 1 inntrinn = 620 mm +/- 20 mm gir som 
oftest gode stigningsforhold.
Trinn og nivåforskjeller bør merkes.
Hovedformer og interessepunkter bør fremheves med dagslys, 
kunstig belysning og fargevalg.

Anbefalninger:
Alle trapper bør være minimum 1,1 m brede, og bredde i trapper 
som ikke har rette løp bør økes med 0,10- 0,15 m i forhold til 
trapper med rette løp.
Inntrinn bør være 280-300 mm, og opptrinn 150-160 mm. For 
bygninger med mange funksjonshemmede brukere og bygninger 
beregnet for mange mennesker bør inntrinn være minst 300 mm.
Overfl aten bør være fast, jevn og sklisikker.
Det bør være kontrastfarger og taktil merking med bredde fra 30 til 
50 mm på alle opp- og inntrinn.
Trinn og kanter i trapp eller andre nivåforskjeller bør markeres med 
farge og/eller tekstur som avviker fra overfl aten ellers.

Ramper:
Krav: 
Ramper skal være minimum 0,9 m brede. En bredde på 0,9-1,1 m er 
hensiktsmessig.
Stigning bør ikke være større enn 1:20, for kort rampe maks. 1:12. 
Dette er bare brukbart for å utjevne små nivåforskjeller.
Ramper som skal benyttes av rullestolbrukere skal har repos for 
minst hver 0,6 m høydeforskjell. 
Repos bør ha tilfredsstillende snuareal for rullestolbruker; 1,5 m x 
1,5 m.

Anbefalninger:
Ramper bør være minst 1 m brede.
Ramper bør ha et maksimum stigningsforhold på 1:20, aldri brattere 
enn 1:15 selv for korte ramper.
Underlaget bør være fast, jevnt og sklisikkert.
Hvilereposer med snuplass for rullestol på diameter 1,6 m for minst 
hver 0,6 m høydeforskjell. Lange ramper bør unngås selv om de 
deles opp med reposer.
Rampen bør merkes taktilt og med kontrastfarger på topp og bunn.
Ramper bør ha god allmennbelysning og spot på infotavler, skilt, 
ved heis etc.
Anbefalningene for belysning i trapp gjelder også for rampe.

Heis:
Krav:
Det må være plass til at rullestolbrukere kan snu, og/eller plass for 
rettvinklet sving ved heisdøren. 
Heis som skal brukes av rullestolbrukere må ha innvendige 
mål minimum 1,4 m x 1,1 m. Dersom heis skal kunne brukes 
av personer med alle typer rullestoler bør innvendige mål være 
minimum 2,0 m x 1,4 m.
Heisdør bør ha fri bredde på minimum 0,9 m.
Høyde på terskel bør maksimalt være 25 mm og avfaset.
Heis som er tilrettelagt for funksjonshemmede skal være tydelig 

Fig. 2.22 På Oslo S er trappekantene 
markert med lysere felt enn  trinnene. 
Dette gjør trappen og hvert trinn mer 
synlig.
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merket.
Manøverknapp skal være i høyde 0,9 -1,1 m over gulv. 
Det bør være kontrastfarger på manøverknapp og skrift. Tall/
bokstaver bør også være i blindeskrift eller opphøyd skrift i lesbar 
størrelse.

Anbefalninger:
Alle heiser bør være tilrettelagt for funksjonshemmede og være godt 
merket.
Snuareal for rullestol bør være minimum 1,5 m i diameter.
Anbefalt innvendige mål er 2,0 m x 1,4 m. For heis der 
rullestolbruker må snu inne i heisen er anbefalt innvendige mål 1,6 
m x 1,6 m.
Heisdør bør ha kontrastfarge og ha fri bredde på 1,0 m i bygninger 
med mange funksjonshemmede brukere og i store publikumsbygg.
Det bør være sklisikkert og renholdsvennlig gulv, samt vegger og 
gulv som ikke gir refl ekser.
Det anbefales håndlist i høyde 0,9 m over gulv.
Anbefalt maksimumshøyde på terskel er 20 mm. Det samme gjelder 
for avstand mellom repos og heisgulv.
Manøverknapp bør være 0,9 m over gulv og 0,4 m fra hjørne. Lyd- 
og lyssignal i kupe og på repos.

Håndlister: 
Krav:
Både trapper og ramper skal ha solide håndlister på begge sider.
Hovedtrapp og rampe for bevegelseshemmede skal ha håndlist på 
begge sider og i to høyder.
Disse bør plasseres i høyde ca 0,9 m og ca. 0,7 m. For trapper med 
håndlist i en høyde bør disse plasseres 0,9 m over gulv.
Diameter bør være ca 45 mm. 

Anbefalninger:
Håndlisten bør ende 0,3 m forbi øvre og nedre del av trapp og 
rampe. 
Avstand mellom håndlist og vegg bør være minst 50 mm. 
Håndlist bør også være godt synlig i kontrast med omgivelsene.

Inngangspartier

Et inngangsparti med god utforming er viktig for en bygnings 
tilgjengelighet. Det må tas hensyn til folks forskjellige 
forutsetninger både når det gjelder dimensjonering og plassering av 
viktige installasjoner.

Generelt: 
Krav:
Det bør være minst mulig nivåforskjell mellom terreng og gulv 
innenfor.
Det må være tilrettelagt hovedinngang eller annen likeverdig 
inngang som merkes tydelig.
Eventuell trapp må suppleres med rampe for arbeidsbygg og de 
deler av publikumsbygg der publikum har adgang.

2.Teori
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Fig. 2.23 Bildet viser en trapp med 
gode håndlister i to høyder, og som 
fortsetter utenfor trappens topp og 
bunn.



Inngangsparti bør markeres med skilt og/eller markering på 
overfl ater.
Gulv må være sklisikkert, også i våt tilstand.
Det må ikke være hindringer som stolper o.l. foran døren.
Fri gulvplass bør ha diameter 1,4 m i slagretningen og 1,8 m mot 
slagretningen.

Anbefalninger:
Det anbefales å ha et plant repos på minimum 1,5 m x 1,5 m foran 
inngangsdør.
Det bør være mønster eller farger i belegget som viser 
ferdselsretninger og retningsforandringer.
Overfl ater bør ikke gi gjenskinn eller refl ekser.
Fri gulvplass bør være med diameter 1,6 m eller mer i bygninger 
med mange funksjonshemmede brukere og bygninger som er 
beregnet for mange mennesker. 
Det bør være lydfyr som gir lydsignaler ved viktige inngangspartier.

Dør
Krav: 
Det må være minimum 10 M dører i inngang til boligbygninger 
med felles inngang til mer enn 4 boliger, arbeidsbygning og 
publikumsbygninger der publikum har adgang.
Inngangspartier bør være terskelfrie eller ha høyst 25 mm avfaset 
terskel.
Dørhåndtak bør plasseres 0,9-1,1 m over gulv.
Manuell åpningskraft bør være maksimalt 20 N.
Det må være tydelig merking av glassfelt som kan forveksles med 
dør.
Skyvedør med automatisk åpning og lukking er gode å bruke for 
funksjonshemmede.

Anbefalninger:
Det anbefales dører som er minimum 10 M eller mer avhengig av 
bruk og trafi kk. Økes målene med 100 mm blir mange bygninger 
brukbare for alle.
Inngangsparti bør være terskelfritt eller ha maks 20 mm avfaset 
terskel. For bygninger med stor publikumsbelastning er det anbefalt 
med terskelfri atkomst eller maks 15 mm avfaset nivåforskjell.
Ved skyvedører anbefales 0,3 m eller mer fri sideplass på alle fi re 
sider.
Manuell åpningskraft er anbefalt å ligge på maks 5-10 N.
Snuplass diameter 1,5 m eller større.

Belysning, kontraster
Krav:
Det børe være jevn og god belysning. 
Trinn, ringeknapper, skilt o.l. bør ha kunstig belysning.
Viktige steder som informasjonstavler o.l. bør markeres med farge 
og kunstig belysning.
Materialer som er vanskelig å se og kan forveksles med dør må 
merkes tydelig.

Anbefalninger:
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Det bør være kontrastfarger på vegg/gulv og dør/gerikter/vegg. 
Kontrastmarkering av store glassfelt bør være i to høyder.
Behovet for kontrastmerking blir større med antall brukere og 
graden av tilgjengelighet for publikum.

Dørskilt, ringeklokke, calling, dørhåndtak
Krav:
Ringeapparat, manøverknapper i heis, porttelefon, lysbrytere e.l. 
som er vanlig for bygningers bruk skal være utformet og plassert 
slik at orienterings- og bevegelseshemmede kan bruke dem. Disse 
må plasseres i en høyde på 0,9-1,1 m over gulv

Anbefalninger:
Porttelefon, ringeklokker o.l. bør plasseres på låssiden av døra.

Materialer

Det er viktig å velge materialer etter bruk. Gangarealer bør være 
jevne, og det kan med fordel benyttes et avvikende materiale ved 
retningsendringer o.l., samt en annen ruhet i kantstein, slik at kanten 
er lettere å oppdage for blinde og svaksynte. Overfl ater som er til 
minst mulig fare for eksempel ved at de er sklisikre er også svært 
viktig.

Taktil informasjon i kombinasjon med lyshetskontrast kan være til 
stor hjelp synshemmede skal orientere seg i gatebildet.

Som nevnt tidligere har farger og kontraster mye å si for hvordan 
man opplever omgivelsene. God bruk av kontraster kan gjøre det 
lettere for synshemmede å orientere seg.

Dimensjonering og utforming av kummer og rister er viktig slik at 
ikke hjelpemidler setter seg fast.

Overfl ater
Krav:
Det må benyttes materialer som er sklisikre og ikke til ulempe for 
bevegelseshemmede.
Begynnelse av vei samt rett foran inngang bør ha avvikende belegg.
Det bør benyttes materialer slik at overfl ater ikke gir gjenskinn eller 
refl ekser.

Anbefalninger:
Sammenhengende ledelinjer og kontrastmarkeringer bør 
etterstrebes.
Det bør vurderes varmekabler i uteområder med stigning.
Sprekker i overfl aten bør være maks. 10-20 mm.
Sidekanter bør danne kontrast med overfl aten.

Ledelinjer
Krav:
Her fi nnes det ingen krav.
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Fig. 2.24 Denne gulvfl isen har en 
ruglete overfl ate, som gjør underlaget 
sklisikkert.



Anbefalninger:
Materialkombinasjoner kan tilrettelegges ulike aktiviteter og 
fungere som ledelinjer.
Sammenhengende ledelinjer og kontrastmarkeringer bør 
etterstrebes.
Retningsindikatoren gir retningsinformasjon, f.eks. mellom to 
målpunkter i form av parallelle riller i fartsretningen. Den bør være 
merket taktilt, med lyshetskontrast K=0.4 
Ved retningsendringer og i kryss bør ribbene gå på tvers av 
gangretningen.
Varselsindikatorer varsler om farer, som ved trapper, fortauskanter 
og kollektivholdeplasser. Disse bør ha taktilt mønster i form av 
kuler i forskjøvede rader. Indikatoren bør også ha lyshetskontrast til 
omgivelsene (K=0.8).
Oppmerksomhetsindikator gir informasjon om viktige funksjoner, 
og bør bestå av ribber på tvers av fartsretningen. Lyshetskontrast 
bør være K=0,4.
Naturlige ledelinjer kan være er godt alternativ, både av hensyn til 
estetikk og lavere kostnader. Slike ledelinjer kan være overganger 
mellom belegg med følbar forskjellig tekstur og lyshetskontrast.
(Øvstedal og Lindland, 2005) 

Farger og kontraster
Krav:
Nivåforskjeller og kanter bør merkes.

Anbefalninger:
Lyse overfl ater anbefales ved dårlige lysforhold.
Det bør være mønster eller farger i belegget som angir 
ferdselsretninger og retningsforandringer.
Kontrastfarger på vegg/gulv, dør/ håndlist/ vegg anbefales.

Kummer og rister
Krav:
Her er det ingen krav.

Anbefalninger:
Vannrenner langs bakken, rister o.l. bør utformes slik at ikke 
rullestoler og andre hjelpemiddel setter seg fast, det vil si en 
spalteåpning på maksimalt 10 mm (Gundersen 2005).

Belysning, informasjon, møblering

God belysning, informasjon og hensiktsmessig møblering er viktig 
både for sikkerhet, trivsel og orientering og er med på å gjøre 
områder mer tilgjengelige.

Belysning
Krav:
Det bør være generelt god allmennbelysning.
Det bør være kunstig belysning og dagslys som gjør rommet egnet 
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Fig. 2.25 Bildet viser en varselsindi-
kator på toppen av en trapp på Oslo 
S. Feltet er plassert i god avstend fra 
første trappetrinn, slik at den synsh-
emmede rekker å stoppe før kanten.

Fig. 2.26 Bildet viser et eksempel 
fra Kristiansand, der mønsteret og 
fargene i underlaget angir ferdesel-



for allsidig bruk.
Atkomstvei og inngang bør være godt belyst. 

Anbefalninger:
Belysning av utearealer er viktig. Dette kan forebygge ulykker, 
skape trygghet og gjøre det enklere å ta seg fram.
God allmenn belysning, og spotter på infotavler, skilt, ved heis o.l.

Informasjon: 
Krav: 
Skilt bør plasseres 1,4 - 1,6 m høyde over gulv ved leseavstand 
mindre enn 2 m. 
Det må være fri passasje 2,1 m under nedhengte skilt og skilt som 
stikker ut fra vegg.
Skilt bør ha blindeskrift eller opphøyde tall og bokstaver i en 
størrelse som er lesbar.
Det bør unngås skilt med glass foran, da dette vanskeliggjør lesing.
Skilt bør ha god belysning som ikke blender.
Det bør være tydelig merking av atkomst for funksjonshemmende.

Anbefalninger:
Skilt bør ha blindeskrift i tillegg til vanlig tekst.
Fri passasje bør være 2,25 m under skilt i beferdet område.
Bokstavene bør være 25 mm høye og være i kontrast til bakgrunnen. 
Det bør også være god kontrast mellom selve skiltet omgivelsene.
Skilt og tavler bør ha punktbelysning som ikke gir blending eller 
refl ekser.
Det er anbefalt å ha lydfyr ved inngangspartier, slik at det blir 
enklere for synshemmede å fi nne frem.

Møblering
Krav:
Her er det ingen krav.

Anbefalninger:
Møblering bør plasseres tilbaketrukket utenfor gangbanen.
Utforming av sitteplasser bør være slik at alle kan bruke dem.

Overgang til tilgrensende arealer

Det er viktig at det lages til gode overganger til de tilgrensende 
arealene, slik at tilgjengeligheten ikke opphører i grensen mellom to 
forskjellige prosjekter, men får en jevn overgang slik at det er mulig 
å ferdes videre uten hinder. Dette gjelder krav til kanter, belegg 
osv, eller at et ledelinjesystem eller kantsteiner som er det mulig å 
orientere seg etter fortsettes også utenfor området. 

Fig. 2.28 Brugata i Oslo er nylig reno-
vert, men det er tatt lite hensyn til å 
tilpasse det nye belegget til områdene 
rundt. Her vil mange få vanskeligheter 
med å komme seg videre.

Fig. 2.27 Tegnforklaring til et over-
siktskart på Oslo S. Både kart og 
tegnforklaring er lesbart og taktil.
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Drift og vedlikehold

For at gode løsninger og tilrettelegging skal fungere er det helt 
avhengig av god drift og vedlikehold. Det hjelper ikke om det er 
god tilrettelegging hvis det ikke vedlikeholdes. 

Et jevnt underlag er nødvendig for at det skal være behagelig, 
fremkommelig og trygt for alle å ferdes på. Slitasjeskader på belegg 
er et vanelig syn. Hull i belegg, knekte og løse heller medfører store 
ulemper og farer for personer i rullestol, på sykkel, med barnevogn 
osv. Slike skader bør tas hånd om umiddelbart slik at brukbarheten 
opprettholdes. Videre er det viktig å holde kontroll med setning av 
belegg for å unngå at det oppstår setningsskader o.l., da dette også 
kan føre til ulemper for brukerne.

I overganger mellom områder med og uten varme i bakken kan 
det fort dannes en høy kant med snø og is. I slike overganger er 
det nødvendig å være nøye med brøytingen slik at overgangen blir 
jevn. Det er også nødvendig å brøyte gangarealer så bredt at det er 
brukbart for alle brukergrupper.

Mange materialer lysner med tiden, og fargekontraster blir svakere 
etter hvert som materialet blir slitt. På denne måten reduseres også 
kontrasten mellom materialer, og hensikten forsvinner hvis ikke 
godt vedlikehold og kontroll utføres. Dette er det også viktig å ta 
hensyn til når materialer og farger velges. 

Varsel av midlertidige installasjoner og forbud mot å plassere skilt 
o.l. i gangbanen bør gjennomføres slik at omgivelsene blir mer 
forutsigbare, særlig for synshemmede.

Lyspærer er noe som må skiftes ut med jevne mellomrom. Kontroll 
med belysningen er derfor viktig slik at ønsket lyssetting forblir 
brukbar. 

Vedlikehold av ledelinjesystem er viktig, og tilstanden bør 
kontrolleres Det er spesielt viktig hver vår å se til at ikke 
vinterdriften har forårsaket slitasje eller skader på indikatorene. For 
at slik taktil informasjon også skal kunne brukes vinterstid må drift 
planlegges nøye for å holde de taktile indikatorene snø- og isfrie 
(Øvstedal og Lindland, 2002).

Flere paragrafer i Plan- og bygningsloven setter krav til vedlikehold 
av bygde omgivelser. Dette går spesielt på å hindre at fare 
skal oppstå som resultat av manglende eller dårlig vedlikehold 
(Husbanken og Statens bygningstekniske etat, 2004).
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Fig. 2.29 Denne kantmarkeringen på 
perrongen på Lillestrøm stasjon er 
lite synlig. Slike markeringer trenger 
jevnlig vedlikehold.

Fig. 2.30 Denne ledelinjen på Oslo 
S mangler noen felt. Det er viktig å 
kontrollere indikatorene for at et slikt 
system skal fungere.



Metodevalg

For å kunne løse et problem trenger man et verktøy som 
hjelpemiddel. Et slikt hjelpemiddel kalles metode. Metodikeren 
Vilhelm Aubert har defi nert metode som:

”en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme 
frem til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener 
dette formålet hører med i arsenalet av metoder. Svært mange 
hjelpemidler og redskaper blir på det viset av interesse”
(Aubert, 1981:359 i Andersen, 1997: 73)

Det er vanlig å skille mellom kvantitative og kvalitative metoder, 
som jeg vil se nærmere på nedenfor.

Kvantitativ metode
Kvantitativ metode er en forskningsmetode som baserer seg på 
det som er målbart og fenomen som lar seg representere i form 
av tall, altså det som er kvantifi serbart. Metoden tar for seg store 
tallmaterialer, der det er mange informanter med få opplysninger. 
Tallmaterialet analyseres for å fi nne mønstre og forskjeller i 
fenomenet som det forskes på (Hellevik, 1995).

Kvantitativ metode blir i Hellevik (1991: 14) defi nert som:

”framgangsmåter der forskeren først systematisk skaffer seg 
sammenlignbare opplysninger om fl ere undersøkelsesobjekter av et 
visst slag, så uttrykker disse opplysningene i form av tall, og til slutt 
foretar en analyse av mønsteret i dette tallmaterialet.”

