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Innledning 

Bakgrunnen for kartleggingen av sentrum er tildeling av kompetanse- 
utviklingmidler fra Husbanken til Randaberg kommune; midler som  
skal brukes til å øke bevisstheten om universell utforming i Randaberg  
sentrum.  

Randaberg kommune har i lang tid vært opptatt av universell utforming. Allerede i kommuneplanen 
2003 - 2015 var det et eget kapittel om temaet. Kommunen har som målsetning at den skal være i 
fremre rekke i å utvikle et lokalsamfunn der alle blir inkludert.  

Ved siste revidering av kommuneplanen, i 2007, ble begrepet Grønn Landsby innført. Kommunen 
ønsket å sette fokus på og videreutvikle de områdene den er kjent for; landbruk og primærnæringer, 
samtidig som en ønsket å legge vekt på nærheten i begrepet landsby. I kommuneplanen er det blant 
annet et eget kapittel om universell utforming.

I Randaberg er det bare ett sentrum, som geografisk ligger midt i kommunen. Her finner du kommu-
neadministrasjonen, ulike helsetilbud, bibliotek og de fleste av kommunens butikker. Sentrumsom- 
rådet er et lite geografisk område og det er nesten ikke høydeforskjeller. Sentrum er i stadig utvikling 
og det er nå i gang et mulighetsstudie for å se hvordan sentrum skal se ut i fremtiden.

Hvem snakker vi om?
Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes 
utforming eller krav til funksjon. Et viktig aspekt ved universell utforming er at en ønsker å endre den 
tradisjonelle oppfatningen av funksjonshemmede og hva som skaper funksjonshemning. Funksjons-
hemninger er ikke egenskaper hos mennesker i seg selv, men oppstår i møte med omgivelser som 
stiller større krav enn den enkelte kan overkomme. Slik sett er det utformingen av løsninger og det 
fysiske miljøet som avgjør om en blir funksjonshemmet, og hvor mange som blir funksjonshemmet i 
hver enkelt situasjon. 

Årsaken til at noen mennesker opplever å være funksjonshemmet oftere enn andre - ha nedsatt funk-
sjonsevne - kan skyldes tap eller skade på en kroppsdel eller en av kroppens funksjoner. Dette kan for 
eksempel gi nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller andre 
funksjonsnedsettelser på grunn av for eksempel allergi, hjerte- og lungesykdommer. 

Innen universell utforming opererer en gjerne med fem hovedmålgrupper av personer med ulike 
funksjonsnedsettelser, i tillegg til barn og eldre. I noen situasjoner vil det være behov for å omtale 
eller målrette tiltak overfor en eller flere av disse gruppene. I denne rapporten er hovedmålgruppene 
beskrevet, og det er gitt eksempler på hva som kan gjøres for å tilrettelegge for den enkelte gruppe. 

:: I arbeidet med kartleggingen er det tatt utgangspunkt i Norsk Standard, NS 11001 – 1:2009, Universell 
utforming av byggverk, Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger.
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:: Vi er forskjellige! Tegning: Trond Bredesen
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Ulike grupper
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Bevegelseshemmede 

Med bevegelseshemmede menes personer som bruker rullestol, som er 
avhengig av å gå med krykker, som har revmatisme, som har hjertepro- 
blemer eller som har nedsatt kraft i armer og bein.  
 

Bevegelseshemmede kan ha redusert evne til å bevege seg raskt, ha lengre reaksjonstid og nedsatt 
balanseevne. Noen har også bevegelsesvansker grunnet ukontrollerte bevegelser. Vanlige hjelpemidler 
for bevegelseshemmede er rullestol, krykker, stokk eller rullator. Problemene for bevegelseshemmede 
er ofte at det fysiske miljøet både ute og inne inneholder hindringer som gjør det vanskelig å ta seg 
frem. Store avstander mellom viktige besøkspunkter, bratte og smale gangveier og fortau, trapper og 
fortauskanter, vil lett skape problemer.

