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FORORD 

Husbanken regionkontor Vest har engasjert Asplan Viak til å gjennomføre et prosjekt om 

evaluering av planprosessen ved universell utforming av uteområder. Prosjektet er en del av 

”BU – 38 i Handlingsplanen for universell utforming”. Dette er et program som 

Miljøverndepartementet er ansvarlig for. Hensikten med programmet er å kartlegge og utvikle 

metoder for å planlegge og utvikle nærmiljø og uteområder i tilknytning til skoler, barnehager 

og boligområder. 

 I dette prosjektet har man evaluert hvorledes planprosessen ble gjennomført i forbindelse 

med planlegging og bygging av uteområder der en tok hensyn til universell utforming. Syv 

uteområder ble valgt ut av Husbanken. Disse eksemplene ble valgt fordi Husbanken hadde 

kjennskap til at man hadde tatt hensyn til universell utforming og gitt støtte til noen 

prosjektene.  

Det ble gjennomført intervjuer med sentrale aktører og i tillegg ble det gjennomført en 

begrenset spørreundersøkelse. Det ble lagt vekt på å få frem eksempler på gode 

planleggingsprosesser som hadde ført til vellykkede uteområder. 

Oddvar Rørtveit ledet prosjektet for Husbanken Region vest. Også Aina Tjosås deltok fra 

Husbanken Region vest.  

Asplan Viak gjennomførte prosjektet 2007/08. Dr. ing. Even Lind har vært oppdragsleder. 

Landskapsarkitektene Målfrid Takle Folkvord, Ida Helen Tørud og Johanne Lomheim var 

prosjektmedarbeider. Siv. ark. Lasse Bjerved har vært rådgiver og kvalitetssikrer. 

 

Stavanger, 23.06.2008 

 

 Asplan Viak as 
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1 OPPSUMMERING 

Husbanken Region vest har bedt Asplan Viak gjennomføre en evaluering av planprosessen i 

forbindelse med planlegging og bygging av uteområder der en tar hensyn til universell 

utforming (UU). Husbanken ønsker å få frem erfaringer og anbefalinger spesielt i forhold til 

planprosessen. 

Ulike aktører som har deltatt i planlegging, bygging, gjennomføring og bruk av uteområder er 

blitt intervjuet eller svart på spørreundersøkelsen:  

- Utbygger 

- Arkitekter og planlegger med spesialkompetanse 

- Offentlige saksbehandlere 

- Interesseorganisasjoner 

- Brukere, foreldre, barn/elever og personell 

 

Flere av uteområdene ble planlagt og til dels bygget før man hadde et eksplisitt og bevisst 

forhold til UU. Det vil fremover være interessant å se på nye eksempler der en i hele 

planprosessen har vært mer bevisst på å integrere UU som en styrende planparameter tidlig 

i planprosessen. 

Prosjektet beskriver planprosessen ved etablering av uteområder som er gitt en universell 

utforming ved noen barnehager (2), skoler (2) og nærmiljø/ fellesareal (3). De sju 

eksemplene ble plukket ut av Husbanken. Denne studien omhandler primært planprosessen, 

men selve tiltakene blir også presentert for å gi en forståelse for hva som er bygd. 

 

1.1 Planer og innhold 

Universell utforming var ikke tatt med i plan eller bestemmelser i kommune- og 

reguleringsplanene som var gyldig da anleggene ble bygget. Det var kun fremkommelighet 

som var tatt med i plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter.  

- Flere av de formelle planene for de enkelte uteområder, er så pass gamle at UU ikke 

var tema i planene. 

 

- Mye av planleggingen og arbeidet med UU har skjedd på et mer detaljert plannivå 

som bebyggelseplan, uteplan, detaljeplan og byggeplan. 

 

- Det er fortsatt faglig og politisk usikkerhet om hvordan UU best bør ivaretas gjennom 

kommuneplan og reguleringsplan. Hva skal avklares gjennom retningslinjer og 

bestemmelser, hva skal inngå i den fysiske plan på disse nivåer og hva bør skje på et 

mer detaljert plannivå? 

 

Noen av disse eksemplene hadde gjenomarbeidet forstudie, gode ideskisser og uteplan som 

ga grunnlag for vellykkede løsninger. Der anleggene har fått bidrag fra tippemidlene 

(idrettsanlegg og nærområder), har det vært en betingelse at det ble tatt hensyn til UU 
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Det er i alle eksemplene tatt hensyn til bevegelseshemmede, dog i mindre grad i 

boligområdene. Selv om tilrettelegging for funksjonshemmede og spesielt 

bevegelseshemmede, har vært relativt bra innendørs, er det ofte utendørs minimal tilrettelagt 

med ledelinjer, farger, vegetasjom med mer. 

Når det gjelder orienteringshemming, er det kun idrettsanlegget på Flekkerøy som får 

brukbar bedømming, mens de andre har til dels store mangler. 

Toleranse overfor stoffer i miljøet (astma og allergi) er i svært liten grad blitt tatt hensyn til.  

 

1.2 Erfaringer fra organisering og gjennomføring 

Initiativ 

I vår undersøkelse har initiativet til universell utforming av nye utbygginger kommet fra de 

som planlegger eller er utbygger. Ved oppgradering og tilrettelegging av uteområder på 

eksisterende anlegg, er det ofte styrerne (barnehage og skole) eller administrasjon som har 

tatt initiativ. 