Kvalitativ metode
Til forskjell fra den kvantitative metoden baserer forskeren seg 
her på sin egen evne til å analysere og vurdere og fi nne et mønster 
i helheten av egenskaper. Metoden tar ofte utgangspunkt i få 
informanter med mange opplysninger. Denne metoden åpner altså 
for subjektive betraktninger, og er en fremgangsmåte der forskeren 
ofte går frem og tilbake mellom registreringer og analyse (Hellevik, 
1995). Med kvalitativ metode menes i følge Hellevik (1991: 14):

”en metode der forskeren samler inn data på en mindre systematisk 
(impresjonistisk) måte og bruker dataene for å besvare empiriske 
spørsmål. Forskeren baserer sin evne til å leve seg inn i og oppfatte 
et mønster i det mangfoldet av sanseinntrykk han mottar, i stedet for 
å trekke ut et begrenset antall aspekter ved helheten, og så måle og 
analysere ved hjelp av tall.”

Ved bruk av  denne metoden vil forskeren selv fungere som 
målingsverktøy, der han baserer seg på egne vurderinger i 
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3.Metode
intervjuer, istedenfor å benytte seg av standardiserte spørsmål med 
svaralternativer. Kvalitative data sier noe om ikke-tallfestbare 
fenomener (Hellevik 1995).

For denne oppgaven har jeg benyttet en kvalitativ tilnærming i 
forbindelse med datainnsamling, fordi jeg best kan fi nne svar på 
min problemstilling ved hjelp av kvalitativ metode.

Case som teori

En casestudie er en detaljert undersøkelse av et eksempel av en 
klasse fenomen. Dette er både er prosess som gir kunnskap og et 
resultat av erfaringene. En vanelig misforståelse når det gjelder 
casestudier er at man ikke kan generalisere på grunnlag av én case. 
I Flyvbjergs avhandling Eksemplets magt trekker han frem som 
som eksempel Galileis forkastelse av Aristoteles teori om fritt fall, 
der forkastelsen bestod av et tankeeksperiment i første rekke og 
deretter ett eksperiment. Flyvbjerg mener også at generalisering på 
bakgrunn av store stikkprøver eller enkelte case som hovedkilde 
til vitenskaplig utvikling er sterkt overvurdert, og han henspeiler 
til Kuhn at ”ordentlig arbejde kræver udvikling af den evne til 
intuitiv, holistisk og synkron problemløsning, som karakteriserer de 
øverste niveauer i menneskets læreproces” (Flyvbjerg, 1991: 147). 
Flyvbjerg påpeker videre at denne evnen ikke kan formaliseres, 
og er like viktig som formell generalisering for den vitenskapelige 
forskningen.

Formålet med min casestudie er ikke å generalisere eller å lære om 
andre case, men å lære om disse spesifi kke casene. 

To retninger
Det fi nnes ulike syn på hva som er det viktigste i casestudier, men 
blant andre Yin og Stake mener det fi nnes følgende kjennetegn som 
minste fellesnevner for en casestudie:

• ”skal ha ett fall som studieobjekt,
• vilket skall vara en komplex fungerande enhet,
• undersökas i sitt naturliga sammanhang,
• med en mångfald av metoder och
• vara samtida”

(Johansson, 2000 a: 66).

Casestudiene har utviklet seg fra to retninger. For en av retningene 
siktes det i hovedsak mot å forstå casen, mens den andre retningen 
retter fokus mot metode. Robert Stake mener at det avgjørende 
er at det er casen som studieobjekt som er viktig og ikke 
forskningsmetodene. Han har uttalt følgende: 

”As a form of research, casestudy is defi ned as interest in individual 
cases, not by the methods of inquiry used” (Johansson, 2000 a: 66). 
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Andre har lagt mer vekt på metoden, som f.eks. Robert Yin: 

”A casestudy is an empirical inquiry that
• Investigates a contemporary phenomenon within its reallife 

context, espesially when
• The boundaries between phenomenon and context are not 

clearly evident” 
(Johansson, 2000 a: 66).

Deduktiv, induktiv og abduktiv metode
Når vi i metodesammenheng snakker om å trekke slutninger er 
det i hovedsak induksjon, deduksjon og abduksjon vi snakker om. 
Den deduktive metoden tar utgangspunkt i en case og en regel. 
Her benyttes regelen på eksempelet for å fi nne ut om regelen 
stemmer. Den andre metoden, induksjon, tar utgangspunkt i en 
case og et faktum, og induserer ut fra dette om en gitt regel er 
sann. Den tredje metoden, abduksjon, likner de to andre metodene. 
Den tar utgangspunkt i et overraskende faktum som tolkes med 
en forestilling basert på personlige og kulturelle erfaringer, og 
hvis denne forestillingen er sann vil det kunne forklare faktumet. 
Abduksjon baserer seg altså noe på gjetting. Denne fremgangsmåten 
skiller seg fra de andre ved at man gjennom en hypotese tilfører 
noe nytt. Siden denne formen for resonnement også inneholder et 
kreativt moment er dette den metoden der det er størst fare for feil 
(Johansson, 2000 b). Metoden jeg har brukt i min oppgave likner på 
abduksjon, da jeg på bakgrunn av en forestilling fi nne ut om dette 
passer til casen.

Case som metode

Jeg har valgt å utføre undersøkelsene som casestudie, som går ut på 
å ”studere et fenomen innenfor dets virkelige kontekst” (Yin, 1994: 
13). 

For datainnsamlingen i casestudien har jeg valgt å benytte meg av 
følgende metoder:

• Intervjuer med representanter fra de aktuelle juryene, 
arkitektene, landskapsarkitektene og tiltakshaverne.

• Befaringer i Ibsenkvartalet, Lillestrøm stasjon og Lysaker 
brygge, med sjekklister, fotoapparat, målebånd og fjærvekt

• Dokumentstudier av viktige dokumenter og publikasjoner 
innen temaet

Intervjuene av jurymedlemmene er gjennomført for å avdekke 
holdningene til og betydningen av tilgjengelighet når prosjektene 
har blitt vurdert for byggeskikksprisen.

Intervjuene av arkitektene, landskapsarkitektene og tiltakshaverne 
er utført for å fi nne ut om hensynet til tilgjengelighet for alle har 
vært oppe som tema, og eventuelt på hvilken måte.
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Det er gjort befaringer av caseområdene for å få en oversikt over 
områdets tilstand med tanke på tilgjengelighet for alle. 

Metode slik jeg har brukt det

Intervjuene
Intervjuene er utført som uformelle personlige- og telefonintervjuer, 
der jeg underveis har notert hva intervjuobjektet har svart.

Når jeg har gjennomført intervjuene har jeg listet opp noen spørsmål 
jeg ønsket å fi nne svar på, men jeg har prøvd å få intervjuobjektet 
til å snakke fritt og justert og formulert spørsmålene deretter. På 
grunn av dette har jeg i noen tilfeller ikke hatt behov for å stille mer 
enn par spørsmål, mens i andre tilfeller har jeg måttet spørre alle 
spørsmålene for å få den ønskede informasjonen.

Jurymedlemmene har fått de samme spørsmålene eller de har 
avgitt informasjon om de samme temaene, mens arkitektene og 
tiltakshaverne har fått andre spørsmål enn jurymedlemmene.

Intervjuene har vært varierende tidsmessig. Intervjuene med 
jurymedlemmene har tatt alt fra ti minutter til en time, alt ettersom 
hvor mye intervjuobjektene har hatt å si om saken og hvor konkrete 
de har vært. Samtalene med arkitekter, landskapsarkitekter og 
tiltakshavere har vært kortere og vart alt fra to minutter til et kvarter. 
Intervjuene ble gjort i februar, mars og begynnelsen av april.

Befaringene
Jeg har gjennomført befaringer av Ibsenkvartalet, Lillestrøm 
stasjon og Lysaker brygge. Befaringene er gjort med fotoapparat 
og selvutformede sjekklister som kartleggingsverktøy. Jeg har også 
foretatt målinger av trapper, ramper, inngangspartier og liknende.

Registreringene er basert på egne observasjoner og vurderinger på 
hvert av prosjektområdene.

Jeg har vært på hvert av områdene opp til fl ere ganger både grunnet 
klima og for å supplere registreringene. Befaringene ble gjort både 
på dagtid og på kveldstid i februar, mars og april. 

Kartleggingsverktøyet er utarbeidet ved hjelp av lister fra 
deltasenteret, heftet Bygg for alle og sjekklistene fra tidligere 
masteroppgave Den usynlige byen av Elin Gundersen. Her har jeg 
brukt et utvalg av punkter jeg fant hensiktsmessig for min oppgave. 
Jeg har også føyd til noen egne punkter jeg ønsket å registrere. 
Listene er utformet på en slik måte at jeg får best mulig oversikt 
over forholdene på hvert enkelt sted.
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Målinger
Jeg har foretatt enkelte kontrollmål i trapper, for å fi nne hvilket 
forhold som er brukt. I tilfeller der jeg har sett trinn som har 
åpenbare avvik fra de andre trinnene i trappen har jeg alltid målt. 
Jeg har også målt høyde på rekkverk.

For å fi nne stigningsforholdet der nivåforskjell blir tatt opp med 
rampe har jeg skrittet opp lengden og målt høydeforskjellen med 
målebånd på vegg eller kant ved siden av. Deretter har jeg regnet ut 
stigningsforholdet grovt sett.

Videre har jeg gjort noen målinger ved inngangspartiene. Her 
har jeg bl.a. funnet høyde på dørhåndtak, terskler, callinganlegg 
og avstand til dør, samt kontrollert hvor god plass det er foran 
inngangsdøren hvis jeg har vært i tvil om det har vært innenfor 
standardene. Jeg har også målt plassering av manøverknapper ved 
heis.

For å fi nne tyngde på dører har jeg benyttet meg av en fjørvekt. Jeg 
har målt hver dør tre ganger og regnet ut gjennomsnittet av disse 
målingene for å fi nne dørenes tyngde. For bygninger med mange 
tilsvarende dører har jeg kun målt noen av disse hvis det har vist seg 
at disse krever forholdsvis lik manuell åpningskraft.

Kritikk av metode

Registreringene foregikk over en lengre periode. På denne måten 
fi kk jeg supplert sjekklistene etterhvert som jeg tilegnet med mer 
kunnskap om temaet. Sjekklistene hjalp meg til å gjøre systematiske 
registreringer. Jeg kunne gjort mer detaljerte registreringer, men for 
dette formålet mener jeg detaljeringsgraden er hensiktsmessig.

Målingene er gjort med målebånd, fjørvekt og oppskritting av 
avstander der jeg har ønsket å fi nne stigningsforhold. Målingene 
gjort med målebånd er forholdsvis korrekte. Målingene med 
fjørvekt er gjort tre ganger på hvert målepunkt, og på denne måten 
tror jeg også disse målingene stemmer godt med virkeligheten. 
Når jeg har skrittet opp avstander for å fi nne stigningsforhold har 
dette ført til at disse resultatene er mindre nøyaktige. På grunn av 
begrenset tid har jeg kun gjort stikkprøver av noen av målingene. På 
grunn av dette kan det være noen forhold jeg har oversett. Likevel 
mener jeg at  For denne type oppgave mener jeg at graden av 
nøyaktighet er god for å få et godt inntrykk av de fysiske forholdene 
i prosjektene.

Jeg har benyttet åpne intervjuer, noe som krever at intervjueren 
tolker og formidler det som blir sagt videre på best mulig måte. 
Ved slike intervjuer er det alltide en fare for misforståelser og 
mistolkninger.

I oppgaven har jeg fokusert på hensynet til syns- og 
bevegelseshemmede. Mine kommentarer en myntet på utforming 38
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som er best for disse brukergruppene, selv om også andre forhold 
spiller inn ved planlegging og utforming.

En annen svakhet med min metode er at jeg har svært få utvalg. Jeg 
har likevel kommet frem til interessante konklusjoner som kanskje 
kan gjelde for fl ere steder.
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Registreringene

Denne delen av oppgaven består av registreringer basert på egne 
observasjoner. Registreringene er sortert i planløsning, arealbehov, 
materialer, belysning, informasjon og møblering, nivåforskjeller 
og inngangspartier. Under disse kategoriene har jeg i grove trekk 
registrert følgende:

Planløsning
• Er planløsningen logisk og tilgjengelig
• Plassering av viktige funksjoner
• Defi nerte gangbaner
• Annet

Arealbehov
• Fri bredde
• HC-parkering
• Varmekabler og vinterdrift
• Annet

Nivåforskjeller
• Nødvendighet av nivåforskjeller
• Fysiske forhold i trapper
• Fysiske forhold i ramper
• Heis med manøverknapper, belysning o.l.
• Håndlister
• Merking av nivåforskjeller
• Annet

Inngangspartier
• Plassering
• Fri bredde
• Belysning
• Dimensjoner av dør, terskler, calling osv.
• Merking av glassfelt
• Annet

Materialer
• Materialet i underlaget
• Kontraster
• Kummer og rister
• Annet

Belysning, informasjon, møblering
• Jevn og god belysning uten blending
• Belysning av skilt, ringeklokker og andre viktige 

installasjoner 
• Skilting til viktige funksjoner
• Skiltets utforming og plassering
• Hvileplasser og utformingen av disse 
• Faste og løse gjenstander i gangbanen
• Annet
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Deretter er registreringene sortert i kategoriene ”bra” og ”dårlig”, 
der løsninger som ikke følger kravene og anbefalningene i REN 
eller som generelt er dårlige faller under kategorien ”dårlig”. 
Registreringer av forhold som er i tråd med ytelsene angitt i REN, 
som følger andre anbefalninger eller har generelt gode løsninger 
med tanke på tilgjengelighet for alle fi nnes under kategorien ”bra”.

REN opererer med enheter som Newton for tyngde og M for bredde 
på dører. 10 N (Newton) tilsvarer ca 1 kg. 1 M (modul)  er 0,1 m. 
Jeg vil bruke benevningene kg og m. 
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Ibsenkvartalet

Ibsenkvartalet
 
Ibsenkvartalet ligger i Dittenkvartalet i Oslo sentrum over Ibsen-
ringen, der Pilestredet går inn i tunnel under bakken. 

Kvartalet består av fi re bygningskropper med en plass mellom 
bygningene på et høyere plan enn gatenivået. Prosjektet åpnet for en 
passasje mellom bygningene, og samtidig skaper bygningene et rom 
i midten. Senter på tomta ligger to etasjer over gatenivå (Willumsen 
2002). 
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Fig. 4.2 Ibsenkvartalet

Fig. 4.1 Kart over Oslo sentrum
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Bestiller av prosjektet var Linstow Eiendom AS, og arkitektkontoret 
Gunnarsjaa + Kolstad AS fi kk oppdraget med å tegne prosjektet. 
Kvartalet var ferdigstilt i 1996. 

På tomten var det allerede bygget en parkeringskjeller i tre etasjer, 
samt en fi refelts motorvei, som en del av et skrinlagt byggeprosjekt. 
Reguleringsplanen ga utbygger anledning til å bygge 43 000 
kvadratmeter, men byggherren vurderte dette som et for stort og 
massivt prosjekt på tomten, og valgte å kun bygge ca 10 000 m2. 

Ibsenkvartalet fi kk Statens byggeskikkspris i 1997. Juryen som 
tildelte Ibsenkvartalet prisen bestod av juryleder Nina Kjelland, 
Ole Hovland og Knut Hjeltnes. Dette året var alle medlemmene av 
juryen arkitekter. Nedenfor har jeg listet opp noen punkter som et 
utdrag fra juryens begrunnelse for tildelelsen av prisen. 

Juryens begrunnelse 
• ”Vi ønsker med årets pris å rette søkelyset på byen som 

byggeplass og næringsbygget som bygningstype. Byen 
stiller store krav til planleggere og utbyggere. Mange og 
kompliserte forhold påvirker prosessen. Byplanmessige 
forutsetninger som trafi kk, siktakser, forholdet til det 
offentlige rom, gaten og plassen har avgjørende betydning 
for et vellykket resultat” (Willumsen, 2002: 29).

• Byreparasjon i et område som er veldig komplisert.
• Det er dannet nye siktakser i et område som ellers er svært 

tett bebygd.
• Nye verdier og opplevelser er skapt, både med tanke på 

byrommet og byen.
• Nytt torg/plass mellom bygningene. Lokalisering av 

innganger samt kiosk og pub her gir liv til torget.
• Torget oppleves som en naturlig terrengformasjon over 

tunnelen.
• Bygningene er organisert på en måte som gjør at de virker 

både sammen og uavhengig av hverandre.
• Arkitekturen er diskret og elegant, og anlegget er preget av 

en naturlig ro.
• Bygningenes detaljer er vel overveid og er løst på en fl ott 

måte i forhold til ny bygningsteknologi.   
(Willumsen, 2002)

Intervjuene

Tiltakshaver
Linstow Eiendom AS:
Jeg fi kk kontakt med Linstow Eiendom AS via e-mail. Tiltakshaver 
fortalte at universell utforming og tilgjengelighet hadde vært 
sentrale temaer for den bygningsløsningen som ble valgt. 
Opprinnelig var det prosjektert et World Trade Center på tomta, 
som var tegnet som ett stort bygg. Gunnarsjaa og Kolstad Arkitekter 
kom med løsningen der man gikk over til fi re bygg som var bundet 

Fig. 4.3 Bilde av fasaden til Ibsen-
kvartalet. Bildet viser passasjen og 
siktlinjen mellom bygningene.
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sammen to og to. I e-mailen ble jeg bedt om å ta kontakt med 
arkitekten for å få en mer utfyllende beskrivelse av prosjektet i 
forhold til begrepet universell utforming.

Arkitektene
Gunnarsjaa + Kolstad AS:
Hos arkitektene var spørsmålet om tilgjengelighet oppe som tema 
under arbeidet med Ibsenkvartalet, men på grunn av premissene 
som var lagt på forhånd med tunnelen og parkeringshuset var det 
vanskelig å få til en optimal løsning. Passasjen kan ikke benyttes av 
f. eks rullestolbrukere, og for å komme seg opp på plassen må man 
anvende rampen på sørsiden av bygget og så benytte kjøreveien 
inn på torget som atkomst. Når det gjelder atkomst med heis fra 
bakkeplanet og opp til plassen mener arkitekten selv at løsningen 
ikke er god fordi man kommer inn i et privat område som ikke er 
tilgjengelig for offentligheten. De mener også at rampeløsningen på 
siden av bygget kunne vært bedre. Tilgjengelighet for synshemmede 
var ikke et tema.

Jurymedlemmene
Nina Kjelland, Ole Hovland og Knut Hjeltnes:
Dette året ble det bestemt at det skulle rettes søkelys mot gode 
byboliger, men juryen kunne ikke fi nne noen prosjekter som var 
gode nok. Juryen så også spesielt etter bygg med identitet og 
kvalitet og som kunne være forbilder fremover, ikke bakover, og 
fant at Ibsenkvartalet tilfredsstilte disse kriteriene.

Samtlige jurymedlemmer fortalte i intervjuene at de syntes det 
var spesielt bra at det ikke ble bygget med så høy utnyttelse på 
tomta som reguleringene ga tillatelse til, og at det samtidig ble 
skapt et nytt byrom med en passasje mellom bygningene. Også 
materialbruk, fi ne detaljer og diskret arkitektur ble nevnt.

Nina Kjelland mener at alle skal kunne bruke bygningers 
hovedinnganger, og selv om dette ikke er tilfellet i Ibsenkvartalet 
har hun inntrykk av at det er grei tilgjengelighet i kvartalet. Hun 
sier også at hensynet til tilgjengelighet i utgangspunktet ikke er et 
hinder for at et prosjekt skal kunne få prisen. Ofte setter landskapet 
premisser for deler av tilgjengeligheten, som det skrinlagte 
prosjektet gjorde for Ibsenkvartalet.