Hvordan bedre forholdene for bevegelseshemmede?
• Reserverte parkeringsplasser med tilstrekkelig størrelse i nærheten av aktivitetsområder eller inn- 
   gang til bygninger. Langsgående parkeringsplasser er mer trafikksikkert dersom bilen har åpning  
   for rullestol bak.
• Fast, sklisikkert dekke og begrenset helning mellom parkeringsplass og aktivitetsområde/inngang.
• Fast dekke og slake stigninger på gangstier og atkomstveier. 
• Nedsenkede fortauskanter ved fotgjengeroverganger, ankomstsoner o.l.. Høyde på 2,5 cm ivaretar  
   også synshemmedes behov for orienteringshjelp. Nedsenkede terskler med avfasing.
• Hvileområder med sitteplasser og eventuelt bord. 
• Trinnfrie inngangspartier.
• Hvis trapper: Alternativ trinnfri gangvei/rampe i direkte tilknytning til trappen for en mest mulig  
   likestilt løsning.
• Rekkverk i full lengde og i to høyder ved alle trapper og ramper. Viktig for synshemmede at rekk- 
   verket starter og stopper eksakt på linje med første og siste trinn.
• Horisontalt plan under tak for rullestol foran og ved siden av inngangsdører.
• Unngå tunge dører. Automatisk døråpner for tyngre dører.
• God belysning (fordel også for synshemmede).
• Skilt i lesehøyde for både gående og sittende, og med  
   plassering slik at en kan komme helt inntil for å lese.
• Toalett som er dimensjonert for rullestolbrukere i rimelig  
   nærhet.
• Sklisikre gulv.
• Tilgjengelige skranker, telefoner og garderober.
• Unngå trange passasjer eller døråpninger.
• Tilstrekkelige snuarealer for rullestoler.
• Heis mellom alle etasjer, og med betjeningspanel i  
   sittehøyde.
• Store knapper på døråpnere og heisbetjening (bildet).
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Syns- og orienteringshemmede
Synshemning er en fellesbetegnelse for ulik grad av nedsatt syn og blind-
het. Både detalj- og orienteringssynet kan være redusert.  

Noen svaksynte kan lese stor skrift, mens andre er avhengig av punktskrift, informasjon på lyd, eller 
elektronisk utgave. Synshemmede har ofte problemer med å orientere seg i omgivelsene. Det er der-
for viktig at omgivelsene er enkelt og konsekvent utformet. Fysiske hindringer, uryddig utforming av 
bygninger og uteområder, samt forstyrrende lyder og andre sanseinntrykk kan gjøre det vanskelig å 
bevege seg på egen hånd.

 
Med orienteringshemmede menes personer som på grunn av sansetap, 
utviklingshemning eller ulike former for lesevansker har problemer med å 
orientere seg i det fysiske miljøet. 
 
Orienteringshemmede er ikke nødvendigvis synshemmet, men i praksis har begge gruppene tilsva-
rende behov. Blinde må orientere seg ved hjelp av andre sanser enn synet. Bruk av lyd, ledelinjer og 
andre følbare fysiske former er virkemidler som kan lette orienteringsmuligheten. Svaksynte kan 
i prinsippet gjøre seg nytte av de samme virkemidlene. I tillegg har svaksynte nytte av at detaljer i 
omgivelsene gjøres tydeligere ved hjelp av lys og kontraster i materialer og farger. Kontraster bør 
kunne oppfattes både visuelt og taktilt (følbart).
 
Hvordan bedre forholdene for syns-/orienteringshemmede?
• Unngå gjenstander på fortau og andre gangarealer som innebærer kollisjonsfare eller hindrer frem- 
   kommelighet.
• Sammenhengende rekkverk, kantmarkering eller ledelinje i underlaget som har avvikende farge og  
   overflatestruktur fra det øvrige underlaget.
• Sørge for rettvinklete kryss der gangarealer krysser hverandre. Installere lydsignal i lyskryss.
• Auditiv informasjon ved holdeplasser og inne på transportmidlene, og ellers når det gis praktiske  
   opplysninger og informasjon.
• Oppmerksomhetsfelt med avvikende farge og overflatestruktur for å varsle endringer i miljøet ved  
   for eksempel kryss, trapper, rampe og inngangsdør. 
• Sørge for god belysning, både av spesielle objekter, for å forsterke kontraster, eller som ledelinjer  
   med lyspunkter. 
• Informasjonsskilt og betjeningspanel med god belysning og som en kan komme helt inntil. Skrift  
   med kontraster og relieff eller punktskrift, og gjerne supplering med symboler.
• Glassdører og andre glasspartier utstyres med markører, farget tape eller lignende.
• Skriftlig materiale gjøres tilgjengelig i forskjellig format: storskrift, punktskrift, lyd og/eller  
   elektronisk.
• Tillatelse til å medta førerhund.
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Hørselshemmede
Hørselshemmede er en samlebetegnelse på de som har mistet deler av 
hørselen eller all hørsel etter at talespråket er innlært. Hørselshemming 
fører til nedsatt kommunikasjonsevne og kan hindre oppfattelsen av  
informasjon.  