For Ole Hovland var det særlig at prosjektet har stedlig god 
byggeskikk som veide tungt, i tillegg til den valgte løsningen 
i forhold til premissene som var lagt på forhånd. Han pekte på 
rampen på sørsiden av kvartalet som tilgjengelighet, og mente 
at tilgjengelighet var vektlagt, men at det ikke var sterkt drøftet i 
juryen.

Knut Hjeltnes mener at det ikke ble tenkt mye på tilgjengelighet 
under juryeringen, og at dette temaet ikke ble tillagt særlig vekt. 
Han mener at god tilgjengelighet ikke var mulig å ivareta i dette 
prosjektet  på grunn av høydeforskjellen som var på tomta fra før, 
men at hensynet til tilgjengeligheten ellers er håndtert på en god 
måte.44
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Registreringene

Planløsning
Bra:     Planløsningen åpner opp for en passasje gjennom kvartalet.

Dårlig: Planløsningen kunne gjerne vært mer logisk, særlig med
            tanke på muligheten for å komme seg fra bakkeplan og opp
            på plassen mellom bygningene uten å måtte gå trappene.
            Det er kun mulig å komme seg opp på platået trinnfritt ved
            å benytte seg av et komplisert rampesystem på sørsiden og
            inn ”bakveien”.
            Gulvet på plassen har ingen defi nert gangbane.
            Bygget har kun innvendige heiser fra bakkeplanet og opp til
            plassens nivå. Disse er ikke tilgjengelig for allmennheten.
            Retningsendringer er ikke rettvinklede, mye på grunn av at
            hovedgangretningen er en diagonal over plassen. 

Arealbehov
Bra:     Området har frie bredder som tilfredsstiller
            minimumsytelsene i REN.
            HC-parkeringsplassen er skiltet og det er kun 10 m til heisen
            fra denne parkeringsplassen.
            Det er avsatt fi re plasser merket ”familie”. Disse plassene 
            ligger helt inntil utgangen til heisen og har normal
            dimensjon.
            Nesten hele området har vannbåren varme i bakken, noe 
            som holder bakken fri for snø og is vinterstid.

Dårlig: Det var kun brøytet en smal passasje bort til 
            parkeringskjelleren.
            Det er bare en HC-parkering i hele parkeringshuset. 
            Da parkeringshuset ligger svært sentralt i sentrum burde 
            det vært tatt høyde for at det ville kunne bli hyppig besøkt 
            av funksjonshemmede. Da er minimumsytelse i REN angitt 
            som 5-10 % av hele arealet, men minimum to plasser.
            Denne plassen er bare 3,5 x 5 m. For slike plasser er 3,8 x 5 
            m angitt som minste dimensjon. 

Nivåforskjeller
Bra:     Nivåforskjellen er uunngåelig, pga tunnelen og 
 parkeringshuset under kvartalet.
            Alle trappene har en bredde på mer enn 1,1 m, som tilsvarer 
            anbefalingen i REN.
            To opptrinn og ett inntrinn er 635 mm, og innenfor 
            anbefalningene.
            Rampene er 1,5 m brede, som er bredere enn minstekravet.
            Det er ingen nivåforskjell for å komme inn i heisene i 
            parkeringshuset.
            Manøverknappene er i en høyde mellom 0,9 og 1,1 m over
            bakken og i tråd med kravene i REN.
            Ved rampene er det håndlister i to høyder; 0,7 m og 0,9 m,
            som følger anbefalningene i REN.
            Ellers i området er alle håndlistene 0,9 m over bakken. 

Fig. 4.4 Plassen mellom bygningene 
har ingen defi nert gangbane. Uten noe 
å orientere seg etter er det vanskelig 
for synshemmede å fi nne frem.

Fig. 4.5 Parkeringsplasser mer-
ket “familie” nært utgangen til 
heisen gjør tilgjengeligheten god for 
småbarnsfamilier.

Fig. 4.6 Fortauet bort til parker-
ingshuset var ikke brøytet i hele bred-
den. Her er det trangt å møte andre 
forgjengere, og det er dårlig tilgjenge-
lighet for rullestolbrukere.
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            Håndlistene har en diameter på 45 mm, og har en avstand 
            til veggen på mer enn 50 mm, som stemmer over ens med 
            minstekravene i REN.
            Alle reposene er større enn anbefalte minimumsdimensjoner.
 
Dårlig: Veien opp på platået via rampene er ikke logisk, og man 
            kan ikke se hvordan man skal komme seg opp på platået 
            uten å gå trappene. Rampeløsningen er også en lang 
            omvei.
            Oppe på platået er det enda en forhøyning som muligens 
            kunne vært unngått.
            Trappen til forhøyningen oppe på platået står 45 grader 
            på hovedgangretningen med et ”hjørne” midt i 
            hovedgangbanen.
            En trapp i den brede rampen opp til plassen kan være en fare
            for blinde og svaksynte da rampen uten advarsel går over i 
            en trapp med 90 graders vinkel på rampens retning.
            Et par steder er nederste trinn tydelig avvikende fra 
            trappeformelen.
            Trappetrinn og ramper er ikke merket.
            Den lange rampen som egentlig er kjørepassasjen opp til 
            plassen har en helning på 1: 15 og er ca 40 m lang uten             
            reposer. REN anbefaler en maksimal stigning for lange 
            ramper på 1:20 og reposer for hver 0,6 m stigning.
            Stigningsforholdet på rampene på sørsiden av kvartalet og
            oppe på plassen er ca 1:10 og med reposer for hver 0,85 m 
            stigning. Anbefalningene for helning er maks 1:12 for korte
            ramper.
            Heisens dimensjon innvendig er 1,6 x 1,4 m. Da 
            rullestolbrukere må snu inne i heisen bør heisen være 
            minimum 2,0 x 1,4 m.
            Heisdørene skiller seg lite ut fra veggen, ettersom alt er i 
            samme materiale og farge.
            Heisknappene er ikke i kontrastfarge, og det er ikke taktil 
            skrift. Disse knappene lyser først opp når man har trykket på
            dem.
            Det er ikke audiell informasjon som forteller hvilken etasje 
            man har kommet til.
            Døren mellom parkeringsarealet og der man venter på 
            heisen er bare 0,85 m bred og har en terskel på 50 mm. Krav
            til bredde på dør er 1 m.
            Håndlistene i hovedtrappene er ikke sammenhengende, men 
            avsluttes før og etter hvert repos.
 
Inngangspartier
Bra:     Inngangspartiene har logisk plassering
            De fl este inngangene har terskelrampe eller ingen terskel
            Alle dørhåndtak er i full høyde eller i en høyde fra 0,95 - 1,1
            m, og er i kontrastfarge til døren.
            Kveldsbelysningen gjør det lettere å fi nne inngangspartiene 
            på kveldstid.
            Det er god belysning av ringeklokker og calling, unntatt ett 
            sted.

Fig. 4.7 Rampen på sørsiden av kvar-
talet er lang og rotete.

Fig. 4.8 Hovedformen på denne 
trappa er uheldig for synshemmede. 
Trappen har et en knekk på 90 grader 
midt i gangbanen. Trinnene har heller 
ingen markeringer.

Fig. 4.9 Denne trappen kan være til 
fare for synshemmede.
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Dårlig: Et par av inngangspartiene går litt i ett med resten av 
            fasaden. 
            Når det ikke er vakthold i parkeringshuset må man 
            putte billetten inn i en automat utenfor inngangen til huset 
            for å komme inn. Luken på automaten er 160 cm over   
            bakken. Slike installasjoner skal i følge REN plasseres i en 
            høyde på 0,9-1,1 m.
            Ett av kvartalets inngangspartier har en dør med tyngde på 
            over 22 kg. REN anbefaler en maksimal manuell 
            åpningskraft på 2 kg.
            De andre dørene jeg målte måtte det 5 kg til for å åpne.
            Glassfelt i dører er merket i en høyde på ca 170 cm, og 
            merkingen synes dårlig grunnet refl eksene i glasset.
            Det er ikke avvikende belegg foran inngangspartiene.
            To av inngangene hadde terskel på ca 7 cm, mot 
            anbefalningen om maksimal terskelhøyde på 25 mm.
            Den ringeklokka som var plassert høyest hadde en plassering
            ca 1,4 m over bakken. I REN er det krav om at slike 
            installasjoner skal være 0,9-1,1 m over bakken.
            Dørene er ca 0,9 m brede, men noen steder er det dobbeltdør 
            der det er mulighet for å åpne begge.
            Noen av bygningene har såkalte kalde rømningsveier 
            som likner på stillaser utenpå bygningen. Dørene ut til disse
            rømningsveiene ser ut til å være svært smale.

Materialer
Bra:     Underlaget er jevnt og uten skader og sprekker.
            Gangbanen er sklisikker når den er våt.
 
Dårlig: Det er ingen ledelinjer eller noe som kan brukes som 
            ledelinjer.
            Det er ikke avvikende farger på underlaget, trapper, ramper 
            eller murkanter på plassen. 
            Ristene på plassen har spalteåpninger på 3,5 x 2 cm. Det er 
            anbefalt at kummer og rister skal ha en spalteåpning på 
            maksimalt 1 cm på tvers av gangretningen.

Belysning, informasjon, møblering
Bra:     Plassen har god og jevn belysning. 
            Det fi nnes skilt med oversikt over kvartalet som viser hvor 
            man kan fi nne viktige funksjoner.
            Disse infoskiltene fi nner vi ved bunnen av hovedtrappene og
            på plassen.
            Man kan gå helt inntil skiltene. 
            Skilt til parkering er godt opplyst.  

Dårlig: Lampene i hovedtrappene og i rampen oppe på plassen kan 
            gi blending.
            Oversiktsskiltene har ikke taktil informasjon, mangler ”her 
            står jeg” orientering, og har ikke egen belysning. Skiltene 
            benytter ikke piktogrammer.
            Det er ikke skiltet til HC-parkering spesielt, annet enn over 
            plassen inne i parkeringshuset. Det er heller ikke skiltet til 
            HC-parkering når man kommer kjørende inn i huset.

Fig. 4.10 Flere av inngangspartiene 
hadde terskelramper. To steder var 
terskelen like høy som på bildet, men 
uten terskelrampe.

Fig. 4.11 Det er brukt samme materia-
le på alle elementer på plassen. Bruk 
av mer kontraster gjør omgivelsene 
tryggere for synshemmede.

Fig. 4.12 Plassen har god og jevn 
belysning, men disse lanpene kan gi 
blending.
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            Det er ingen hvileplasser i kvartalet.
            Det er plassert to trær og et skilt i gangbanen til den ene 
            inngangen, samt beplantning i potter på det øverste platået  
            rett før trappen.
            Et skilt var satt ut i hver av hovedtrappene. 
            Når man kommer opp trappen fra nedre del av Keysers gate
            møter man en ”skog” av søyler, samt et hull i belegget rundt 
            en kum. 

Overgang til tilgrensende arealer 
Overgangen til arealene rundt er god. Det er ikke kanter eller 
høydeforskjeller mellom beleggtypene. Der det er overgang mellom 
belegg med og uten varmekabler var det en høy kant med snø på 
vinteren.

Oppsummering og analyse

Da Ibsenkvartalet ble bygget var det lite fokus på tilgjengelighet, 
men Plan- og bygningsloven stilte også da visse krav til 
utformingen med tanke på tilgjengelighet. 

Intervjuene
Tiltakshaver:
Svaret jeg fi kk fra tiltakshaver Linstow Eiendom indikerte at 
de kanskje ikke hadde så stor kunnskap om begrepet universell 
utforming, da det kun ble nevnt at det var et viktig tema hos dem, 
men at jeg måtte henvende meg til arkitekten for å få mer detaljer 
om hva dette innebar.  En tiltakshaver med mer kunnskaper om 
temaet kan stille spesifi kke krav til arkitekten, slik at tilgjengelighet 
for alle blir ivaretatt.

Arkitekten:
Arkitekten så på det som spesielt vanskelig å få til god 
tilgjengelighet for alle på grunn av høydeforskjellen over tunnelen 
og parkeringshuset. Samtalen var vinklet mot hensynet til brukerne 
av området, og det ble sagt at løsningene ikke var så gode som de 
ønsket. Han siktet til muligheten for å komme seg opp på plassen, 
og at ikke alle har mulighet til å benytte seg av passasjen.

Juryen:
Nina Kjelland snakket mye om at Ibsenkvartalet var forbilledlig 
med tanke på løsningen i forhold til byrommet og området rundt. 
Hun rettet også fokuset mot hvordan anlegget fungerer for brukere, 
og da særlig hensynet til at alle skal kunne bruke en bygnings 
hovedinngang. Dette handler om likeverd, og selv om hun ser på 
dette som et særlig viktig kriterium var dette ikke god nok årsak til 
at Ibsenkvartalet ikke skulle kunne få prisen. 

Ole Hovland snakket mest om selve byggverket, og ikke hvordan 
dette fungerer for brukerne. Det virket nesten som at han syntes det 
var rart at jeg ville trekke linjer mellom byggeskikk og universell 
utforming. Jeg mener det er tydelig at ikke temaet var sterkt drøftet, 

Fig. 4.13 Skilt og andre løse gjen-
stander som plasseres i gangbanen 
kan være til fare for synshemmede. 
Det er spesielt farlig når slike gjen-
stander plasseres i trapper, som i 
Ibsenkvartalet.

Fig. 4.14 Disse søylene er plassert i 
gangbanen på toppen av en trapp.
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4. Casestudiesom han sa, når rampeløsningen på siden av bygget og med inngang 
”bakveien” nevnes som tilgjengelighet uten videre kommentarer om 
kvaliteten på denne. 

Også Knut Hjeltnes problematiserte høydeforskjellen på tomta, 
og mente at det på grunn av dette var umulig å ivareta god 
tilgjengelighet. Under samtalen fokuserte han på objektet og ikke 
hvordan bygget fungerer for personer som skal bruke området. Han 
mener at universell utforming ikke var særlig vektlagt når prosjektet 
ble vurdert.

Det kan virke som at jurymedlemmene hovedsaklig tenkte på god 
tilgjengelighet som å komme seg fra bakkeplanet og opp på plassen 
mellom bygningene. Dette er jo den mest åpenbare hindringen når 
det gjelder tilgjengelighet, men andre aspekter ble nesten ikke nevnt 
i det hele tatt, og da særlig ikke hensynet til blinde.

Registreringene
Planløsning:
Hovedpoenget med planløsningen er at kvartalet åpner opp 
for gjennomgang og at bygningene skaper et torg. På grunn av 
parkeringskjelleren og tunnelen som var på tomta fra før av var 
premissene for høyden på torget lagt. Løsningen for å komme seg 
opp på plassen bærer likevel preg av at det har blitt sett på som 
tilstrekkelig bare det å ha mulighet til å komme seg opp på torget 
for bevegelseshemmede, og at det ikke ble tatt videre hensyn til 
brukbarheten.

Arealbehov:
Anlegget har god romslighet med tanke på kravene til fri 
bredde, unntatt for rømningsveiene der både dører og videre 
rømningsmuligheter ser ut til å ha svært knapp bredde. 

Antallet parkeringsplasser avsatt for handikappede er svært 
beskjedent. Parkeringskjelleren har et stort antall parkeringsplasser, 
men det er kun avsatt en plass til handikappede. Med tanke på 
parkeringshusets sentrale beliggenhet burde det vært fl ere slike 
plasser. Plassen avsatt for handikappede har også svært knappe 
dimensjoner, slik at den ikke tilfredsstiller kravene for slike plasser. 
Parkeringsmessig er de såkalte familieplassene et positivt innslag. 
Plassene er avsatt til personer som har med seg barn. Dette er 
plasser med normal størrelse men med kort avstand til heisen. 

Nivåforskjeller:
Forholdene i trappene i kvartalet er spesielt dårlig for 
synshemmede. Her er det mangler både når det gjelder markeringer 
av trinn og håndlister som er kontinuerlige i hele trappen. 
Utformingen av trappen oppe på plassen er heller ikke så god som 
man ønsker, da trappen har en vinkel på hovedgangretningen. Dette 
kan by på farer for synshemmede, samtidig som det er ubehagelig 
å gå i slike trapper. I hovedtrappene var det plassert ut skilt, noe 
de som drifter kvartalet burde forby av hensyn til blindes og 
svaksyntes sikkerhet.
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Også rampeløsningen er en mindre god løsning, da dette i tillegg 
til kjøreatkomsten er eneste mulighet for rullestolbrukere å komme 
opp på plassen. Dette hensynet er tydelig nedprioritert, da rampen 
nærmest er presset inn på siden av bygget der det var plass. Det 
er heller ikke brukbart at denne atkomsten fortsetter videre inn 
bakveien. Arkitekten burde ha vurdert muligheten for en heis opp til 
plassen.

Heisen ned til parkeringskjelleren har en utforming som er lite 
tilgjengelig både for syns- og bevegelseshemmede. Her er de 
innvendige dimensjonene knappe, og sammenhengen videre til 
parkeringen dårlig på grunn av smale dører og høye terskler. Selv 
om synshemmede ikke kjører bil burde forholdene være bedre også 
med tanke på disses behov, slik at også personer med nedsatt syn 
kan komme seg inn og ut av parkeringshuset uten hjelp fra andre. 
Da er det særlig kontraster og tilgjengelig informasjon (taktil eller 
auditiv) som er viktig, noe parkeringshusets heiser ikke har.

Inngangspartier:
Noen av inngangspartiene har terskelramper i samme materiale 
som underlaget på plassen. Det er derfor litt rart at dette ikke er 
gjennomført for alle innganger når man først har innsett at tersklene 
er for høye. Et par av inngangspartiene skiller seg også ut fra de 
andre ved at de går veldig i ett med fasaden. For synshemmede vil 
nok løsningen med de fremhevede inngangspartiene, slik som ellers 
på torget, være mer brukbar.

Materialer:
Underlaget er jevnt og uten sprekker eller høye kanter, noe som gjør 
det behagelig og trygt for alle å bevege seg på. Dette er særlig viktig 
for rullestolbrukere, da et belegg med en mer ru overfl ate er lite 
komfortabelt.

Plassen mellom bygningene består av materialer i samme farge 
og nyanse, og kan gjøre det vanskelig for synshemmede å skille 
mellom trapper, ramper og oppmurte kanter. At trappetrinnene 
ikke er merket kan utgjøre en fare særlig for svaksynte da også 
utformingen på f.eks. trappen oppe på platået er litt uforutsigbar.

Belysning, informasjon, møblering:
På kveldstid er hele området godt opplyst av lykter og lys ut 
bygningens store glasspartier. Dette gjør at det er lett å orientere seg 
og det føles trygt å ferdes i området på kveldstid.

Det er fl ere skilt i kvartalet som viser en oversikt over området, men 
problemet er at denne informasjonen kun er tilgjenglig for personer 
som kan se. Siden svaksynte og særlig blinde har behov for slik 
informasjon for sin orientering bør dette også være tilgjengelig 
taktilt.
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Området har ingen hvileplasser, men folk bruker plassens kanter og 
forhøyninger til å sitte på. 
Noen skilt som plasseres ut i hovedtrappene kan være uheldig for 
synshemmede, da disse er hinder i gangbanen langs veggen og 
de ikke plasseres på nøyaktig samme sted hver gang slik at de er 
forutsigbare.
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Lillestrøm stasjon
Lillestrøm stasjon ligger i Skedsmo kommune i Akershus, nordøst 
for Oslo. Stasjonen er et viktig kollektivknutepunkt, og har landets 
tredje største trafi kkmengde med et stort antall overgangsreisende 
fra bane til buss. Stasjonens nære beliggenhet til hovedstaden, Oslo 
lufthavn Gardermoen og Norges varemesse gjør stasjonen til et 
regionalt knutepunkt. 

I forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen var det 
behov for nye togspor, og det ble i denne sammenheng utlyst en 
arkitektkonkurranse, som resulterte i dagens løsning på Lillestrøm 
stasjon. 

Stasjonsområdet består av den gamle og den nye jernbanestasjons
bygningen, busstasjonen, Stasjonsforplassen mellom jernbane- og 
busstasjonsbygningen og plassen syd for togstasjonen, Sydplassen. 
Hovedparten av trafi kken til og fra jernbanestasjonen skjer via 
inngangspartiet ut mot Stasjonsforplassen. Her fi nner vi også en 
taxiholdeplass.

Stasjonsundergangen Sydplassen

Stasjons-
forplassen

Parkering

Bus
sta

sjo
ne

n

Lillestrøm stasjon

Fig. 4.15 Kart over Lillestrøm

Fig. 4.16 Lillestrøm stasjon

N
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Lillestrøm stasjon mottok Statens byggeskikkspris i 1999. Dette året 
bestod juryen fremdeles av arkitektene Ole Hovland, Knut Hjeltnes 
og juryleder Nina Kjelland, som satt sin andre periode i juryen. 
Nedenfor har jeg punktvis listet opp hovedtrekkene fra juryens 
begrunnelse.

Juryens begrunnelse
• Høy estetisk standard.
• Sentralt knutepunkt og møteplass i Lillestrøm.
• Stasjonsforplassen: syns- og gateakser fra kirke og rådhus 

møtes, romslig, funksjonell for mange grupper reisende.
• Sydplassen: intim karakter og har potensial til å bli et viktig 

knutepunkt i den nye bydelen.
• Nye og gamle bygninger ligger ubesvært ved siden av 

hverandre og danner vakre vegger i uterommet. Bygningene 
har hver sin egenart, men har skala, valg av materiale og 
fargebruk som fellesnevner.

• Gangforbindelsen under jernbanesporene er gjort om til en 
stasjonshall med en trivelig handlegate.

• De kraftfulle takkonstruksjoner gir rommene i de to 
stasjonene karakter.

• Busstasjonen har en eksepsjonelt høy kvalitet når det 
kommer til utforming og utførelse med en ”rolig, nærmest 
malerisk stemning.”

• Møteplassen har en helhetlig og fi n utforming bidrar til å 
øke kvaliteten på og utvikle den allmenne byggeskikk.

(Willumsen, 2002)

Intervjuene

Tiltakshaver
I starten sto Jernbaneverket som tiltakshaver for hele 
stasjonsområdet med busstasjon og forplass, men dette ble etter 
hvert delt mellom Statens Vegvesen, Akershus Fylkeskommune og 
Jernbaneverket. 

Jernbaneverket (jernbanestasjonen og Sydplassen):
Her var tilgjengelighet et svært viktig tema i forkant av 
utformingen, og det ble gjort grundige forarbeider. Et av 
problemene har vært at det ble foretatt en del endringer under 
byggingen, slik at mye av det gode arbeidet som var gjort på 
forhånd falt bort. Dette gjelder bl.a. at stasjonen ble lagt i en kurve. 
Jernbaneverket jobbet bl.a. med Norges blindeforbund, Norges 
handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. En 
rekke søyler i midtgangen ble plassert der for å separere trafi kken 
slik at folk ikke skulle støte på hverandre, men med mange blinde 
og svaksynte brukere av stasjonen var dette en uheldig løsning.

Statens Vegvesen (busstasjonen og Stasjonsforplassen):
Vegvesenet som tiltakshaver kom litt senere inn i bildet enn 
Jernbaneverket, men hadde også tilgjengelighet fremme til 
diskusjon, og hadde kontakt med Blindeforbundet og handikappede 

Fig. 4.17 Bildet viser busstasjonen 
med Stasjonsforplassen. Togstasjonen 
er i bakgrunnen.

Fig. 4.18 Bildet viser Sydplassen med 
inngangsparti.
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i kommunen for å få innspill til brukernes ønsker.

Akershus fylkeskommune (busstasjonen og Stasjonsforplassen):
Også her var spørsmålet om tilgjengelighet fremme under 
planleggingen av prosjektet. Det var spesielt lett tilgang inn og 
ut av terminalen som ble nevnt. De ønsket også å gjøre stasjonen 
lett tilgjengelig for synshemmede, bl.a. ved bruk av kontraster. De 
ønsket også et infosystem som kunne fungere for synshemmede.

Arkitektene og landskapsarkitekten
Arne Henriksen Arkitekter AS (jernbanestasjonen):
Arkitekten forteller at det var mindre fokus på universell utforming 
da prosjekteringen startet for mer enn ti år siden. Da var god 
atkomst et særlig viktig tema. Atkomst ble løst med heis til alle 
plattformer og maksimal stigning på ramper 1:12. Også terskelfrie 
inngangspartier var viktig. Det var særlig fokus på tilgjengelighet 
for bevegelseshemmede.

Petter Bogen Arkitektkontor AS (busstasjon med Stasjonsforplass 
og Sydplassen):
Universell utforming var et tema under utformingen av 
busstasjonen. Det var gode premisser med tanke på utforming for 
bevegelseshemmede ved at stasjonen lå på ett plan, og det var viktig 
med terskelfri atkomst. Stasjonen har taktile kart med punktskrift 
og auditiv informasjon om avganger. De ønsket å synliggjøre 
utgangene til bussene som glassdører mellom glasert teglstein. God 
belysning var også et tema.

Landskapsarkitektene Berg og Dyring AS (busstasjon med 
Stasjonsforplass og Sydplassen): 
Hos landskapsarkitekten hadde tilgjengelighet vært oppe som 
tema, og det ble tatt kontakt med blindeforbundet. Blindeforbundet 
hadde en rekke krav, blant annet en rekke ledelinjer i vifteform 
fra hovedinngangen til alle gangforbindelser som overganger, 
drosjene, busstasjonen osv. Disse kravene så landskapsarkitekten 
som umulige å etterkomme. De mente det var umulige å kombinere 
med en normal estetisk løsning på grunn av retningen på belegget. 
Løsningen ble et belegg der det er linjer av brostein mellom 
betonghellene i en retning. Disse er ment å følge ut til brosteinen, 
som viser vei videre. For bevegelseshemmede var det i hovedsak 
terskelfrie atkomster som var viktigst.

Jurymedlemmene
Nina Kjelland, Ole Hovland og Knut Hjeltnes:
Dette året prøvde juryen å fi nne gode byboliger til prisen, men det 
ble ikke funnet noen prosjekter som var bra nok i denne kategorien. 
Det ble også vurdert fl ere kollektivknutepunkt.
Som for Ibsen kvartalet ble det også dette året sett etter gode 
prosjekter med nytenkning innen byggeriet som forbilder fremover. 

Flere av jurymedlemmene nevnte stedet som møteplass og 
bindeledd mellom bydelene, til tross for jernbanen som barriere, 
som spesielt bra med prosjektet. Også helhetlig løsning og god 
materialbruk var viktige faktorer for juryen.54
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Nina Kjelland mener at Lillestrøm stasjonsområde har god 
tilgjengelighet for alle. Hun mener det er spesielt bra at alle kan 
benytte seg av hovedinngangene uten behov for ekstra løsninger. 
Kjelland fi nner planløsningen enkel og helhetlig, og mener 
tilgjengeligheten for blinde og svaksynte er god, nå som søylene 
også har fått markeringer. Hun mener tilgjengeligheten for alle på 
stasjonen er god, men at det var andre aspekter som hadde mer å 
si når det gjelt juryeringen av prosjektet. Hun sier også at ingen 
prosjekter blir disket som følge av hvordan forholdene på anlegget 
er med tanke på tilgjengelighet.

I intervjuet med Ole Hovland pekte han hovedsaklig på andre 
aspekter ved området enn tilgjengelighet for alle, men han nevnte 
også at stasjonene har lett atkomst og danner rammer for en 
fornuftig strøm av folk. Hovland mener at hensynet til universell 
utforming ikke var sterkt drøftet i juryen og at det var andre temaer 
som veide tungt når juryen vurderte prosjektet.

Knut Hjeltnes fortalte at han vektla universell utforming på dette 
prosjektet, og mener at det på slike steder bør være en selvfølge. 
Han sa videre at hans vurdering av området ikke var dominert av 
dette temaet, men at han kontrollerte blant annet at det var moderate 
stigningsforhold og lett å orientere seg. Han mener anlegget har 
god tilgjengelighet for alle utenom situasjonen med søylene i 
gangbanen.

Endringer
I følge Jan Ingar Nilsen i Jernbaneverket ble arkitekt Arne 
Henriksen og Jernbaneverket i 1998 anmeldt av blindeforbundet for 
brudd på tilgjengelighetsforskriftene ved byggingen av Lillestrøm 
stasjon. Blindeforbundet har hovedkontor i nær beliggenhet til 
stasjonen, som av den grunn blir spesielt mye benyttet av blinde og 
svaksynte. Anmeldelsen ble trukket tilbake ca et halvt år etter, da 
det viste seg at det ikke var godt nok grunnlag for anmeldelsen.

Det var spesielt de dårlige lysforholdene med blending og dårlige 
kontraster i undergangen som bød på problemer, samt en rekke med 
lysmaster som var plassert midt i gangbanen. I februar 2000 hadde 
interiørarkitekt Karen Christie Bjønnes utarbeidet en rapport der 
hun vurderte de eksisterende forholdene på Lillestrøm stasjon med 
utgangspunkt i stasjonsområdets tilgjengelighet, anvendelighet og 
funksjonalitet for synshemmede. På bakgrunn av dette arbeidet har 
det vært planlagt og delvis blitt foretatt en rekke utbedringer av 
forholdene på stasjonen (Bjønnes, 2000). 

I første etappe ble en rekke tiltak for å utbedre lys- og 
kontrastforhold foretatt. Deretter ble lysmastene i undergangene 
fjernet. I tredje etappe skulle det installeres innvendige ledelinjer 
i stasjonen, noe som enda ikke er gjort. Utbedring av gulv og 
utskifting av glass i armatur i undergangene ble også gjort. Det som 
gjenstår av de planlagte utbedringene er billettsalgets plassering, 
utbedringer av lysforhold på perrongene. For mer detaljert liste, se 
vedlegg 1.

Fig. 4.19 Situasjonen i stasjonsunder-
gangen før noen av søylene ble fjernet.

Fig. 4.20 Etter at søylene ble fjernet er 
det bedre for blinde og svaksynte.
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Registreringene

Togstasjonen
Det nye stasjonsbygget ligger tett inntil det gamle stasjonsbygget. 
Hovedgangforbindelsen under jernbanesporene er i utgangspunktet 
en kulvert som er gjort om til en handlegate og stasjonshall. Denne 
undergangen er nord-sør vendt, som gjør det til en utfordring med 
tanke på lysforholdene. Stasjonen har 8 perronger med heis og trapp 
som atkomst. Stasjonen ligger i en slak kurve.

Planløsning 
Bra: Stasjonen har en enkel og logisk form.
 Gangbanene er tydelig defi nert med striper i gulvet. Disse
            markeringene ser også ut til å defi nere møbleringssonen for
            butikker og kafeer.
 Gangbanen fører til viktige funksjoner som billettsalg, 
            bagasjeoppbevaring og plattformene.

Dårlig: Billettsalget ligger nederst i undergangen, og er verken 
            synlig eller skiltet til fra inngangen i nord.

Arealbehov
Bra: Gangbanen under jernbanesporene har en fri bredde på ca 
            1,5 m på den ene siden av søylerekken og 2,5 m fri bredde
            på den andre siden.
  
Dårlig: Det er fl ere retningsendringer som ikke er rettvinklede, men 
            som danner en liten vinkel på gangretningen. Dette gjelder 
            f.eks på vei opp mot inngangspartiet i nord, der man vil 
            treffe veggen isteden for utgangen hvis man fortsetter rett 
            frem. 
 Det er søyler i gangbanen fl ere steder, bla i trappene og ved
            inngangen. På perrongene er det nærmest en liten skog med 
            søyler når man kommer opp trappen.
 Det er noen stoler og et par skilt som er plassert litt ut i 
            gangbanen.
 Parkeringsplassen har ujevnt og hullete underlag, og selv om 
            det står at det skal være handikapparkering der er det ikke 
            merket av plass spesifi kt.

Nivåforskjeller
Bra: Underlaget i trappen er sklisikkert.
 Kantene i første og siste trinn er markert med hvite sirkler i
            underlaget.
 Trappene har reposer etter ca 1,3 m stigning.
 To opptrinn og ett inntrinn er ca 615 mm, og innenfor 
            anbefalningene i REN. Opptrinn og inntrinn er likt for hele
            trappen.

Rampen inne i undergangen har en helningsgrad på ca 1:12 
og er ca 13 m lang. I REN er anbefalningen1:12 maksimal 
stigning for korte ramper.

 Det er heis til perrongene.
 Manøverknappene utenfor heisen er 1,0 m over bakken. 
            Slike knapper skal være plassert i en høyde på 0,9-1,1 m 

Fig. 4.21 Stripen i underlaget viser 
retningen på gangbanen.

Fig. 4.22 Noen retningsendringer 
kunne vært unngått. Bildet viser 
gangretningen mot inngangspartiet i 
nord.

Fig. 4.23 Marmorsirkler i trappene 
markerer start og slutt på trappen. 
Disse har større kontrast til trinnene 
enn markeringene ellers i trappene.
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 over gulvet.
 Heisens dørbredde er 1,1 m, som er 0,2 m bredere enn 
 minsteytelsene angitt i REN.
 Det er håndlist inne i heisen. Denne er plassert 0,9 m over 
 gulvet som anbefalt.
 Heisens dimensjoner er 1,6 x 1,8 m. Dette er større enn 
 kravene i REN, da det i denne heisen ikke er behov for å snu 
 fordi heisdørene oppe og nede er på motsatte sider av heisen.
 Det er håndlister i 0,9 m høyde på begge sider av trappen.
 Disse har avstand til veggen på mer enn 50 mm, og 
 begynner og slutter ca 300 mm utenfor trappen. Disse 
 dimensjonene er i tråd med anbefalningene.
 Håndlistene er i kontrast til omgivelsene.
 Underlaget foran heisdørene er markert.

Dårlig: Det er plassert søyler midt i trappene, og noen av disse 
 mangler kontrastmarkeringer.
 Det er ikke noe varselfelt før og etter trappen, og bare 
  øverste og nederste trinn er markert tydelig.
 Trappekantene er i et litt lysere materiale med grovere ruhet,
  men som verken synes eller merkes i særlig grad. Med 
 gråskalaen har jeg funnet at kontrasten er ca 0,3 mellom 
 disse beleggene.
 Trappen har en trompetform mot bunnen. Rette trappeløp er
 mer behagelige.
 Det er ikke andre alternativer enn trapper og heis for å
 komme seg fra stasjonskulverten til perrongene.
 Rampen inne i undergangen tar opp en høyde på ca 1,2 m
 uten noe form for repos. Her er kravet i REN repos for hver
 0,6 m stigning.
 Den øverste manøverknappen inne i heisen er 1,2 m over
  gulvet, som er en høyere plassering enn kravene i REN. 
 Knappene er ikke opplyst eller med taktil merking 

Inngangspartier
Bra: Inngangspartiene er logisk plassert.
 Alle dører har en bredde på minimum 1,0 m.
 Rister og avvikende belegg foran inngangspartiene kan 
 fungere som oppmerksomhetsfelt.
 Inngangspartiene er trinnfrie, og alle dører er automatiske 
 skyvedører.
 Nødutganger: Lys i gulvet i undergangen som viser vei til 
 utgangene kommer på ved brann.

Dårlig:Det er plassert en søyle rett utenfor inngangspartiet i sør.
 Inngangspartiene er ikke i god nok kontrast til bygningen, 
 og det er særlig vanskelig å  skille dørene fra glassfeltene i
  fasaden i nord. Det samme gjelder for inngangene fra 
 perrongene.

Materialer
Bra: Stripene i belegget i undergangen kan brukes som optiske 
 retningsindikatorer. Større forskjell i ruheten i underlaget 
 kunne gjort stripene til taktile ledelinjer.

Fig. 4.24 Bildet viser markeringene 
foran heisdørene. Denne markeringen 
burde kanskje vært i større kontrast til 
underlaget ellers.

Fig. 4.25 Bildet viser trappen ned fra 
en av perrongene. Plasseringen av 
søylene er lite heldig både for synsh-
emmede og andre brukere.
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 Gulvet gir ikke blending, og er sklisikkert når det er vått.
 Underlaget er jevnt, og uten sprekker eller skader.
 Det er markeringer i underlaget foran heisene både oppe og
 nede.
 I undergangen er hallene til hver perrong fargekodet med 
 blått, grønt, gult og rødt, som kan gjøre orienteringen
  enklere.
 På perrongene er det 1,0 m med taktil merking langs kanten
 mot skinnene, samt en gul stripe. 
 Åpningene i ristene i gulvet er svært små.

Dårlig: Søylene som står midt i gangbanen er sorte, og fl ere har 
 mistet de hvite kontrastmarkeringene. Det samme gjelder
  søylene som bærer takkonstruksjonene over perrongene. 
 Kantmerkingene på perrongen forsvinner under snøen, og 
 det blir vanskeligere å se kanten.
 Gangbanen har ikke ledelinjer.
 Det er kun varmekabler i deler av perrongenes gulv.
 
Belysning, informasjon, møblering
Bra: Stasjonen har jevn og god belysning.
 Det er skiltet til perrongene, busstasjonen, parkering osv.
 Utenfor inngangene er det opplyste oversiktskart som 
 viser hvor viktige funksjoner er. Mange av skiltene benytter 
 piktogrammer i tillegg til skrift. 
 Det er sitteplasser ved hver av utgangene til perrongene, ved 
 inngangen i nord og på perrongene. Disse er plassert i 
 tydelige og tilbaketrukkede møbleringssoner.
 Også perrongene har møbleringssoner.

Dårlig: Lampene i trappene kan blende. Det samme gjelder noen av
 lampene i kanten av undergangen. 
 Noen av skiltene er plassert slik at de forsvinner litt blant 
 reklameplakatene.
 Ingen av skiltene har taktil skrift.
 Flere av skiltene er dårlig opplyst.
 Det er skiltet til parkering, men ikke handikapparkering
 spesielt, selv om det skal være HC-parkering på 
 parkeringsplassen. 
 
Busstasjonen:
Busstasjonen er en lang bygning med holdeplasser på begge sider. 
Nordveggen består av store glassfelt som slipper inn mye dagslys. 
Sørveggen består av vekselsvise felt av glass og oppmurt teglstein, 
der glassfeltene er skyvedører ut til perrongene. 

Planløsning
Bra: Planløsningen er logisk og oversiktlig.
 Retningsendringer inne på terminalen er rettvinklede.
 Både venterom og billettsalg er lett å fi nne frem til.
 Andre kommunikasjonsmidler er enten synlig eller skiltet fra
 stoppestedene.
 Bussterminalen har ingen nivåforskjeller.

Fig. 4.26 Her er markeringen av per-
rongkanten god, med en taktil stripe 
som er bred nok til at man ikke kan 
tråkke over den. Den gule markerin-
gen er også med på å defi nere kanten.