Personer med mildt hørselstap kan ofte greie seg med klar tale, god akustikk og demping av bak-
grunnsstøy. Personer med moderat hørselshemming kan ha behov for høreapparat og hørselstekniske 
hjelpemidler som teleslynge, FM- eller IR-anlegg. Personer med sterkt nedsatt hørsel må, i tillegg til 
høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler, benytte seg av munnavlesing eller skrivetolk. Personer 
som er født uten hørsel, eller med sterkt nedsatt hørsel, betegnes døve. Disse benytter tegnspråk.

Hvordan bedre forholdene for hørselshemmede?
• Sørge for god visuell informasjon, skilting og merking (bilde). 
• Snakke tydelig og ikke for fort.
• Sørge for gode akustiske forhold uten for mye etterklang og forstyrrende  
   lydinnslag.
• Teleslynge ved skranker og i møtelokaler der informasjon gis.
• Redusere sjenerende bakgrunnsstøy, ikke benytte bakgrunnsmusikk, vurdere støydempende tiltak.
• Sørge for god belysning ved munnavlesing og kommunikasjon med tegnspråk. Reservere plasser  
   nær foredragsholder/møteleder. Eventuelt benytte tegntolk eller skrivetolk.
• Ha gode varslingsrutiner ved brann og evakuering (visuelle signaler i tillegg til auditive), og tydelig  
   skilting av nødutganger.
• Film/video bør tekstes. Skriftlig informasjon på skjerm, overhead kan være til god  hjelp.

Lese- og skrivehemmede
I Norge regner vi med at flere hundre tusen mennesker i større eller min-
dre grad har problemer med lesing og skriving. Anslag fra Dysleksifor-
bundet i Norge går på at mellom 5 og 10 % av befolkningen har alvorlige 
lese- og skrivevansker.  

Årsakene kan være vansker med å tolke bokstavlyder, hørselsvansker, synsvansker, mangelfull lesetre-
ning, eller kombinasjoner av disse. Resultatet kan bli dårlig utviklet leseteknikk og problemer med å 
få tak i meningsinnholdet i ordene. Når personer med lese- og skrivevansker får lytte til en tekst, har 
de ofte ingen vansker med å forstå innholdet. De fleste mennesker med lese- og skriveproblemer vil 
derfor ha behov for kompensering gjennom lyd og ulike former for visualisering for å få utbytte av 
skriftlig informasjon. Dette kan også være en hjelp for fremmedspråklige.
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Hvordan bedre forholdene for lese- og skrivehemmede? 
• Sørge for tilgang til tilsvarende muntlig informasjon.
• Leservennlig utforming av skriftlig materiell. Tydelige skrifttyper og  
   ikke for liten skrift. Gode kontraster ved bruk av farger (bildet).
• Skriftlig materiell bør være tilgjengelig i alternative former.
• Skilt med tekst bør illustreres med symboler.

Miljøhemmede
Med miljøhemmede menes mennesker med astmatiske eller allergiske pla-
ger. Mellom 20 og 40% av landets befolkning er direkte berørt av allergi 
og har overfølsomhet i forskjellig grad.  

Problemene viser en økning og har ofte sammenheng med forhold i miljøet. Mange av problemene 
knyttet til inneklima lar seg løse ved god luftkvalitet, temperaturregulering, godt renhold og riktig 
materialvalg. Problemer knyttet til matvareallergi kan ofte reduseres gjennom kunnskap og varierte 
menyer.

Hvordan bedre forholdene for miljøhemmede?
• Velge produkter og materiell med maling og holdbarhetsstoffer som gir lavere avgassing og er  
   rengjøringsvennlig. Unngå teppegulv.
• Sørge for gode renholdsrutiner og bruk av miljø- og helseriktige rengjøringsmetoder og  
   rengjøringsmidler.
• Sørge for ettersyn av ventilasjonsanlegg. Lufte regelmessig.
• Unngå trær og planter med mye pollen eller sterke dufter.
• Unngå høy fuktighet og forebygge fuktskader på bygningen som kan gi oppvekst av sopp, mugg og  
   bakterier.
• Vær oppmerksom på forurensning fra veier og virksomheter.
• Etablere dyrefrie fellesområder og soner.
• Vurdere alternativ meny for personer med matallergi/intoleranse.

:: Definisjonene er hentet fra Fylkesdelplan for universell utforming, Rogaland fylkeskommune.
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2 
Kartleggingen
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Kartleggingen er delt 
inn i fire områder.

1) Uteområder i sentrum som  

omfatter veier, fortauer, fotgjenger- 

overganger og fartsreduserende tiltak.

2) Tilkomst til bygg. Parkeringsmulig-

heter og hvor enkelt det er å komme 

inn i selve bygningene.

3) Inneområder. Her kartlegges de 

områdene som er tilgjengelig for 

offentligheten.

4) Turstier i kommunen. Det er kartlagt 

seks turstier. På bakgrunn av befaringen 

er det laget en brosjyre hvor de enkelte 

turene blir presentert, samtidig med at 

det gis informasjon om hvor tilgjengelig 

turene er.

 
:: Innenfor alle områdene har vi tatt 
utgangspunkt i de forskjellige gruppene 
sine behov.

:: Vi har valgt å ikke beskrive de enkelte 
forretningene sin tilgjengelighet, men 
beskrive hvordan situasjonen er og hvilke 
utfordringer vi står overfor.
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Gjennomføring av kartlegging
Første del av kartleggingen ble gjennomført i forbindelse med et  
evalueringsseminar av miljøgatene i sentrum. 

Randaberg kommune, i samarbeid med Statens vegvesen,  
gjennomførte fra 2008 til 2009 en utbygging av miljøgater  
i Randaberg sentrum. Hensikten med prosjektet var å gjøre  
sentrum mer tilgjengelig for funksjonshemmede og bedre  
trafikksikkerheten. Dette ble gjort ved at det ble lagt lede- 
linjer langs fortauene og bygget flere fotgjengeroverganger.  
De nybygde fotgjengerovergangene fungerer også som  
fartsdumper (se bildet til høyre).

Etter at prosjektet var gjennomført kom det kritikk på at ikke  
alle løsningene var like gode. På bakgrunn av kritikken arran- 
gerte Randaberg kommune, Statens vegvesen og Rogaland  
fylkeskommune et erfaringsseminar der en gikk gjennom det som var bra og det som kunne vært 
gjort bedre. Seminaret ble arrangert i Randaberg forsamlingshus 21. april 2009 og 56 personer del-
tok. Deltakerne kom fra andre kommuner, vegvesenet, brukerorganisasjoner, konsulenter og statlige 
organer. Seminaret var todelt; første delen var en gjennomgang av hensikten med miljøgatene og 
hvordan prosessen hadde foregått, andre delen var en befaring i sentrum hvor en så på de praktiske 
løsningene som var valgt.

Konklusjon:
Et positivt tiltak som gjør sentrum mer tilgjengelig. I tillegg har det en god signaleffekt om at her er 
alle velkomne. Det som ble påpekt var: 
• For dårlig kontrast på ledelinjer noen steder. Det var brukt grå stein til ledelinjer. Når asfalten blir  
   lysere vil denne miste kontrasten (se bildet under).
• Stigningen fra gangveien opp til fotgjengerovergangen var på noen steder for bratt; mer enn 1:20.  
   For rullestolbrukere var det noen steder vanskelig å komme opp til fotgjengerovergangen.

• Ikke nødvendig å ha mye markeringer ved  
   overgangen fra fortau til fotgjengerovergang. 
• Brukerorganisasjonene bør trekkes med i  
   hele prosessen for å unngå feil som reduserer  
   tilgjengeligheten.

Etter at Statens vegvesen var ferdig med miljøgatene 
startet Randaberg kommune arbeidet med å legge 
ledelinjer på kommunalt område. Vi ønsket å etablere 
et nett med ledelinjer i sentrum, som går fra viktige 
bygninger som bibliotek, skoler og kommunehus til 
bussholdeplasser. Som et eksperiment ble det her 
brukt mørk stein for å se om det ga bedre kontrast, 
men disse ble også etter en stund grå.
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:: Bildet til høyre: Fylkesvaraord-
fører Ellen Marie Solheim åpnet 

miljøgatene i Randaberg sentrum 
20. november 2008, assistert av Leif 
Lindefjell (t.v.) fra Statens vegvesen, 

ordfører Tone Tvedt Nybø i Randaberg 
kommune og samferdselssjef Gunnar 

Odd Eiterjord i Rogaland fylkes- 
kommune.    

:: Bildet under:  I april 2009 ble det 
arrangert erfaringsseminar omkring 

de nye miljøgatene. I forbindelsen 
med dette seminaret var det  

synfaring i gatene. 
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3 
Oppsummering 
av kartleggingen
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Kommunale bygg
Flere kommunale bygg i sentrum har i løpet av de siste årene gjennomført 
en ombygging hvor det også ble lagt vekt på tilgjengelighet.

Alle bygg har elektriske dører og ledelinjer i publikumsavdelingen.
 