Fig. 4.27 Markeringene av perrong-
kantene forsvinner under snøen, noe 
som fører til at perrongene er uten 
visuelle og taktile markeringer på 
vinteren.
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Dårlig: Terminalen er svært lang, ca 100 m.

Arealbehov
Bra: Det er forholdsvis kort til andre kommunikasjonsmidler; ca 

30 m til drosjer og ca100 m til tog.

Dårlig: Det er trangt om plassen for av- og påstigning ute på 
 terminalen, hvor fri bredde er ca 1,5 m.
 Det er en søyle midt foran billettluka når man kommer inn 
 hovedinngangen. 

Inngangspartier
Bra: Inngangspartiene har en logisk plassering, og er uten hinder.
 Det er ingen trinn eller terskler i inngangspartiene.
 Alle dører er 1 m eller bredere, og i tråd med kravene i REN.
 Matter foran de fl este inngangene kan fungere som 
 oppmerksomhetsfelt.
 Dørhåndtakene er 1-1,25 m over bakken, og innenfor 
 kravene i REN.

Dårlig: Inngangspartiene er ikke i kontrast med resten av 
 bygningen, og kan være vanskelige å fi nne.
 Hovedinngangen har karuselldør. Her er det en hengslet dør
 på hver side som alternativ.
 Tyngden på disse dørene er ca 7 kg. I REN anbefales en 
 maksimal manuell åpningskraft på 2 kg.
 Manøvreringsarealet foran disse dørene er litt knapp, ca
 1,3 m bredde.
 Dørhåndtaket er i en lysere gråtone enn karmen på døra, 
 men håndtaket blir litt borte ved siden av refl eksene 
 glassfl aten.
 Glassfl atene i dørene er merket, men mange steder er dette 
 ikke tydelig nok
 
Materialer
Bra: Det er varmekabler i gangbanen utenfor bygget.
 Gulvet er uten skader og sprekker, og det er ingen kummer
  eller rister med spalteåpning på mer enn 10 mm.

Dårlig: Det fi nnes ikke ledelinjer på busstasjonen.
 Varmekablene går ikke helt ut på holdeplassene på østsiden
  av terminalbyget. Her blir det kun brøytet.
 Nordøstveggen har store glassfl ater, som er svært dårlig 
 merket.
 Brosteinene som fører fra stasjonsbygget og ut til 
 holdeplassene på nordsiden fører stort sett til trær eller
 lyktestolper istedenfor til kantsteinen. 

Belysning, informasjon, møblering
Bra: Stasjonen har jevn og god belysning.
 Det fi nnes en infotavle med kart over terminalen.
 Tavlene er plassert slik at man lett får øye på dem og man

Fig. 4.28 Søylen mellom hovedinn-
gangen og billettlukene har en uheldig 
plassering for blinde og svaksynte.

Fig. 4.29 Karuselldøren har 
markeringer i lysegule tynne sirkler og 
striper. Da karuselldører er problema-
tiske for mange bør spesielt slike dører 
ha gode markeringer.

Fig. 4.30 Bildet viser en linje med 
brostein som skal kunne lede den syn-
shemmede ut til kantsteinen. Her leder 
denne linjen rett i en lyktestolpe.
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  kan studere dem uten å stå i veien for forbipasserende.
 Tavlene er lette å forstå, og har også taktile kart og 
 punktskrift.
 Tavla og skjermene med avgangstider er tydeligere på 
 kveldstid.
 Det er også skilt ved alle utganger med info om destinasjon 
 og plattformnummer.
 Det er tydelige møbleringssoner både inne og utenfor 
 busstasjonen. 
 Utenfor inngangspartiene på langveggen og kortveggen i 
 vest er det spotter i bakken som bidrar til å fremheve 
 inngangspartiet på kveldstid.

Dårlig: Belysningen i taket på østsiden av bygningen kan blende.
 Stasjonen har jevn og god belysning inne.
 Tavlenes skriftstørrelse er litt liten, med ca 10 mm høyde. 
 Anbefalt størrelse på skrift for slike skilt er minimum 25 
 mm.
 Tavlene er dårlig opplyst.
 Skiltene har ikke piktogrammer.

Stasjonsforplassen
 De to stasjonsbyggene danner veggene til denne forplassen, og på 
den andre siden fi nner vi en drosjeholdeplass. Plassen er utsmykket 
med en skulptur og et mønster i belegget.

Planløsning
Bra: Plassen har ingen nivåforskjeller.

Dårlig: Det fi nnes ingen defi nerte gangbaner over plassen.

Arealbehov
Bra: Det er varmekabler i underlaget.

Dårlig: Det står en skulptur i gangbanen mellom tog- og 
 busstasjonen.
 Løse gjenstander som benk, søplekasser og handlekurv 
 fi nnes på plassen.
 Plassen har ikke ledelinjer.

Materialer
Bra: Gulvet på plassen er uten skader og sprekker.
 Materialet er sklisikkert når det er vått.
 Underlaget gir ikke blending.

Dårlig: Det går striper av brostein på tvers av plassen, som gjør 
 underlaget ujevnt. Disse stripene sammen med et dekorativt 
 mønster kan virke villedende.
 Det er en kum på plassen, med spalteåpning på ca 25 x 40
 mm. Her kan hjelpemidler som hvit stokk, krykker o.l. sette 
 seg fast.
 Anbefalt åpning er maks 10 mm.

Fig. 4.31 Bildet viser et oversiktskart 
over busstasjonen. Informasjonen er 
både taktil og lesbar.

Fig. 4.32 Da det er meningen at syn-
shemmede skal kunne bruke mønsteret 
i underlaget til å orientere seg bør 
møsntere som dette unngås.
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Belysning, informasjon, møblering
Bra: Lampene på plassen gir ikke blending.
 Det fi nnes et infoskilt som viser hvor de viktige funksjonene
  i togstasjonen er. Dette skiltet er godt opplyst.

Dårlig: Plassen er dårlig opplyst på kveldstid.
 Infoskiltets plassering kunne vært mer  hensiktsmessig, da 
 dette er plassert et stykke fra inngangen til togstasjonen.
 Skiltene har liten skrift, små piktogrammer, har svært lite 
 kontrast til bakgrunnen og har ikke taktil skrift.
 Disse skiltene er ikke en gang brukbare for personer med 
 normalt syn.
 
Sydplassen
Sydplassen ligger i en nordhelling på sørsiden av togstasjonsbygget. 
I tillegg har plassen trapper i øst og vest, noe som gir et amfi preg. 
På østsiden fi nner vi også en stor sykkelparkering, mens den gamle 
lokomotivstallen ligger på motsatt side. Også bilparkeringen fi nner 
man i umiddelbar nærhet. 

Planløsning
Bra: Plassen har enkel og logisk form.

Dårlig: Det fi nnes ingen defi nert gangbane over plassen.
 Det er striper av brostein i underlager på tvers av plassen,
  som kan gjøre det ubehagelig å ferdes der med rullestol.

Arealbehov
Bra: Det er varmekabler i underlaget, slik at plassen holdes fri for 
 snø og is det meste av vinteren.
 
Dårlig: Det er en søyle midt foran inngangspartiet, som nok er et 
 problem for synshemmede.

Nivåforskjeller
Bra: Ingen kanter er høyere enn 20mm.

Dårlig: Det fi nnes ikke rekkverk verken ved trapper eller på noen
 side av den hellende plassen.

Trinn i trappene på sidene av plassen er ikke markert.
Plassen har en helning på ca 1:15, er ca 20 m lang og tar 
opp en høydeforskjell på 2 m uten noen form for reposer. 
Slike helninger skal ha en form for reposer for hver 0,6 m 
stigning. 

Materialer
Bra: Underlaget er uten skader og sprekker.
 Gulvet på plassen gir ikke blending og er sklisikkert når det
 er vått.

Det er ledelinjer fra inngangspartiet, som fører til 
kantsteinen på toppen av plassen.
Det er varselfelt ved inngangspartiet og der ledelinja ender 
på toppen av plassen.

Fig. 4.33 Bildet viser et oversiktskart 
over togstasjonen. Skiltets informasjon 
er lite tilgjengelig, da det har svært 
liten skrift og bilder.

Fig. 4.34 Denne søylen er plassert rett 
foran inngangspartiet fra Sydplassen. 
Slike elementer bør ikke forekomme i 
gangbanen.
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Dårlig: Striper av brostein på tvers av plassen gjør underlaget 
 ujevnt.
 Varselindikatoren ved inngangspartiet er veldig lite. 

Belysning, informasjon, møblering
Bra: Plassen har jevn og god belysning.
 Lampene gir ikke blending.

Det fi nnes et infoskilt som viser hvor de viktige funksjonene 
er. Skiltet har belysning.

Dårlig: Infoskiltets plassering kunne vært mer hensiktsmessig, 
 da dette befi nner seg på toppen av plassen isteden for 
 nærmere inngangspartiet.

Skiltet har liten skrift, små piktogrammer, har dårlige 
kontraster og har ikke taktil skrift. 

Overgang til tilgrensende arealer (for hele stasjonsområdet)
Overgangene til tilgrensende arealer er gode, uten kanter eller 
nivåforskjeller. Vinterstid bør overgangen mellom arealer med 
varmekabler og arealer uten varme i grunnen brøytes ekstra. Her var 
det høye kanter med snø og is, og jeg vil tro at det vil være umulig 
for rullestolbrukere og vanskelig for personer med barnevogn eller 
rullator å passere her. En fotgjengerovergang vestover fra vestsiden 
av busstasjonsbygget kunne med fordel vært tilpasset de nye 
gangbanene bedre. Her har fotgjengerfeltet en knekk, slik at kan 
være vanskelig for blinde og svaksynte å lese planløsningen.

Selv om overgang fra perrong til tog eller buss faller utenfor min 
oppgave vil jeg nevne viktigheten av å ta hensyn også til slike 
”overganger”. Når det gjelder togstasjonen har det fl ere ganger 
skjedd at blinde personer har falt mellom perrongen og vognen 
sammen med førerhund. Det må også legges ut rampe for at 
rullestolbrukere skal kunne komme seg ombord.

For Busstasjonen er det viktig at bussen lett kan kjøre helt inntil 
”perrongene” slik at rullestolbrukere kommer seg lett på, i hvert fall 
når det er lavgulvsbusser. Også blinde og svaksynte vil ha nytte av 
dette.

Oppsummering og analyse

Intervjuene
Tiltakshaverne:
Tilgjengeligheten har tydelig vært et hensyn for tiltakshaver, men 
noen av årsakene til mindre gode løsninger har vært endringer i 
planene underveis eller manglende kompetanse. 
Ved samtalen med Jernbaneverket fi kk jeg vite at det var gjort et 

Fig. 4.35 Her er oppmerksomhetsfeltet  
like bredt som retningsindikatoren. 
Slike felt bør være større, så man 
registrerer dem

Fig. 4.36 Høye kanter av is har lett 
for å oppstå i overganger mellom 
underlag med og uten varmekabler. 
Slike kanter kan bli hindringer og 
snublekanter. Dette bildet viser over-
gangen mellom Sydplassen og fortauet 
utenfor plassen. 
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stort forarbeide når det gjelder hensynet til tilgjengelighet for alle, 
men at noen av løsningene som var valgt ikke fungerte som planlagt 
eller at noe ble forandret på under byggeprosessen. Økt kompetanse 
på området for å unngå uheldige løsninger er viktig. Der samme 
gjelder brukermedvirkning. Brukere kan dele sine erfaringer med 
de som planlegger og bygger slik at de kan ta de nødvendige 
hensynene. For jernbaneverket som tiltakshaver kan det se ut til at 
det er her problemet lå.

Også vegvesenet fortalte at tilgjengelighet var et viktig tema, og at 
de gjennom sin kontakt med brukere fi kk innspill til utformingen 
av busstasjonen. Stasjonen befi nner seg på ett plan, og har derfor 
unngått noen utfordringer, men har noen klare tilrettelegginger 
særlig for blinde.

Akershus fylkeskommune hadde et klart fokus på brukerne av 
området, og konkrete hensyn som kontraster, god atkomst og et 
infosystem som også kunne passe for synshemmede ble nevnt. 
Det er særlig infosystemet som stemmer over ens med de tanker 
tiltakshaver hadde angående tilgjengelighet i busstasjonen.

Arkitektene:
I samtalen med arkitekten Arne Henriksen fokuserte han på 
brukernes muligheter i anlegget. Selv om tilgjengelighet for alle 
ikke stod så sentralt var det viktig å sikre god atkomst. Også 
for denne arkitekten kan det se ut til at tilgjengelighetsbegrepet 
hovedsaklig dreide seg om at personer i rullestol skulle kunne 
benytte seg av området. Hensynet til blinde var ikke sentralt, og 
med tanke på tilgjengelighet for både bevegelses- og synshemmede 
er det mange detaljer som det ikke ble tatt hensyn til. Dette gjelder 
blant annet belysningssituasjonen i undergangen før det ble foretatt 
endringer her. Som nevnt ovenfor kunne økt brukermedvirkning 
og kompetanse innenfor feltet universell utforming ført til mer 
brukbare løsninger for alle brukergrupper.

For arkitekten av busstasjonen var tilgjengelighet for synshemmede 
et tema som det var tatt hensyn til, noe fl ere detaljer tyder på. 
Tilrettelegging for bevegelseshemmede ble sett på som greit 
ettersom bygningen ligger på ett plan. Under samtalen fi kk jeg 
inntrykk av at hensynet til brukerne hadde stått forholdsvis sentralt 
for utformingen av stasjonen, og at fl ere valgte løsninger var utført 
nettopp av hensyn til god tilgjengelighet for brukerne.

Landskapsarkitekten:
For landskapsarkitekten er det nok heller ”byggverket” som har 
kommet i rekken før brukerne, ettersom det ble uttalt at det ikke 
kunne tas hensyn til blinde ved å legge ledelinjer til forskjellige 
målpunkter fordi det på denne måten ikke kunne få en normalt 
estetisk standard. Blindeforbundet ble møtt med den holdningen at 
de hadde for mange krav. Dette er et godt eksempel på forsøk på 
brukermedvirkning som ikke fører frem til planene. Isteden var det 
en løsning som var ”nest best” som ble bygget.
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Juryen:
Også for Lillestrøm stasjon retter Nina Kjelland fokuset mot 
brukeren når hun snakker om prosjektet. Hun understreker 
viktigheten av at alle skal ha mulighet til å benytte seg av 
hovedinngangene, med tanke på likeverd for alle grupper 
mennesker. Men hun sier også at når det gjelder tildeling av prisen 
så er egentlig ikke universell utforming en faktor som har særlig 
mye å si, men at det heller er andre kvaliteter innen byggeskikk som 
veier tungt.

Ole Hovland la helt klart hovedvekten på byggverkene når vi 
snakket sammen, men hadde også kommentarer til forholdene for 
brukerne av anlegget når han ble spurt om dette. Han mener at det 
ikke hadde noen betydning for om prosjektet skulle kunne få prisen.

Knut Hjeltnes mener universell utforming på prosjekter som 
Lillestrøm stasjon bør være en selvfølge, men han fortalte at han 
ikke la vekt på dette temaet når prosjektet ble vurdert. Under 
samtalen rettet han fokuset mer mot brukere enn det han gjorde 
for Ibsenkvartalet. Det blir nærmest selvmotsigende når han sier 
at hensyn til tilgjengelighet for alle er viktige for slike prosjekt, 
men ikke like viktig for om slike prosjekter skal kunne få Statens 
byggeskikkspris.

Registreringene
Planløsning:
Planløsningene er logiske, både for hver del og sammen, og med 
stort sett rettvinklede retningsendringer er det forholdsvis enkelt å 
orientere seg i området. Problemene planmessig er eventuelt syd- og 
forplassen der det er lite å orientere seg etter for synshemmede.

Arealbehov:
Hele området har gode dimensjoner, med stort sett større bredder 
enn anbefalt. Årsaken til dette er kanskje i hovedsak for å få plass til 
alle de reisende i rushtidene, men det er en løsning som er god for 
mange brukergrupper. Her er det nok bl.a. mange som reiser med 
kofferter, men det er også ekstra gunstig for personer i rullestol, 
med barnevogn eller andre hjelpemidler.

Parkeringsmulighetene er mindre gode for handikappede. Med 
ujevnt underlag på parkeringsplassen og ingen plasser reservert 
handikappede er parkeringssituasjonen ikke tilfredsstillende. 
Mulighet for parkering er særlig viktig for tilgjengeligheten for 
bevegelseshemmede, og med moderate tiltak på denne fronten 
kunne stasjonsområdet vært ytterligere tilgjengelig også for denne 
gruppen mennesker.

Nivåforskjeller:
Tappeløpene ned fra perrongene har en slags trompetform slik 
at en må følge trappens kant for å komme til dørene. Årsaken til 
dette er at heisene er plassert like ved bunnen av trappeløpene. 
Andre løsninger som kunne gjort trappene mer brukbare er bedre 
merkingen av trinnene. 
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Anbefalninger for stigningsforhold har blitt strengere med tiden, og 
både Sydplassen og hellingen inne i togstasjonens undergang ville 
muligens vært løst på andre måter i dag. 

Heisene har god utforming og belysning, men når det kommer 
til manøverknappene har disse verken tilfredsstillende utforming 
eller plassering. Uten taktil merking kan ikke blinde vite hvilken 
knapp de trykker på, og med den høye plasseringen vil kanskje en 
rullestolbruker trenge hjelp for å trykke på riktig knapp. Detaljer 
som dette burde være enkelt å få til, men dette er nok et eksempel 
på manglende kunnskap om brukernes behov.

Rampen inne i togstasjonens undergang har ingen form for håndlist, 
selv om dette hadde vært ønskelig ved en slik helning. Håndlistene 
ellers er godt synlige og har god plassering og utforming.

Inngangspartier:
Togstasjonens inngangspartier er tydelige og defi nerte  med 
overbygning og belysning, mens særlig busstasjonens hovedinngang 
burde vært mer fremtredende. Denne inngangen forsvinner litt i 
fasaden, og har heller ikke på kveldstid en belysning som fremhever 
plasseringen. Inngangspartiene på nordsiden av busstasjonen skiller 
seg også lite ut fra resten av veggen. Denne veggen består av store 
glassfelt, og inngangspartiene er nesten helt like glassfeltene. Disse 
inngangene kunne vært bedre synlig ved kraftigere markeringer.

Materialer
I hele området er overfl atene jevne og uten sprekker. Det bare 
de to plassene (Stasjonsforplassen og Sydplassen) som har 
striper med brostein. Disse stripene kan være ubehagelige for 
rullestolsbrukere. Dette er et eksempel på motsetninger mellom 
syns- og bevegelseshemmedes ønsker, da disse taktile stripene skal 
kunne hjelpe blinde og svaksynte til å orientere seg.

Det er kun Sydplassen som har klare ledelinjer. Disse er ikke knyttet 
til et system, men viser vei mellom kantsteinen på toppen av plassen 
og inngangspartiet. På denne måten blir synshemmede loset trygt 
forbi søylen foran inngangspartiet.

Når det gjelder kontraster er nok merking av perrongkanten den 
viktigste markeringen i stasjonsområdet. Siden perrongene ikke har 
varmekabler i hele underlaget forsvinner disse viktige markeringene 
under snø og is på vinteren. Slike områder må driftes omstendelig 
for å holde markeringene frie for is og snø, noe som ikke blir 
gjort på Lillestrøm stasjon. Kontrastmarkeringene på stasjonens 
mange søyler bør også få en mer permanent løsning, eller de må 
kontrolleres med jevne mellomrom og merkes på nytt ved behov. 