Både på kommunehuset og i kontorlokalene til Barn og familie, Torvmyrveien 4, er det åpne kontorløs-
ninger. Det er derfor valgt tepper på gulvet for å dempe lyden. Det pågår en diskusjon om disse teppene 
er allergifremkallende. Så langt er det ikke kommet tilbakemeldinger på at dette har skapt problem for 
noen.

Lysforholdene var med ett unntak tilfredsstillende.

Skranken i resepsjonen til Barn og familie er for høy (110 cm), mens de andre skrankene var i sitte-
høyde, 80 cm. Servicetorget og NAV har justerbare skranker.

Det er montert teleslynge på servicetorget og i ett av samtalerommene  på NAV  

I lokalene til NAV Randaberg er det justerbare skranker og publikums PC´er. Ingen av heisene i kom-
munale bygg hadde tale eller blindeskrift. Heisen ved sykehjemmet kan ta båre, mens heisen i kommu-
nehuset kun er beregnet for rullestol.

:: Bildene helt til venstre 
og over: Det er ledelinjer 
i resepsjonsområdet og 
kontorarealet på kommu-
nehuset.  

:: Bildet til venstre: NAV 
Randaberg har hev- og 
senkpulter.
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Butikkene
Kommunen ønsket å foreta en kartlegging, sammen 
med butikkene i sentrum. 

Det ble sendt ut invitasjon til å delta i en arbeidsgruppe, men butikkene 
klarte dessverre ikke å skaffe representant. Høsten 2009 ble alle forret-
ninger i Randaberg sentrum invitert til et informasjonsmøte. Det møtte 
kun èn person. Kartleggingen ble derfor gjennomført av rådgiver Jan-
Kåre Ruud, Randaberg kommune, og Tone Edvardsen, leder for rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forretningene i sentrum ble 
besøkt, og sammen med betjeningen gikk en gjennom sjekkpunktene og 
diskuterte hvordan en kunne få til bedre løsninger. Selv om besøkene var 
uanmeldt, opplevde vi å bli godt mottatt over alt.  Vi besøkte 31 forret-
ninger i sentrum, hvorav 9 var i Vistnesgården (nå Sentrum 21) (bildet).
 
Butikkene - Inngangspartiet
Det største problemet er inngangsdørene. For de som ikke har elektriske 
dører må en bruke en kraft fra 7 til 19 kg for å få åpnet dørene. Dette er 
nesten umulig å klare fra rullestol.  I flere av butikkene med manuelle 
dører er en rullestorbruker avhengig av hjelp for å få åpnet dørene. Syv 
forretninger hadde elektriske dører, 17 hadde manuelle dører. 
 
Anbefalingen er at en ikke skal trenge mer enn to kilo for å åpne en 
manuell dør. De fleste butikkene som hadde manuelle dører begrun-
net tyngden på døra med vinden. En dør som bare trenger to kilo for å 
åpnes, vil lett blåse opp når det er mye vind. Dette innebærer at det ikke 
finnes alternativer til elektriske dører. Et eksempel på en god løsning 
med elektrisk dør ser du i bildet nede til høyre. Her er det lett å komme 
inn, uten at en trenger hjelp selv om en sitter i rullestol. I èn forretning 
var det ikke mulig å komme inn med elektrisk rullestol på grunn av høy 
kant før dør, og 90 grader vinkel 
rett innenfor døra.  
 
I en annen forretning var døren 
for smal til å komme inn i butik-
ken. I to av forretningene måtte 
det legges ut rampe før det var 
mulig å komme inn med rulle-
stol. Den bratteste av disse hadde 
en helning på 1:6. Rampene var 
ustøe, i tillegg til at besøkende er 
avhengig av å kontakte de ansatte 
for å legge ut rampe.
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I Megabygget er det forret-
ninger over to etasjer. 
Heisen har god plass, men 
ikke knapper med blinde-
skrift eller syntetisk lyd.
Mellom Mega og nabohu-
set, hvor det blant annet 
er fysikalsk institutt og et 
regnskapskontor, er det 
bygget bro (bildet til ven-
stre). 
Den ene døren har en 
lysåpning på kun 700 mm. 
Dette gjør det umulig for 
store elektriske rullestoler å 
komme igjennom (se bildet 
under). Normen er at alle 
dører skal ha en lysåpning 
på minimum 860 mm.

Hellingen foran inngangsdøren til noen 
av forretningene var mer enn 1:20, som 
gjorde at det ble vanskelig eller umulig å få 
opp døra, for deretter å komme seg inn. 

:: HEIS: Hentet fra Norsk Standard, Universell utforming av byggverk del 1
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Butikkene - Innendørs 

De fleste butikkene hadde god plass mellom reolene. 
 