Belysning, informasjon, møblering:
Det er foretatt en rekke endringer for å forbedre lyssituasjonen 
på togstasjonen. Selv etter disse endringene mener jeg at noe av 
lyssettingen kan gi blending. Det samme gjelder belysningen over 
og ved siden av hovedinngangen til busstasjonen. Bevissthet om 
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plassering av belysning og type armatur er svært viktig, da mange 
svaksynte vil oppleve å bli nærmest blinde ved sterk blending. 
Blending kan være ubehagelig også for synsfriske personer, særlig i 
overgangen mellom sterkt lys og mørkere omgivelser.

Tilgjengelig informasjon er særlig viktig på kollektivholdeplasser. 
Hit kommer ofte reisende som ikke kjenner til stedet fra før, og som 
trenger informasjon for å fi nne frem til rett sted. Siden blinde er 
avhengige av kollektive transportmidler, er tilgjengelig informasjon 
på slike steder særlig viktig for denne gruppen mennesker. 
Busstasjonen har taktile kart og tilgjengelig auditiv informasjon 
om avgangstider, noe som er gode løsninger for synshemmede. 
En videreførelse av dette til togstasjonen ville vært ønskelig. 
Togstasjonens oversiktskart er særlig uheldig da det har svært svake 
kontraster og liten skrift. Ellers for området varierer kvaliteten og 
utformingen på skiltingen, med noe manglende belysning eller lite 
strategisk plassering. 

Med de tydelige møbleringssonene både for buss- og togstasjonen 
byr møbleringen ikke på farer. Det er viktig at butikkene og kafeen 
er nøye med å ikke plasserer sine skilt og stoler i gangbanen. 
Hvileplassene er tilbaketrukket slik at man kan sitte ned uten å være 
i veien for forbipasserende. 
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Lysaker brygge

Lysaker brygge ligger i Oslos vestgrense i et ensidig kontorområde 
ved Lysakerelvas munning. Byggeprosjektet inneholder ca 354 
leiligheter og ca 6500 m2 med næringslokaler. Prosjektet er delt i tre 
byggetrinn. Første byggetrinn ble innfl yttet i 2004, og byggetrinn 2 
og 3 ble ferdigstilt i 2005. Som del av 1. byggetrinn er 81 boliger i 
tre bygninger og 1800 kvadratmeter service- og næringsareal. 

I 2000 fremmet arkitekt Kari Nissen Brodtkorb forslag om endret 
reguleringsplan, hvor området ble omregulert fra industri til 
boligformål. 

Det tidligere lukkede industriområdet har nå et kaiområde som er 
allment tilgjengelig. Boligene er lokalisert på planet over sammen 
med en halvprivat ”bryggepromenade”. Bygningene er på fem og 
seks etasjer med parkering i kjeller og heis til alle leiligheter. Gater, 
bygninger og uterom er orientert mot sjøen.

Lysaker brygge

Fig. 4.37 Kart over Lysaker.
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Fig. 4.38 Lysaker brygge. Byggetrinn 1 består av bygningene A, B og D, samt 
bryggeområdet.
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I 2004 fi kk Lillestrøm Brygges byggetrinn 1 statens 
byggeskikkspris. Juryen bestod i 2004 av Anna Rognerud Dragset, 
Andreas Hompland, Ola Bettum, Anne Marit Vagstein og Turid 
Haaland som leder av juryen. Dette året var det både arkitekter, en 
landskapsarkitekt og en samfunnsviter og skribent i juryen. Det ble 
bestemt at det var boligprosjekter i by som skulle stå i fokus, og 
dette året fant juryen verdige kandidater innen denne kategorien. 

Juryens begrunnelse
• ”Byggeriet er gjennomført med en sjelden grad av 

materialitet og en poetisk følsomhet for variasjoner og 
kvaliteter i det ytre miljø” (Jynge, 2004: 4).

• Atkomster, fellesrom og fasader har god utforming, og 
leilighetene har variert størrelse.

• ”Prosjektet Lysaker Brygge viser hvordan man i våre større 
byer kan oppføre et stort boligprosjekt uten at dette kommer 
i konfl ikt med den allmenne tilgjengelighet til et vakkert 
sjøområde” (Jynge, 2004: 4). 

• Planløsningen er gjennomtenkt, og med mønster som en 
kam får alle beboerne en del av de tilliggende kvalitetene.

• Det åpnes opp for en gang- og sykkellinje inn til Oslo 
sentrum, som følger kanten av fjorden. 

 (Jynge, 2004)

Intervjuene

Tiltakshaver
Vital Eiendom AS:
Tiltakshaver hadde tilgjengelighet fremme som et tema, og det var 
da særlig tilrettelegging for bevegelseshemmede som var emnet. 
Det var spesielt tilgjengelighet til leilighetene og uteområdet det var 
snakk om, og det ble stilt krav om dette til arkitekten. Tiltakshaver 
fortalte også at det noen steder er 7-8 m høydeforskjell mellom 
planene oppe ved leilighetene og nede på brygga, og at det var 
viktig å løse tilgjengeligheten mellom planene på en god måte. I 
noen leiligheter der de visste at det skulle bo bevegelseshemmede 
ble det også foretatt ytterligere tilrettelegginger. Fra tiltakshaver sin 
side var ikke hensynet til synshemmede et viktig tema.

Arkitekten og landskapsarkitekten
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS:
Prosjekteringen av Lysaker Brygge startet i 2000 og arkitekten 
forteller at vurderingen av tilgjengelighet ble basert på de gjeldende 
Plan- og bygningslov med forskrifter. Lysaker brygge er et anlegg 
med fl ere nivåer, og arkitekten sier at alle nivåene er tilgjengelig for 
rullestolbrukere via ramper og/eller heiser.

Hindhamar AS:
Landskapsarkitekten forteller at tilgjengelighet var et klart tema 
under prosjekteringen, men at det på den tiden ikke var så stort 
fokus på dette temaet som nå. Han mener veilederne til universell 
utforming gjør kravene klarere. For å sikre god tilgjengelighet ved 
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Fig. 4.39 Bildet viser bygning A og B 
samt soe av bryggeområdet sett fra 
fjorden.
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Lysaker brygge var det i hovedsak snakk om terskelfrie atkomster 
og riktige stigningsforhold på ramper.

Jurymedlemmene
Turid Haaland, Anna Rognerud Dragset, Andreas Hompland, Ola 
Bettum og Anne-Marit Vagstein:
Juryen lagde dette året en liste eller ”noen knagger for bedømmelse 
av byboliger”, som en intern huskeliste for vurderingene. Universell 
utforming fi nnes som ett av punktene, samt andre formuleringer 
for tilgjengelighet og tilpasning, som ”løsninger med tanke på de 
hjemmeværende, barnepassende, syke, eldre etc.” og ”atkomst, 
attraktive og praktiske inngangsløsninger”. Punktene i listen har 
ingen rangering. Listen i sin helhet fi nnes som vedlegg: Vedlegg 2.

Turid Haaland mener tilgjengelighet for alle er godt løst 
på Lysaker brygge, særlig med tanke på tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede, da det er mulig å kjøre inn i garasjen i 
kjelleren og ta heis derfra til leilighetene og uteområdet. Hun 
fortalte også at det var mulig å komme seg til brygga med heis fra 
leilighetene og tilhørende uteområder via parkeringskjelleren. Hun 
mener at universell utforming er viktig, men at det er vanskelig å få 
en oversikt fordi det er så mange detaljer å ta hensyn til. Haaland 
sier at dette temaet ikke var avgjørende for hvilke prosjekter som 
skulle få prisen. Hun forteller også at det var lite fokus på hensynet 
til blinde og svaksynte.

Anna Rognerud Dragseth fortalte at juryen hadde en intern 
sjekkliste der universell utforming var ett av fl ere kriterier, men at 
dette nok ikke var sterkt vektlagt. Hun fortalte også at hun hadde 
en oppfatning av at dette prosjektet hadde bedre tilgjengelighet for 
alle enn de andre nominerte prosjektene, men når alt kom til alt så 
betydde ikke dette temaet noe når hun vurderte de nominerte.

Andreas Hompland er samfunnsviter og skribent og fortalte at hans 
interesser for området kun dreide seg om at dette var et tidligere 
avsperret område ved fjorden som på grunn av den nye planen ble 
gjort tilgjengelig for allmennheten. Hompland tilla ingen vekt til 
universell utforming da han vurderte de aktuelle prosjektene.

Ola Bettum var den eneste landskapsarkitekten i juryen dette året, 
og mener det er akseptabel universell utforming på området. Han 
mener at arkitekten ikke har gått i noen åpenbare feller, men tror 
ikke at prosjektet har blitt tegnet med universell utforming høyt 
oppe på lista over prioriteringer. Bettum mener videre at det ikke 
kan gis pris til prosjekter som neglisjerer universell utforming. Han 
understrekte også viktigheten av god drift og vedlikehold, og pekte 
på problemet med at et prosjekt kan ha god tilgjengelighet for alle, 
men at området rundt kan være vanskelig tilgjengelig, og dermed ha 
mye å si for helheten. Tilgjengelighet for synshemmede var i følge 
ikke Bettum ikke diskutert i juryen.

Anne-Marit Vagstein mener at universell utforming som tema ikke 
var så mye fremme, men at hun hadde en helhetsforståelse av at det 

69



4. Casestudie
var grei tilgjengelighet for alle på Lysaker brygge. Hun sa også at 
hun ikke så etter detaljene for tilgjengelighet, men heller hadde en 
generell forståelse av temaet. For Vagstein var det først og fremst 
hensynet til bevegelses- og synshemmede som var viktig når det 
gjelt tilgjengelighetsspørsmålet.

Registreringene

Boligområdet:
Boligområdet består som sagt av 354 leiligheter, der byggetrinn 
1 utgjør 81 av disse. Området har et halvprivat uteområde ut mot 
fjorden med den samme karakteren som bryggen på planet under. I 
mine registreringer av Lysaker brygge har jeg også tatt med trapper 
og ramper som er utenfor byggetrinn 1, siden dette er en viktig del 
av atkomsten til området.

Planløsning
Bra: Man kommer seg trinnfritt fra alle leiligheter til bakkeplan 
 med heis.

Dårlig: Området kunne hatt en mer logisk utforming, og det kan 
 være litt vanskelig for gjester å fi nne frem.
 Det er få alternativer å velge mellom når det gjelder atkomst 
 uten trapper. Det er kun to brukbare atkomstmuligheter 
 foruten trappene, og det er bare en av disse som blir brøytet 
 på vinterstid.
 Noen retningsendringer er ikke rettvinklede, selv om de 
 med små forskyvninger kunne ha vært det. Rette vinkler gjør 
 orienteringen enklere for synshemmede.

Arealbehov
Bra: Gangveiene har fri bredde på mer enn 1,8 m, som er 
 romsligere enn anbefalningene i REN.
 Det fi nnes ikke faste gjenstander i gangbanen.

Dårlig: Noen av gangveiene blir verken brøytet eller strødd.
  En bil var parkert i gangbanen.

Nivåforskjeller
Bra: Ingen av nivåforskjellene er unødvendige.
 Alle trappene har fri bredde på minimum 1,5 m, som er 
 bredere enn minimumsytelsene angitt i REN.
 Trappene følger en trappeformel som er i samsvar  med 
 anbefalningene i REN.
 Underlaget er sklisikkert.
 Det er heis i alle bygningene slik at man kommer seg fra 
 garasjen og bakkeplanet ved boligene og til leilighetene 
 trinnfritt.
 Heisdøren har fri bredde på 0,9 m.
 Knappene i heisen har taktil skrift og er plassert 0,9 m over 
 gulvet.
 Heisen er godt opplyst.
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Fig. 4.40 Parkering i gangbanen bør 
unngås, spesielt nåe det ikke gjøres 
plass til å 
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 Der det er håndlister er disse plassert ca 1 m over bakken, og 
 i god avstand fra vegg.
 Håndlistene har en diameter på ca 50 mm, og i tråd med 
 anbefalningene.
 Det er vannbåren varme i trapper og i hovedatkomsten. 
 Trappene er derfor frie for snø og is.

Dårlig: Retningen på trappeløpet er en annen enn åpningen trappen 
 er plassert i. Når man går i retningen med trappetrinnene 
 ender man rett i en vegg. Siden på trappen har ingen håndlist
  eller rekkverk enda det er 1,3 m ned til bakken. 
 Ingen trapper har markerte trinn.
 I et par av trappene er nederste trinn bare ca 80 mm høyt 
 uten å være avvikende i utseende eller være merket.
 Et par av trappene har retningsendring som ikke er 
 rettvinklet eller markert 
 Materialet i trappene går i ett med gangveiene, som gjør at 
 overgangen til trappene kan være litt utydelige.
 Noen av trappene er dårlig opplyst på kveldstid.
 Håndlistene starter og slutter ca 200 mm før og etter trappen,   
 som er 100 mm mindre enn hva som er anbefalt.
 En av rampene har en helning på ca 1:8.
 Heisenes dimensjoner er 1,1 x 1,4 m. For at en 
 rullestolbruker skal kunne snu inne i heisen er dette litt lite, 
 og i følge REN bør en slik heis være 1,4 x 2 m.
 Heisens manøverknapper er ikke opplyst.
 Heisdørene er ikke i kontrastfarge, og går i ett med veggen.
 Flere av trappene mangler håndlister.

Inngangspartier
Bra: Inngangspartiene er logisk plassert.
 Dørene har en bredde på ca 1 m, som tilsvarer kravene i 
 REN.
 Det er ikke terskel eller trinn foran dørene.
 Dørhåndtakene strekker seg fra bunn til topp av døra, og 
 passer alle høyder.
 Inngangspartiene er i kontrast med bygningen, og listene 
 rundt dørene er i forskjellige  sterke farger.
 Ringeklokkene er i kontrast til omgivelsene og er plassert 
 ved låssiden av døra.
 Fra utsiden er inngangspartiene godt opplyst pga lyset 
 gjennom glassfl atene. 
 Det er rister foran dørene. Disse kan brukes som 
 oppmerksomhetsfelt.

Dårlig: Det er plassert en søyle like utenfor ett av inngangspartiene.
 Fritt areal foran døren blir derfor 1,15 x 1,15 m, som er 
 mindre enn anbefalt fri gulvplass.
 På vinterstid har noen av inngangene hinder som snøhauger
 og sperring pga. fare for takras. 
 Dørene hadde en tyngde på ca 6 kg, mot anbefalningene i 
 REN om maksimal manuell åpningskraft på 2 kg.
 Fra innsiden kan de store glassfeltene i inngangspartiene 
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Fig. 4.41 Denne trappen har en 
svært uheldig utforming. Trappen er 
ubehagelig å gå i og den kan være til 
fare for synshemmede, da den mangler 
håndlist og ender i en vegg på toppen.

Fig. 4.42 Trinnene i trappene er ikke 
markert. Dette gjør at det kan være 
vanskelig å se trinnene.

Fig. 4.43 Bildet viser ett av inngang-
spartiene i boligområdet. Den gule 
fargen på dørkarmen fremhever døren. 
Ved dette inngangspartiet er det plas-
sert en sort søyle, som gjør plassen fo-
ran døren svært knapp. Denne søylen 
er også lett å støte på.
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 virke blendende.
 Glasset i døra og glassfl atene ved siden av døra er ikke 
 markert.
 Ved et par av inngangene er ringeklokkene plassert to meter 
 fra døra.
 Dørskiltene med ringeklokker er i en høyde av 1.3 – 1,6 m 
 over bakken, selv om REN har krav om en plassering i 
 høyden 0,9-1,1 m.

Materialer
Bra: Det er avvikende belegg i gangbanen der det er 
 retningsendring inn til inngangene
 Gangbanen er godt markert og fører til inngangene og 
 brygga.
 Underlaget er jevnt og uten skader og sprekker.
 Materialet i underlaget gir ikke blending, og er sklisikkert 
 når det er vått.

Dårlig: Gangbanen har ikke ledelinjer, og har heller ikke noe annet 
 som kan brukes som ledelinjer.
 Det er ikke varmekabler i bakken annet enn i trapper og 
 ramper.
 Det er avlange rister med spalteåpninger på ca 15 x 40 mm i 
 på tvers og på langs av gangveien, og som ikke alltid er i 
 fl ukt med gangretningen. Her er anbefalt åpning maksimalt 
 10 mm normalt på gangretningen.

Belysning, informasjon, møblering
Bra: Jevn og god belysning, og lampene kan ikke gi blending.
 Ved hovedatkomstene fi nnes skilt med kart over området og 
 ”her er jeg” merking.
 Inngangspartiene med ringeklokker er godt opplyst.
 Det er tilbaketrukne benker langs gangveiene i tydelige 
 møbleringssoner.

Dårlig: Området er litt dårlig belyst på kveldstid. 
 Skiltene med kart er ikke belyst.
  
Bryggeområdet med parkeringskjeller:
Planløsning
Bra: Planløsningen er enkel og logisk, og det er lett å fi nne frem.

Dårlig: Her har jeg ingen anmerkninger.

Arealbehov
Bra:  Det er to plasser for handikapparkering på brygga.
 Disse plassene er skiltet.

Dårlig: Handikapplassene på brygga har tidsbegrensning på en time 
 og gjelder kun besøkende til butikkene.
 Det er ingen handikapparkeringsplasser avsatt i 
 parkeringskjelleren.
 På grunn av terskler på opptil 100 mm er det ikke 
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Fig. 4.44 Bildet viser avvikende 
belegg ved retningsendringene inn mot 
inngangspartiene. 

Fig. 4.45 Bildet viser kveldsbelysnin-
gen i boligområdet. Lampenes lave 
plassering gjør at området er veldig 
svakt opplyst.

Fig. 4.46 Skiltingen av HC-parker-
ingsplassene på brygga er tydelig og 
synes godt mot veggen.
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 mulig for rullestolbrukere å benytte seg av 
 parkeringsplassene i parkeringskjelleren.
 Korridoren fra parkeringshuset og til brygga er 1,3 m bred 
 på det smaleste.

Nivåforskjeller
Bra:  Helningen på korridoren fra brygga og til garasjen er slakere 
 enn 1:20.

Dårlig: Det går en liten trapp fra brygga ned til en atkomstbrygge. 
 Denne er ikke merket, og det vil være vanskelig for 
 svaksynte å oppdage nivåforskjellen. 

Inngangspartier
Bra: Noen av butikkene har skaffet seg terskelramper slik at det 
 er mulig å komme inn i butikken med rullestol.
 Inngangspartiene er i kontrast med omgivelsene.

Dårlig: Noen butikker har fl ere inngangspartier som ikke er i 
 bruk, men som er en del av butikkens vegg. Det kan derfor 
 være vanskelig å fi nne den rette døren inn til butikken for 
 personer med nedsatt syn.  
 Inngangspartiene på brygga har svært høye terskler, helt opp 
 i 100 mm.
 For å åpne to av dørene inn til parkeringskjelleren må det 
 til en åpningskraft på 8 kg. Det samme gjelder for dørene 
 inn til butikkene på brygga.
 Det er ikke avvikende belegg foran inngangspartiene.

Materialer
Bra:  Retningen på plankene i brygga følger gangretningen.
 Det er god kontrast mellom vegger og underlag på brygga.
 
Dårlig: Vegger, tak og gulv i korridoren inn til parkeringskjelleren 
 er malt hvite, noe som kan være problematisk for 
 synshemmede.