I dagligvareforretningene var det spesielt god plass. Mega hadde èn kasse hvor det var mulig å komme 
fram med rullestol. Rema 1000 hadde god plass ved to kasser. Flere av butikkene hadde også kjøle/fryse-
disker med vindu på siden som gjør det enklere å se varene for de som sitter i rullestol. 
I dagligvareforretningene var de mest vanlige varene plassert i høyde tilgjengelig fra rullestol.  
I spesialforetningene var det trangere å komme fram, spesielt der varene var satt lavt og var vanskelig å 
se. 
Det bør være minimum 90 cm avstand mellom reolene.  
Diskene var lave, med unntak av alle frisørsalongene og sykkelforretningen. Her var høyden 110 cm. De 
andre diskene var ca 80 cm. Apoteket hadde disker hvor høyden kunne justeres. I alle frisørsalongene var 
det mulig å klippe seg når en satt i rullestol, det var imidlertid ikke mulig å vaske håret fra rullestol. I èn 
av klesforretningene (Mette Hagen as) hadde de et ekstra stort prøverom. 

:: SKRANKEHØYDE: Hentet fra Norsk Standard, Universell utforming av byggverk del 1.

:: Bildene til høyre:  
Eksempler på gode  

hylleløsninger, der det 
er lett å ta seg fram 

med rullestol:  
Nille (t.v.) og  
Rema 1000.
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Glass i kjøledisken gjør det lettere å se varene. Varer som er godt plassert er òg lett å få tak i fra  
rullestol.

:: Bildene over er fra Mega Randaberg.

Bare èn av klesforretningene hadde prøverom som var tilrettelagt, klesbutikken Mette Hagen as, 
bildet under.
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Handikaptoalett 
 
Det er handikaptoalett ved Randaberg konditori,  Randaberg Pizza og  
Sentrum 21. Alle toalettene tilfredsstiller kravene. 

Utenom disse er det ikke offentlige toaletter i Randaberg sentrum som kan benyttes.  
På figurene under vises ny standard for handikapptoalett, hentet fra Norsk Standard, Universell ut- 
forming av byggverk del 1.

Betalingsautomater 
Av 31 undersøkte forretninger hadde seks fastmonterte betalingsautomater. 
For de andre var det mulig å holde automaten i fanget når en satt i rullestol. 
Det var to forretninger som ikke hadde betalingsautomat. 

:: Bildet til høyre: God betalingsautomat-løsning. 
Betalingsterminal som kan flyttes.

Den betalingsautomaten som var van-
skeligst å betjene var på Statoil.  
Statoil Norge AS har en standard auto-
matløsning på alle sin stasjoner med 
fastmonterte betalingsautomater. Auto-
matene er samtidig plassert så høyt at 
det er umulig å benytte de fra rullestol, 
dersom en ikke kan heise seg opp.
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Myntautomater 
Det blir stadig mer vanlig med myntautomater i forretninger. I Randaberg sentrum er det i dag bare 
Posten og Kiwi som har denne løsningen.   
 

Legekontor
I Randaberg sentrum er det tre legekontorer. Kun Randaberg Legesenter har 
elektriske dører (bildet til høyre).  
 
På de andre legekontorene er en avhengig av å måtte ringe til resepsjonen for  
å få hjelp til å komme inn når en sitter i rullestol.

Parkering
I Randaberg sentrum er det 13 parke-
ringsplasser for bevegelseshemmede.

Posten benytter en standard løsning som er å finne på alle 
postkontor rundt om i landet (bildet til høyre).  
 
Problemet med denne løsningen er at myntinnkastet er 
høyt plassert, 138 cm, som gjør det vanskelig - eller  
umulig - å nå opp for mange i rullestol.  
 
I følge Norsk Standard bør ikke myntautomatene være 
høyere enn 110 cm. 

Parkeringsplassen utenfor kommu-
nehuset, samt to parkeringsplasser 
på torget, er de eneste som følger de 
gamle forskriftene for hvor stor en 
parkeringsplass skal være. Ingen par-
keringsplasser i sentrum følger de nye 
forskriftene. En ny standard ble utar-
beidet for å sikre plass til løftebord for 
bilene (se figur til høyre).  
Hentet fra Norsk Standard, Universell 
utforming av byggverk del 1.
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I tillegg til riktig utforming av parkeringsplassen er 
det viktig at det er kort vei fra parkeringsplass til inn-
gangsdør. Handikapparkeringen ved RIMI i Randa-
berg sentrum ligger nært opp til inngangsdøra (bildet 
under), og ved de nye parkeringsplassene ved torget 
er det - i tillegg til merking i asfalten - også satt opp 
eget skilt. Skiltet gjør at plassen er lettere å finne, og 
synes også når det er snø (bildet til høyre).

Minibanker
 
I Randaberg sentrum er det to utendørs mini- 
banker, èn ved RIMI og èn ved Sparebank 1 
SR-Bank. Minibanken til SR-bank er bygget inn i veggen, som gjør det mulig å komme helt inntil (bildet 
under til venstre). Høyden er 115 cm, noe som kan være for høyt for enkelte som sitter i rullestol.  
Skjermen kan i tillegg være vanskelig å lese i dagslys. Foran minibanken ved RIMI er det plassert en 
rampe som gjør det umulig å komme inntil med rullestol. Høyden er 90 cm, som er bedre høyde for  
rullestolbrukere, men det hjelper lite når en ikke kommer inntil. Skjermen ga god kontrast i dagslys  
(bildet under til høyre).
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Teleslynger
Stadig flere får problemer med hørselen, og tilhører en 
gruppe usynlige funksjonshemmede. I dag finnes et uttall 
av tekniske hjelpemidler. Det mest vanlige er høreapparat. 
I tillegg er teleslynge utbredt. Teleslynge brukes i større 
møtelokaler som kirker, konserthus, kino og lignende.  
I tillegg finnes det skrankeslynge som benyttes ved skran-
ker. Disse har mindre rekkevidde og egner seg best for 
samtaler mellom to personer. I Randaberg er det montert 
skrankeslynge i servicetorget, NAV Randaberg (bildet 
til høyre) og på posten. Ingen av de andre forretningene 
hadde skrankeslynge. 

Allergier
Ved siden av hørselstap er allergi og astma 
noe av det som øker mest. Økningen av 
allergier og astma skjer i alle deler av befolk-
ningen. For de fleste er allergien sesong- 
avhengig, med topper i forbindelse med vår 
og høst (bjørk og burot), mens noen har 
allergiplager hele året. 

De fleste allergier kommer fra pollen, mugg-
sopp, husstøvmidd, ulike dyr, stoffer fra par-
fymer og matvarer.  
 
Innendørs bør en unngå planter som skaper  
problemer for andre. Fuktproblemer i byg-
ninger har også negativ effekt på helse.   
Andre viktige områder for å bedre inneluf-
ten er god ventilasjon, mulighet for å filtrere 
pollenkorn og soppspoler, benytte mate-
rialer som gir liten avgassing, unngå store 
flater som samler støv og unngå teppegulv 
og andre tekstile flater som er vanskelig å 
rengjøre. 
 
I utformingen og beplantningen på torget i 
sentrum er det lagt vekt på at det ikke skal 
være allergifremkalende trær eller blomster 
(bildet til høyre).
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Ledelinjer og lydfyr
Det er kun kommunale bygg som har ledelinjer innendørs. I kommunehuset er ledelinjene ikke-taktile, 
det vil si følbare, så de kan kun benyttes av svaksynte. For blinde har disse ledelinjene ingen funksjon. 
Ved inngangspartiet på kommunehuset er det montert lydfyr (bildet under til høyre). Lydfyret gir fra seg 
korte lydsignaler for å hjelpe blinde og svaksynte å finne retningen mot inngangsdøren. Utendørs er det 
lagt taktile ledelinjer på fylkesveier og over torget (bildet under til venstre). 

Uteområdet i sentrum
Sentrum i Randaberg har små høydeforskjeller som gjør det enkelt å bevege seg her. Det området med 
størst fare er bak Nyvollgården. Her er det et asfaltert område med helling på opptil 30 prosent, og det er 
heller ingen markeringer som viser at hellingen begynner.  

Det andre stedet er passasjen mellom bibliotekbygget og NMS-gjenbruksforretning. Her er det ikke så
bratt, men det er mye sidehelling som gjør det vanskelig å styre en manuell rullestol. På det meste er 
sidehellingen opp til 6 prosent. I tillegg vedvarer dette over en lengre strekning.
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Underlag
I de fleste områdene i sentrum er det brukt asfalt eller store heller. 
Dette gir et jevnt underlag for rullestorbrukere og for personer som 
er avhengig av krykker eller rullator.
Unntaket er plassen foran Nyvollgården. Her er det brukt brostein, 
som medfører at underlaget blir ustabilt og skaper ubehag for de 
som sitter i rullestol. Brostein gjør det også vanskelig å ta seg fram 
for de som bruker rullator, og kan medføre ubalanse for de som er 
avhengig av krykker (bildet til høyre).