Belysning, informasjon, møblering
Bra:  Inne i parkeringskjelleren er det skiltet til butikkene.
 Ved atkomsten fra vest er det et kart med ”her er jeg-
 markering” som viser en oversikt over området.
 Det er tydelige møbleringssoner på brygga.

Dårlig: Korridoren inn til parkeringskjelleren er dårlig opplyst.
 Oversiktskartet har ikke belysning og man kan ikke gå inntil
 skiltet.
 Brygga har dårlig belysning kveldstid.
 Noen lyskastere høyt oppe på veggen nord på brygga kan 
 blende.
 Trappen ned til nederste bryggeplan er ikke opplyst.
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Fig. 4.47 Inngangspartiene på brygga 
skiller seg godt ut fra fasaden. Glass-
fl atene danner kontrast med teglstein-
en rundt.

Fig. 4.48 Bildet viser hvordan bordene 
i brygga understreker retningsendrin-
gen.

Fig.4.49 Korridoren mellom brygga 
og garasjen har lite kontraster og er 
svært smal.
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Overgang til tilgrensende arealer (for hele området)
Det er gode overganger til tilgrensende arealer uten noen høye 
kanter eller liknende. Ved hovedatkomsten inn til området ender 
ikke helningen i et horisontalt plan der det møter fortauet. Her 
kan rullestolbrukere få problemer med å stoppe. Det vil si at den 
eneste atkomsten for rullestolbrukere vinterstid, er en skråning rett 
ut i veien, når man ser bort fra atkomst gjennom garasjen. Også 
ved atkomsten til bryggeområdet fra nord skråner gangarealet ut i 
kjørearealet.

Oppsummering og analyse

Intervjuene
Tiltakshaver:
Linstow Eiendom AS var tiltakshaver for Lysaker brygge, og 
fortalte at de stilte krav til arkitekten angående tilgjengeligheten på 
anlegget. Jeg fi kk inntrykk av at tiltakshaver hadde hovedfokuset på 
byggverket, og deretter hvordan dette kunne tilpasses brukere med 
spesielle behov.

Arkitekten:
Arkitekten fortalter at hun forholdt seg til de gjeldende 
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Det burde bety at 
prosjektet har holdt seg på en grad av tilgjengelighet som 
tilfredsstiller kravene i TEK. Arkitekten har fl ere steder sett bort fra 
krav og anbefalninger som veilederen til teknisk forskrift angir, og 
det kan stilles spørsmålstegn ved hvor mye oppmerksomhet temaet 
har fått. Tilgjengelighet til alle plan med heisen, som hun nevner, 
fungerer ikke som planlagt på grunn av høye terskler og tunge 
dører. Også rampene i området kunne fått en bedre utforming for å 
øke tilgjengeligheten.

Landskapsarkitekten:
Landskapsarkitekten ga uttrykk for at det var brukere som stod i 
fokus under utformingen, men at dette stort sett dreide seg om at 
bevegelseshemmede skulle kunne bruke området.

Juryen:
Juryformann Turid Haaland mente at tilgjengeligheten i området var 
god, men at det var vanskelig å kontrollere om alle detaljer var på 
plass. Noen detaljer er svært viktige, og det stemmer f.eks. ikke at 
man kan komme seg med rullestol fra parkeringskjelleren og ut på 
brygga som hun sier, fordi tersklene er altfor høye og dørene svært 
tunge å åpne. Det er kanskje mulig å benytte porten ut av kjelleren, 
men dette er ikke et brukbart alternativ. Haaland snakket mye om 
hvordan anlegget ville fungere for brukerne. Hun kontrollerte at det 
var grei tilgjengelighet for alle på anlegget, men sa at dette egentlig 
ikke hadde noen avgjørende rolle for hennes vurderinger.

Anna Rognerud Dragseth fortalte at universell utforming var et 
tema som var oppe i juryen, men at hun selv ikke tilegnet dette noen 
betydning under juryeringen. Dragseth rettet fokuset hovedsaklig 74
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mot anlegget istedenfor brukerne av anlegget, og la ikke vekt på 
universell utforming i sine vurderinger.

Anders Hompland har en annen bakgrunn enn de andre i juryen, 
da han er samfunnsviter og skribent. Han rettet fokuset mot 
tilgjengelighet for brukerne av området, men ikke med tanke på 
universell utforming.

Ola Bettum snakket mye om hvordan anlegg generelt kan være 
tilgjengelig for brukere og belyste fl ere problem i forhold til god 
tilgjengelighet, områdene rundt og drift og vedlikehold. Han 
snakket mindre om forholdene på akkurat Lysaker brygge, men 
at han mente forholdene var brukbare og at temaet universell 
utforming hadde vært et hensyn i hans juryering.

Anne-Marit Vagstein var i intervjuet fokusert på hvordan anlegget 
oppleves av brukerne, både med tanke på barn og voksnes 
opplevelse av omgivelsene. Når det gjaldt temaet tilgjengelighet 
for alle mente hun at hun istedenfor å ha et sterkt fokus på temaet, 
støttet seg til sin ”ryggmargsfornemmelse” eller helhetsforståelse av 
prosjektets utforming.

Registreringene 
Planløsning:
Området kan være litt forvirrende å fi nne frem i, særlig den delen 
av boligområdet som ligger utenfor byggetrinn en, der det er trapper 
til forskjellige nivåer. Mange retningsendringer er ikke rettvinklede. 
Små justeringer i planløsningen hadde ført til en bedre løsning med 
dette hensynet. 

Selv for personer som bor i området kan et besøk til bryggeområdet 
by på problemer, da adgang med heis ikke fungerer som planlagt på 
grunn av terskler og tunge dører. Alternativet er en lang omvei rundt 
boligområdet. Her er også helningen på fortauet mer enn 1:10 på 
deler av strekningene. 

Problemet med planløsningen er derfor at den er for komplisert 
for en enkel orientering. Samtidig fungerer ikke tilgjengeligheten 
mellom nivåforskjellene på en god måte.

Arealbehov:
Det er dimensjonert slik at den plassmessige brukbarheten god. 
Korridoren fra parkeringskjelleren er et av de få stedene der den 
frie bredden gjør tilgjengeligheten dårligere, særlig fordi korridoren 
skulle fungere som en atkomst til bryggeområdet. På det trangeste 
i denne korridoren vil selv et møte mellom en barnevogn og en 
person med poser i hendene være i trangeste laget. 

Mulighetene for besøk på brygga for bevegelseshemmede er 
for dårlig da det kun er en times parkering og bare for kunder i 
butikkene.
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Nivåforskjeller:
Trappene har varierende utforming og belysning. Noen steder 
er forholdene tilfredsstillende, mens fl ere av trappene har svak 
belysning eller uheldig utforming. At alle trapper mangler 
markeringer er en slik detalj som tyder på manglende kompetanse. 
Dette er noe som kan føre til farlige situasjoner, særlig i 
kombinasjon med svak belysning.

Atkomstene til området for rullestolsbrukere er ikke særlig god. 
Valgmulighetene er begrensede, og rampene som fi nnes er i 
bratteste eller lengste laget, og burde vært avsluttet med et plant 
repos ut mot veien, både av trygghets- og manøvreringsmessige 
årsaker.

Heisene har utforming som er god for bevegelseshemmede, men 
mindre god for synshemmede, pga. manglende kontraster på selve 
heisen og manøverknappene.

Flere av trappene og rampene i området mangler håndlister, 
noe som både bevegelses- og synshemmede har god bruk for. 
Utformingen av trappene generelt virker litt slurvete og mangelfull.

Inngangspartier:
Inngangspartiene i boligområdet skiller seg ut fra resten av fasaden 
og har stort sett god utforming. Plassering av ringeklokker samt 
belysning av inngangspartiene er god. Alle inngangene på dette 
planet er terskelfrie, og gjør atkomsten mellom bygningen og 
uteområdet gode.

I alle butikkene på brygga er det handikaptoaletter med snurom, 
men dørene inn til butikkene er svært tunge og tersklene er alt 
for høye til at en person i rullestol skal kunne komme seg inn i 
butikken. Dette tyder på at det ikke er holdninger, men kompetanse 
det skorter på. Noen av butikkene har selv tatt initiativ til å anskaffe 
terskelramper. Når noen i rullestol vil inn i butikken legges disse 
rampene ut. En permanent løsning fi nnes ikke.

Materialer:
Overfl atene er jevne i hele området. Dette gjør overfl atene 
behagelige å ferdes på.

Området har ingen ledelinjer, men retningen på plankene på brygga 
er med på å understreke gangretningen, både svakt taktilt og med 
kontrast mellom bord og mellomrom. Også avvikende materialer 
foran inngangspartiene er eksempler på gode materialløsninger. 
Det hadde likevel vært ønskelig med et belegg som også er følbart 
avvikende her.

Når det gjelder kontraster er det særlig inngangspartiene som 
skiller seg godt ut fra omgivelsene. Videre er det gode kontraster  
mellom underlag og vegger. Dette gjør det enklere for svaksynte 
å skille mellom ulike elementer. Også andre steder kunne 
kontraster med fordel vært brukt, som for eksempel i korridoren 
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mellom parkeringskjelleren og brygga, eller som markering av 
bryggekanten.

Belysning, informasjon, møblering:
Lampene langs gangstiene og på brygga er plassert svært lavt, vilket 
hindrer blending. Dette er en av årsakene til den svake belysningen 
i området, som kan gjøre det problematisk for synshemmede å 
orientere seg på kveldstid. Da jeg gikk på brygga om kvelden hadde 
også jeg ønsket litt bedre belysning, som en økt trygghetsfølelse. 
Belysningen er stort sett så svak at det er vanskelig å se hvem og 
hva som oppholder seg der. 

Oversiktsskiltene for området har en god plassering ved atkomstene. 
Informasjonen på disse skiltene er likevel vanskelig tilgjengelig for 
noen ettersom det ikke er mulig å gå inntil og den ikke er opplyst 
på kveldstid. Det fi nnes heller ingen taktil informasjon i området. 
Skiltene i parkeringshuset er godt opplyst. Dette gjelder også 
skiltene for handikapparkering på brygga. 

Området har rikelig med hvileplasser både i bolig- og 
bryggeområdet. Disse er tilbaketrukket fra gangbanen, noe som gjør 
plassene brukbare og inviterende. 
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Mitt mål med oppgaven var å synliggjøre hvor stor betydning 
universell utforming har hatt for prosjekter som mottar Statens 
byggeskikkspris, da jeg mener at dette temaet burde være viktig 
for god byggeskikk. Med oppgaven ønsket jeg også å bidra til økt 
forståelse og kompetanse, samt å bevisstgjøre temaet. Gjennom 
arbeidet med oppgaven har jeg tilegnet meg informasjon og 
kunnskap slik at jeg kan svare på oppgavens problemstillinger.

Hvordan er den fysiske tilgjengeligheten hos 
prosjekter som har fått Statens byggeskikkspris?

Dette spørsmålet belyst er gjennom casestudien ved hjelp av 
registreringene jeg har gjort på de tre prosjektene. Jeg har videre 
utført en analyse av fem temaer på hvert av de tre prosjektene og på 
denne måten funnet ut hvor god tilgjengligheten er.

Ibsenkvartalet
Gode løsninger for bevegelseshemmede i Ibsenkvartalet er f.eks 
at håndlistene på rampene fi nnes i to høyder, og at området 
holdes fri for snø og is vinterstid ved hjelp av varme i grunnen. 
Bevegelseshemmede har imidlertid ikke mulighet til å benytte seg 
av alle inngangspartiene i kvartalet, enten fordi dørene er svært 
tunge eller fordi inngangene har høye terskler. Dette er ikke i 
overensstemmelse med minimumsytelsene angitt i REN. Et annet 
forhold i kvartalet der det er parkeringssituasjonen er mangelfull 
til veilederen, da det kun er en plass avsatt til handikappede i 
hele parkeringshuset. Denne tilfredsstiller heller ikke kravet 
til dimensjoner på en slik plass. Det fi nnes også mindre gode 
løsninger for bevegelseshemmede, men som ikke er avvik fra 
minimumsytelsene angitt i REN. Her er det særlig atkomsten opp 
til platået som er dårlig løst, der rullrstolsbrukere må bruke den 
kompliserte rampeløsningen på sørsiden og så inn ”bakveien”. 
En annen dårlig løsning er håndlistene i hovedtrappene, som ikke 
henger sammen over reposene. 

Ibsenkvartalet har noen løsninger som fungerer godt for 
synshemmede. Dette gjelder spesielt måten inngangspartiene er 
fremhevet med lys på kveldstid og hvordan området ellers blir 
opplyst. Her gjør bl.a. lyset fra vinduene som omkranser plassen 
at belysningen på kveldstid blir jevn og god. Likevel er ikke 
tilgjengeligheten for synshemmede spesielt god i kvartalet. Her 
fi nnes det fl ere mangler i forhold til angitte anbefalninger og krav 
i veileder til teknisk forskrift. Dette gjelder både merkinger av 
trinn, manuell åpningskraft av dører og mangelfull utforming av 78
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manøverknappene i heisen. Det er også noen løsninger som ikke 
inngår i REN, men som likevel fungerer dårlig for synshemmede. 
Dette gjelder særlig hovedformen på trappen oppe på plassen 
mellom bygningene og at det generelt er lite bruk av kontraster 
i kvartalet. Andre uheldige forhold er at det plasseres ut skilt i 
trappene og at det ikke fi nnes noen form for taktil informasjon i 
kvartalet. Det er også uheldig for synshemmede at håndlister er 
avbrutt ved reposer.

Det er altså verken særlig god tilgjengelighet for syns- eller 
bevegelseshemmede i Ibsenkvartalet.

Lillestrøm stasjon
Lillestrøm stasjon har noen gode løsninger for bevegelseshemmedes 
tilgjengelighet. Eksempler på dette er at det hovedsaklig er 
benyttet automatiske skyvedører i inngangspartiene og at det er 
moderat stigningsforhold på helningen i undergangen. Denne 
helningen har imidlertid ingen form for reposer selv om den tar 
opp en høydeforskjell på 1,2 m. Sydplassen er brattere enn hva 
REN anbefaler for en så lang helning, og heller ikke her fi nnes det 
noen form for reposer. Plasseringen av heisenes manøverknapper 
er også avvikende fra kravene i REN, da disse er montert høyere 
enn hva kravene tilsier. På busstasjonen er de hengslede dørene 
tunge å skyve opp, og det er mindre fritt areal foran dem enn hva 
som er anbefalt i REN. Andre løsninger som er mindre gode for 
bevegelseshemmede, men som ikke er motstridende til REN er 
at busstasjonen er veldig lang og at det muligens er litt liten plass 
for av- og påstigning til bussene. For togstasjonen er eksempler på 
slike dårlige løsninger at det ikke er håndlist til helningen inne i 
undergangen og at tilhørende parkeringsplass er svært dårlig. Både 
Stasjonsforplassen og Sydplassen har linjer med brostein som kan 
være ubehagelige for rullestolbrukere å trille på.

Det fi nnes fl ere gode løsninger for synshemmedes tilgjengelighet på 
Lillestrøm stasjon. Gode løsninger på togstasjonen er for eksempel 
den enkle og logiske planløsningen og de nye kontrastmerkingene 
av omgivelsene i undergangen. Gode løsninger for busstasjonen 
er enkel planløsning, taktile oversiktskart og tilgang på auditiv 
informasjon. Når det gjelder forholdene for synshemmede på 
Sydplassen og Stasjonsforplassen er varmekabler i underlaget og 
ledelinjene på Sydplassen eksempler på gode løsninger. Her fi nnes 
de også mindre gode løsninger som en søyle foran inngangspartiet, 
en skulptur i gangbanen mellom stasjonene, svært dårlig utforming 
av oversiktsskiltene og mangel på kontraster som defi nerer 
gangbanen. Før det ble gjort utbedringer på bakgrunn av Bjønnes 
sin rapport var situasjonen for synshemmede vesentlig dårligere 
ved togstasjonen på Lillestrøm. Forholdene var av en slik karakter 
at de kunne være til fare for blinde og svaksynte. Slik stasjonen ble 
etter disse endringene kunne jeg ikke fi nne noen fysiske forhold 
der det var avvik eller mangler i forhold til REN, annet enn at 
manøverknappene i heisene ikke var opplyst eller hadde taktil 
informasjon. For busstasjonen kunne jeg heller ikke se at det fantes 
avvik fra REN, men det er imidlertid fl ere mindre gode løsninger 
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som ikke behandles i veilederen til teknisk forskrift. Dette gjelder 
bl.a. karuselldøren som er hovedinngangen til bygningen, søylen 
foran billettsalget samt at inngangspartiene på langveggen i nord 
ikke skiller seg ut fra resten av fasaden i særlig grad. Eksempler 
på dårlige løsninger på togstasjonen er de svake markeringene av 
trappetrinnene, manglende varme i underlaget på perrongene slik at 
de taktile merkingene forsvinner under snøen og søylene som står i 
gangbanen fl ere steder.

Når vi ser på denne oversikten over faktorer knyttet til 
tilgjengelighet ved Lillestrøm stasjon ser vi at situasjonen for 
bevegelseshemmede ikke er spesielt god, men at forholdene er enda 
dårligere for synshemmede.

Lysaker brygge
Når det gjelder tilgjengelighet for bevegelseshemmede fi nnes det 
noen gode løsninger på Lysaker brygge. Prinsippet med atkomst 
med heis til alle plan er et slikt eksempel. Dessverre fungerer 
det ikke som planlagt slik situasjonen er i dag, men med noen 
justeringer kunne det bedres betraktelig. Også det jevne belegget i 
området fungerer fi nt for bevegelseshemmede. Prosjektet har fl ere 
avvik i forhold til kravene og anbefalningene i REN. Eksempler 
på dette er at dørene er tunge å åpne, det mangler håndlister i fl ere 
av trappene, det er mange høye terskler på brygga og det er små 
dimensjoner i heisene og i passasjen mellom parkeringskjelleren og 
brygga. Eksempler på andre dårlige løsninger, men som ikke inngår 
i REN er at det ikke er noen gode alternativer for å komme seg til 
brygga i rullestol og at spesielt en av trappene har en svært uheldig 
utforming. 

Bruk av kontraster og god belysning av inngangspartier er 
eksempler på gode løsninger for synshemmede på Lysaker 
brygge. Her fi nnes det også avvik og mangler i forhold til angitte 
minimumsytelser angitt i REN. Eksempler på dette er mangel 
på håndlister og markeringer av trinn i trappene. Andre mindre 
gode løsninger for synshemmede er belysningen kveldstid, som 
er veldig svak, men med noen blendene lamper nede på brygga. 
Planløsningen for området er også litt komplisert. 

Tilgjengeligheten for synshemmede på Lysaker brygge er ikke 
brukbar. Det samme gjelder forholdene for bevegelseshemmede.

Det er altså ingen av de tre prosjektene som har god tilgjengelighet 
for funksjonshemmede. I hvilken grad dette gjelder varierer litt, 
men forholdene burde vært betydelig bedre på alle prosjektene.
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Er universell utforming vektlagt hos prosjekter som 
har fått Statens byggeskikkspris?

Dette spørsmålet har jeg prøvd å svare på gjennom å benytte meg 
av både registreringene av de fysiske forholdene og samtaler med 
tiltakshavere, arkitekter, landskapsarkitekter og jurymedlemmer. 
Jeg vil koble disse dataene sammen for å svare på om universell 
utforming virkelig er vektlagt slik informantene har fortalt.