Bussholdeplasser  
I forbindelse med bygging av miljøgatene ble bussholdeplassene 
i sentrum tilrettelagt. Holdeplassene ble bygget etter en standard 
utarbeidet av Statens vegvesen.  
Til tross for riktig høyde på fortauskanten og ledelinjer er rutetabel-
len vanskelig å lese. Glassveggene burde også vært bedre markert, da 
den kan være vanskelig å oppdage når det er mørkt. Bussholdeplass-
en foran Randaberg Apotek er ikke tilrettelagt, og vi arbeider her 
med å finne en løsning også for denne. 

Skilting
De fleste butikkene bruker vanlige skilter med skrift. Kontrasten 
varierer. Det er lite bruk av tegnsymboler. De eneste unntakene er 
merker for toaletter og handikapparkering. Randaberg kommune 
har innført en ny standard for skilting (godt synlige skilt med gode 
kontraster), men også her benyttes det kun skrift.

Vedlikehold
 
Det er like viktig å vedlikeholde det som er gjort, som å tilret-
telegge nytt. Nedslitte veier og bygninger kan skape problemer 
eller medføre skade for de som ser dårlig.  
Det kan også hindre bevegelseshemmede å komme fram.  
På bildet til venstre (vestsiden av Mega-bygget) ser vi et 
eksempel på manglende vedlikehold. I tillegg til dårlig grunn-
arbeid, stopper gelenderet for tidlig slik at det ikke kan benyt-
tes helt fram til fortauet.
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4 
Veien videre



TILGJENGELIGHET I RANDABERG SENTRUM 
OKTOBER 2010

SIDE 34

Veien videre
 

Universell utforming handler både om å finne praktiske løsninger - som 
gjør det mulig for alle å benytte de samme tilbudene - og om holdninger. 

I flere av forretningen der tilgjengeligheten var vanskelig, understreket betjeningen at de hjalp til når 
det var behov. For mange med et handikap er det å slippe å bli hjulpet viktig for å føle seg likeverdig.
 
I Randaberg kommune er vi i gang med å gjøre kommunen mer tilgjengelig. Fortsatt har en lang vei å 
gå, men det er viktig at vi klarer å holde temaet varmt. Det vi nå ser av utfordringer er: 

• Brukerorganisasjonene må delta tidlig i alle prosjekt hvor tilgjengelighet er et tema.
• Økt bevissthet hos næringslivet i kommunen om behovet for tilgjengelig lokaler.  
   Sette fokus på at dette ikke bare handler om utgifter, men også om økt omsetning ved at flere kan  
   benytte forretningene.
• Vedlikehold av tiltak som allerede er gjennomført.

Vi ønsker å sette ytterligere fokus på tilrettelegging ved utarbeidelse av mulighetstudiet, blant annet ved 
å bruke rapporten aktivt i kontakten med forretninger, politikere og administrasjonen for å skape en fel-
les forståelse av hva som skal til for å bedre tilgjengeligheten i sentrum.  
 
I tillegg ønsker vi å lage en video om universell utforming i Randaberg sentrum, som også legges til-
gjengelig på kommunen sine nettsider.

” For mange med et handikap er 
det å slippe å bli hjulpet viktig for 
å føle seg likeverdig ...”
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Konkrete tiltak
Randaberg kommune gjennomfører nå en mulighetsstudie, Nye Randaberg 
sentrum, for hvordan Randaberg sentrum skal se ut de neste ti-årene.  
Universell utforming må få en viktig plass i valg av framtidige løsninger. 
 
 
God tilgjengelighet for alle må være ledetråden i all planlegging i Randaberg sentrum.

• Elektriske inngangsdører i alle forretninger og offentlige bygg.
• Skrankeslynger i alle forretninger og offentlige bygg.
• Handikapparkering ved alle offentlige parkeringsplasser.  
• Merke alle tilrettelagte parkeringsplasser med skilt. 
• Fjerne alle dørterskler ved inngangsdører.
• Offentlig handikaptoalett i sentrum. 
• Tilrettelegge bussholdeplassen ved apoteket. 
• Videre utbygging av ledelinjer utendørs, spesielt rettet mot offentlige bygg. 
• Løse betalingsautomater i alle foretninger og andre steder som tar imot betaling.
• Gjennomgang av sentrum for å rette opp alle skader på veier som skyldes manglende vedlikehold.
• Betre tilkomstmuligheter i Randaberg kirke. Dette er en utfordring fordi kirken er fredet, men målet  
   må være at ingen skal måtte gå bakveien.
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www.randaberg.kommune.no
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