Tilgjengeligheten på de tre prosjektene jeg har undersøkt viser seg 
å være mindre god. Alle prosjektene har feil og mangler i forhold 
til hva veilederen til teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 
krever, og det er fl ere løsninger som er dårlige for tilgjengeligheten 
generelt. Det er først når jeg ser på sammenhengen mellom 
registreringene og intervjuene at jeg ser i hvilken grad universell 
utforming egentlig er vektlagt i prosjektene og ved valg av 
prisvinnere. 

Ibsenkvartalet
Tiltakshaver fortalte at tilgjengelighet hadde vært et tema som var 
vektlagt. Ut fra måten tiltakshaver på Ibsenkvartalet svarte på mine 
spørsmål har jeg en forståelse av at de hadde lite kunnskap om 
temaet, og nøyde seg med å overlate ansvaret til arkitekten.

Arkitekten for Ibsenkvartalet uttrykte at det var viktig med god 
atkomst. Jeg mener at atkomsten er løst på en dårlig måte, og at 
resultatet ikke refl ekterer at arkitekten faktisk har vektlagt dette. 
Jeg tror det fl ere steder er manglende kompetanse og slurv med 
detaljene som gjør tilgjengeligheten dårlig, både for syns- og 
bevegelseshemmede. Mange steder er det kun små endringer som 
skal til. Ut fra resultatene av mine registreringer kan jeg ikke se at 
dette temaet har vært vektlagt i nevneverdig grad ved utformingen 
av Ibsenkvartalet.

Både jurymedlemmenes utsagn om juryeringen dette året og 
resultatet av mine registreringer viser at temaet ikke ble tillagt vekt.

Lillestrøm stasjon
Tiltakshaver for togstasjonen fortalte om gode forarbeider og 
forklarte hvorfor stasjonen fi kk noen uheldige utforminger med 
tanke på tilgjengelighet. Disse dårlige løsningene stemte med mine 
registreringer, og jeg har inntrykk av at dette temaet var vektlagt 
forholdsvis sterkt selv om resultatet ikke ble veldig godt. Jeg tror de 
dårlige løsningene på togstasjonen ikke hovedsaklig var forårsaket 
av mangel på vektlegging av temaet, men heller av mangel på 
kompetanse. De andre tiltakshaverne kom senere inn i bildet, men 
hadde også tilgjengelighet fremme som tema. Jeg tror at årsaken til 
de mindre gode løsningene for disse delområdene ikke hovedsaklig 
var forårsaket av at temaet var lite vektlagt, men at det i likhet med 
togstasjonen var manglende kompetanse som var årsaken. Dette 
inntrykket har jeg fordi noen av detaljene, spesielt på busstasjonen, 
viser at de har forsøkt å få det til.
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Arkitekten for togstasjonen fortalte at det i hovedsak var hensynet 
til bevegelseshemmede som var vektlagt. Dette er også tydelig i 
mine registreringer, da tilgjengeligheten for bevegelseshemmede 
er bedre enn for synshemmede, noe som var enda tydeligere før 
det ble gjort endringer for å bedre forholdene for synshemmede. 
Den samme arkitekten har også tegnet togstasjonene i Sandvika 
og Eidsvoll, hvor det også fi nnes forhold som er lite egnet for 
synshemmede. Det er tydelig at temaet ikke har vært vektlagt hos 
denne arkitekten, men at tilgjengelighet for bevegelseshemmede har 
vært et viktigere tema. 

Arkitekten for busstasjonen fortalte at universell utforming var 
et viktig tema. Som nevnt over er det noen detaljer ved denne 
stasjonen som viser at det er gjort forsøk på å gjøre forholdene gode 
for synshemmede. Jeg tror derfor at temaet universell utforming har 
vært noe vektlagt i dette prosjektet og at mindre gode løsninger er 
”uhell” på grunn av manglende kunnskap om temaet. 

Når det gjelder landskapsarkitekten ble det klart under intervjuet 
at hensynet til det estetiske var prioritert foran god tilgjengelighet. 
Forholdene for synshemmede ble ordnet på en annen men litt 
dårligere måte. Dette viser at universell utforming har hatt noe men 
ikke sterk vekt.

To av jurymedlemmene fortalte at de ikke hadde vektlagt universell 
utforming når de vurderte Lillestrøm stasjon. Knut Hjeltnes sa 
at dette var et tema som han hadde vektlagt for sine vurderinger. 
Da Lillestrøm stasjon var nominert til byggeskikksprisen var 
situasjonen for synshemmede svært dårlige, og hvis det stemmer at 
Hjeltnes vektla god tilgjengelighet så må han i hovedsak ha tenkt på 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede.

Lysaker brygge
For Lysaker brygge fortalte tiltakshaver at universell utforming var 
vektlagt, men jeg fi kk inntrykk av at det kun var ved å stille krav til 
arkitekten om å følge lovgivningen. Altså er ikke temaet vektlagt 
sterkt både siden lovgivningen er noe alle må følge og at resultatene 
av mine registreringer viser at tilgjengeligheten ikke er særlig god 
på anlegget.

Arkitekten for Lysaker brygge fortalte at de hadde forholdt 
seg til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven når det gjaldt 
tilgjengelighet. Hvis dette er tilfellet er det gjort på en minimal 
og på en slurvete måte, da det er åpenbare avvik fra krav og 
anbefalninger. Prosjektet har få klare forhold som vitner om at 
universell utforming har hatt betydning for valgte løsninger. Temaet 
var tydeligvis lite vektlagt hos arkitekten.

Fra landskapsarkitekten sin side var det i hovedsak terskelfri 
atkomst og moderate stigningsforhold på rampene som var 
viktig. Det er terskelfri atkomst i hele boligområdet der 
landskapsarkitekten har jobbet, men særlig en av rampene og 
mangelfull merking i trapper tyder på at temaet ikke var vektlagt 
sterkt.82
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Jurymedlemmene for dette året varierte sterkt når det kom til 
vektleggingen av universell utforming. Noen fortalte at de ikke 
vektla temaet i det hele tatt, mens andre mente dette temaet hadde 
stor eller en viss betydning for juryeringen. Siden prosjektet ikke 
er godt med tanke på tilgjengelighet tyder det på at temaet ikke 
egentlig hadde stor betydning for juryen, eller at de overså feil og 
mangler ved prosjektet på grunn av for lite kunnskap. 

Disse resultatene kan tyde på at det kreves en holdningsendring 
samt økt kompetanse og kunnskap om temaet. Universell 
utforming er altså noe vektlagt hos tiltakshavere, arkitekter 
og landskapsarkitekter, men har tydelig ikke fått så mye 
oppmerksomhet som andre aspekter ved utformingen, samtidig 
som manglende kunnskap har ført til mangelfulle eller uheldige 
løsninger. Når det gjelder jurymedlemmene er det også her behov 
for økt kunnskap om temaet slik at disse vet hva de skal se etter hvis 
de ønsker å vektlegge tilgjengelighet for alle. Det trengs også en 
holdningsendring slik at dette temaet blir sett på som en selvfølgelig 
og viktig faktor ved god og forbilledlig byggeskikk. 

Forventninger og resultater av arbeidet

Før jeg startet med oppgaven hadde jeg noen forestillinger om og 
forventninger til hva jeg ville fi nne i undersøkelsene mine. Jeg har 
både kommet frem til resultater som har vært som forventet, og 
resultater som jeg har blitt overrasket over.

Mine forventninger til utforming for bevegelseshemmede i forhold 
til utforming for synshemmede stemmer ikke helt med hva jeg 
har funnet i denne casestudien. Mine forventninger var å fi nne 
at det var bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede enn for 
synshemmede. Jeg mener det er bedre tilgjengelighet for blinde og 
svaksynte både i Ibsenkvaralet og på Lysaker brygge enn forholdene 
er for bevegelseshemmede. På Lillestrøm stasjon var situasjonen for 
synshemmede svært dårlig før det ble foretatt noen endringer, men 
med de nye modifi kasjonene har dette blitt vesentlig bedre.

Jeg synes at forestillingene jeg hadde om tiltakshavernes rolle i 
forhold til tilgjengelighetsaspektet stemmer godt. Alle uttrykte at det 
var et tema som var oppe, men det virket ikke som at de hadde fulgt 
opp dette videre. Litt avvikende fra dette var Jernbaneverket som 
tiltakshaver, som hadde jobbet en del med temaet.

Jeg er særlig overrasket over at det er så mange av kravene og 
anbefalningene i REN som ikke er fulgt. Det er tydelig at kravene 
i denne veilederen ikke blir tatt på alvor. Dette gjelder også der 
det er angitt dimensjoner o.l. som absolutte krav. Arkitektene og 
landskapsarkitektene burde som en selvfølge utvikle løsninger som 
er i tråd med kravene ved utforming av nye byggverk. Avvik fra 
kravene i REN gjelder i stor grad manglende reposer og håndlister, 
plassering av manøverknapper o.l. Anbefalninger i veilederen 83
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som det ikke er tatt hensyn til er ofte høye terskler, tunge dører og 
merkinger av trinn i trapper. Dette er forhold som burde være greie 
å få til på en brukbar måte. Det stemte over ens med det jeg ventet å 
fi nne, nemlig at det gjøres lite ekstra for å sikre god tilgjengelighet.
 
Resultatene av hvordan jurymedlemmene har jobbet og vektlagt 
temaet er varierende, men hovedforståelsen min er at man har hatt 
tilgjengelighet litt i bakhodet, men egentlig ikke vektlagt det under 
juryeringen. Dette stemmer godt over ens med de forestillingene jeg 
hadde for juryenes arbeid, og som igjen stemmer med min teori om 
at uttrykket universell utforming brukes mer enn prinsippet.

I mine undersøkelser har jeg også funnet at det ofte er små detaljer 
som gjør tilgjengeligheten dårlig. Slik som ved Lysaker brygge, 
der tanken bak heis til alle plan er god, men at dette bare fungerer 
delvis på grunn av høye terskler, tung dør og en smal korridor. For 
synshemmede kan små detaljer som gode håndlister, markering av 
trappetrinn, tilgjengelig informasjon og god belysning være helt 
avgjørende. Dette er faktorer som burde være mulig å få til over alt 
bare man er bevisst på det og at man har den rette kunnskapen og 
holdningene til å få det til.

Byggeskikk og universell utforming

Når det gjelder universell utforming er det ikke ofte at vi støter 
på åpenbar manglende vilje, men heller manglende kompetanse 
for å få det til. Likevel fi nnes holdninger om at slike løsninger 
er vanskelig å kombinere med god estetikk. Det er arkitekten og 
landskapsarkitektens utfordring å forme prosjekt og detaljer slik 
at det blir brukbart for alle, og tiltakshavers oppgave å stille de 
nødvendige kravene for utformingen. God tilgjengelighet bør 
være en selvfølge for god byggeskikk på lik linje som mange 
andre aspekter ved utformingen. Universell utforming skal, i følge 
Husbanken, tillegges større vekt for tildelingen av årets pris i 2006. 
Da gjenstår det å se om dette fremdeles er bruk av fi ne ord som ikke 
gjenspeiles i de fysiske forhold, eller om årets vinner vil være et 
prosjekt der universell utforming virkelig kommer til syne.

Sluttkommentar

Avslutningsvis vil jeg trekke frem et dikt som ble skrevet i 
forbindelse med et seminar om universell utforming i månedsskiftet 
novermber/desember 2005. Jeg synes dette diktet på en god måte 
illustrerer viktigheten av tilgjengelighet for alle. Diktet belyser 
betydningen av at noen ikke har mulighet til deltakelse. Det er 
trist at slike situasjoner oppstår fordi en mer brukbar løsning etter 
sigende ikke lar seg kombinere med god estetikk eller fordi fagfolk 
mangler kompetanse. Det er heller ikke en unnskyldning at det kun 
er få som stenges ute. Hvis det er slik at ikke alle kan delta må det 
foretas endringer som inkluderer alles behov. 

84



5. Konklusjon og avslutning
 Mamma er borte
 Mamma er borte. Ho er ikkje i lag med meg. 
 Ho kunne ikkje bli med meg heilt fram dit eg skulle i dag. 
 Dagen i dag er det bare ein av. 
 Denne dagen kjem aldri att og mamma er ikkje her.
 Ikkje fordi ho er sint og skal straffe meg.
 Ikkje fordi ho er sjuk og ligg i senga.
 Mamma sit i ein stol.
 Eg har ny fi n ransel som gneg litt på eine skuldra. 
 Eg har ny kjole og nye sko. 
 Alt er nytt og denne dagen er ny, og denne dagen er den 
 einaste som fi nst av slike dagar og mamma er ikkje her! 
 Ho sit i ein stol 
 og døra inn dit eg skal i dag er for smal for denne stolen.
 Men ho kunne ha blitt med fram til døra. 
 Eg trur ganske sikkert eg 
 kunne sett ho frå vindauget og vinka til ho.

Kjersti Kollbotn, 2005

85



Kilder
Litteratur:

Andersen, S. S (1997) Casestudier og generalisering. Bergen: 
Fagbokforlaget

Arbeids- og sosialdepartementet og Miljøverndepartementet (2004) 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige 
samfunnsområder. Oslo: Arbeids- og
sosialdepartementet og Miljøverndepartementet

Belsnes, L. B. (2002) Den blindes bylandskap. Synsproblematikk 
i byformingen. Semesteroppgave. Trondheim: NTNU, Institutt for 
byforming og planlegging

Belsnes, Liv Bente (2004) Den blindes bylandskap. Artikkel 
på bakgrunn av hovedoppgave. Trondheim: NTNU Institutt for 
byforming og planlegging

Bjønnes, K. C. (2000) Vurdering av synshemmedes muligheter til 
selvstendig bruk av Lillestrøm stasjon. Oslo: Arbeidsnotat/ rapport

Brynn, R. og Buene, T.B. (2006) Universell utforming- politikk 
og lovgivning i inn- og utland. Sosial- og helsedirektoratet, 
Deltasenteret

Flyvbjerg, B. (1994) Rationalitet og magt. København: Akademisk 
forlag

Gundersen, Elin Katrine, Den usynlige byen. Masteroppgave. Ås: 
UMB Institutt for landskapsplanlegging

Heggdal, B. G. (2002) Valg og bearbeiding av farger. Trondheim 
Institutt for produktdesign NTNU 

Heggem, E. K. (2003) Inspirasjon. Universell utforming - en 
utforming. Larvik: Norges Handikapforbund

Hellevik, O. (1991) Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 
Oslo: Universitetsforlaget

Hellevik, O. (1995) Sosiologisk metode. Oslo: Universitetsforlaget

Husbanken og Statens bygningstekniske etat (2004) Bygg for 
alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og 
uteområder. Oslo: Husbanken og Statens bygningstekniske etat

86



Johansson, R. (2000 a) Ett bra fall är ett steg framåt, om fallstudier, 
historiska studier och historiska fallstudier. Gøteborg: Nordic 
Journal of Architectural Research

Johansson, R. (2000 b) Om abduktion, intuition och syntes, 
Gøteborg: Nordic Journal of Architectural Research

Justis- og politidepartementet (2005) Likeverd og tilgjengelighet. 
Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt 
funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Oslo: NOU 2005:8

Jynge, F. B. (2004) Byboliger: Lysaker Brygge, Bærum, Skippergata 
12, Oslo. Oslo og Arendal: Husbanken

Kolstad, K. (1998) Våre kulørte omgivelser. Hovedoppgave. Ås: 
Institutt for landskapsplanlegging NLH

Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og 
Sosial- og helsedepartementet (1999) Tilgjengelighet for alle. Oslo: 
Rundskriv T5-99 B 

Plan- og bygningsloven av 14. juni1985. Norges lover 1687-2003

Sosialdepartementet (2002) Nedbygging av funksjonshemmende 
barrierer. Oslo: St.meld. nr. 40, 2002-2003

Sosial- og helsedepartementet (2001) Fra bruker til borger. Oslo: 
Kortversjon av NOU 2001:22

Sosial- og helsedirektoratet (2003) Universell utforming over alt! 
Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og 
produkter for alle. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet

Willumsen, I. (2002) Byggeskikk. Jubileumsnummer, Oslo: 
Husbanken

Yin, R. K. (1994) Case study research : design and methods, 
Thousand Oaks, California: Sage publications

Øvstedal, L. og Lindland, T. (2002) Ledelinjer i gategrunn. Rapport 
1. Norske og europeiske erfaringer. Trondheim: SINTEF

Øvstedal, L. og Lindland, T (2005) Ledelinjer i gategrunn. Rapport 
2. Anbefalte løsninger for bruk av ledelinjer i Norge. Trondheim: 
SINTEF

Kilder

87



Nettsider:

http://odin.dep.no/smk/norsk/regjeringen/om_regjeringen/001001-
990342/hov000-bn.html: 23.03.2006)

http://www.blindeforbundet.no/nbf/publikasjoner/brosjyrer/
teksthefte/Teksten.htm#Hvem%20er%20synshemmet: 14.02.2006

http://www.blindeforbundet.no,CDA/storypg.aspx?id=411&zone=4
7&parentzone=44&Ver=1: 08.03.2006 a

http://www.blindeforbundet.no/CDA/ContentPg.aspx?Zone=44: 
08.03.2006 b

http://www.blindeforbundet.no/nbf/web/synssimulator/gs.html:  
08.03.2006 c

http://www.geocities.com/roymikalsen/roym/arsaker2.htm, 
08.03.2006

http://www.husbanken.no/PORTALER/PUBLIKASJON.NSF/.vieIn
terEnkeltdokumentKommuneDato/092B219BB08881D7C1256CB6
0037CB17?OpenDocument&Portal=Kommune&OpenFrom=View:
03.03.2006

http://www.nhf.no/index.asp?id=35013&te=35013: 21.02..2006

http://www.tilgjengelighetsguiden.no: 18.03.2006

Kilder

88



Informanter:

Ibsenkvartalet
Gunnarsjaa+Kolstad ved Øyvind Gunnarsjaa (arkitekt)
Linstow eiendom AS ved Karl Helge Ottar

Nina Kjelland, juryleder (arkitekt)
Knut Hjeltnes, jurymedlem (arkitekt)
Ole Hovland, jurymedlem (arkitekt)

Lillestrøm stasjon
Arne Henriksen Arkitekter AS ved Arne Henriksen
Petter Bogen Arkitektkontor AS ved Petter Bogen
Landskapsarkitektene Berg og Dyring AS ved Tom Dyring
Jernbaneverket ved Jan Ingar Nilsen
Statens vegvesen ved Finn Bergerud
Akershus fylkeskommune ved Einar Hoel

Nina Kjelland, juryleder (arkitekt)
Knut Hjeltnes, jurymedlem (arkitekt)
Ole Hovland, jurymedlem (arkitekt)

Lysaker brygge 
Vital Eiendom AS ved Odd Willoch
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS ved Kari Nissen 
Brodtkorb
Hindhamar ved Bj rn Krogh Johansen (landskapsarkitekt)

Turid Haaland, juryleder (arkitekt)
Andreas Hompland, jurymedlem (samfunnsviter og skribent)
Ola Bettum, jurymedlem (landskapsarkitekt)
Anna Rognerud Dragseth, jurymedlem (arkitekt)
Anne-Marit Vegstein, jurymedlem (arkitekt)

Annet
Samtale med Ellen Trondsen i Norges Handikapforbund 03.05.2006
Karen Christie Bjønnes, Lillestrøm stasjon
Inge Willumsen, Husbanken

Kilder

89





Vedlegg
1. Lillestrøm stasjon- utbedringer av eksisterende forhold     1
2. Statens byggeskikkspris 2004: Noen “knagger” for bedømmelse av byboliger  2 



1



2



3