Deltakelse 

I prosjektgruppene, her definert som de som planlegger og/ eller bygger ut, har det i de fleste 

tilfellene vært representanter fra utbygger, ansatte, kommunen, planlegger og brukere. 

Brukere kan være representert ved foreldre, elever eller elev organisasjon, idrettslag eller 

barn og unges representant i kommunen. Den helt åpenbare svakhet er at 

funksjonshemmede ikke har vært representert i våre eksempler. Fra 2008 skal alle 

kommuner ha sine ”Råd for funksjonshemmede” som har rett til uttalelser i relevante saker 

og skal sikre ”åpen, bred og tilgjengelig medvirkning”.  

Det er ellers verdt å merke seg at ved utbygging / rehabilitering av uteområder for de to 

boligområdene som inngår i undersøkelsen, så har det ikke vært med representanter fra 

brukere. Kvaliteten av disse to uteområdene blir også karakterisert som mindre god. I de fem 

andre eksemplene har det vært omfattende aktivitet med møter. Det har også vært arrangert 

korte studieturer i noen tilfelle. 

Det har vært eksempel på at planlegger har fått stort ansvar, men ikke har samarbeidet med 

brukere. Dette har ført til mindre gode løsninger. 

Planlegging og gjennomføring 

I de prosjektene der det har vært engasjerte og aktive planlegger, med godt utviklet 

planforståelse, vurderes resultatene å ha blitt gjennomgående gode når det gjelder 

bevegelseshemmede. Der finansieringen har skjedd med tippemidler, som setter som 

betingelse at man tar hensyn til UU, er også helhetsinntrykket bedre. 

Det blir også trukket frem at et samarbeid med kommunen ved teknisk etat og parkvesen er 

nyttig og effektivt. 
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En kommune gir uttrykk for at de har funnet det svært fordelaktig å danne et utbyggingsteam 

som de har brukt på flere utbygginger. Det sikrer både erfaringsoverføring, kompetanse og 

effektivitet.  

Flere ganger har planleggingen og utbygging av uteområder ikke skjedd som en del av den 

totale utbyggingen, men kommet i etterkant. Dette har ført til tyngre og dyrere 

utbyggingsprosesser samt at utområdene ikke har vært opparbeidet når bygget ble tatt i 

bruk. 

Økonomisk er mange av prosjektene svært trange. Det har ført til dels omfattende 

dugnadsarbeid enkelte steder. Dette kan oppfattes både positivt og negativt. Det gir jo 

samhold, eierskap og sosialt nettverk, men er sårbart fordi en del ikke har anledning til å 

delta og at det kan bli mye menneskelig slitasje.  

Noen har god erfaring med fagdelt entreprise, men det forutsettes at det ble gitt tid til 

oppfølging. Andre trekker frem at totalentreprise er rasjonelt, men det krever en meget god 

og detaljert kvalitetssikret kravspesifikasjon. 

 

1.3 Anbefalinger 

Med bakgrunn i intervjuene og spørreundersøkelsen foretatt i de sju eksemplene, kan en 

trekke frem: 

 Prosjektgruppen bør omfatte representanter fra utbygger, ansatte, kommunen som også kan 

være byggherre, planlegger og brukere. Det er viktig at de funksjonshemmede deltar enten 

ved representanter eller gjennom funksjonshemmedes råd. Gruppen bør være aktiv med 

møter og faglige innspill. Engasjert og dyktige fagfolk er viktig. 

 

 Inne- og utområdene må planlegges og bygges i sammenheng. Det må gis tilstrekkelig tid til 

disse arbeidene. 

 

 Universell utforming er ofte planlagt med tanke på bevegelseshemmede, mens det ikke blir 

tatt hensyn til synshemmede, hørselshemmede eller andre funksjonshemmede. Kunnskap om 

universell forming hos arkitekten/ planlegger er en nøkkel til å planlegge og få gjennomført 

bygging av gode uteområder. 

 

 Det er viktig at det er avsatt tilstrekkelige økonomiske rammer til uteområdene. Dugnader kan 

kun være en tilleggsinnsats. Svak økonomi kan føre til dårlige løsninger. 

 

 Kravene stilt i plan- og bygningslov, rikspolitiske retningslinjer og som stilles gjennom 

bevilgninger, eksempelvis tippemidler, må overholdes. 

 

 Det trengs en nærmere presisering av overordnete myndigheter hvorledes universell 

utforming skal tas med i kommuneplan, reguleringsplan og detaljplaner.  
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2 INNLEDNING 

Husbanken regionkontor Vest har bedt Asplan Viak gjennomføre en evaluering av 

planprosessen i forbindelse med planlegging og bygging av uteområder der en har tatt 

hensyn til universell utforming (UU). Husbanken gjennomfører dette prosjektet for 

Miljøverndepartementet og det inngår i departementets program ”BU-38 Handlingsplanen for 

universell utforming”. 

2.1 Introduksjon til universell utforming 

Universell utforming var ikke tatt inn som begrep i plan- og bygningsloven (PBL). Loven 

inneholder begrep som tilgjengelighet og gir derav muligheter til å sette krav i forhold til dette. 

Den nye PBL har tatt med universell utforming blant annet i lovens formålsparagraf. 

Miljøverndepartementet arbeider også med et utkast til rikspolitiske retningslinjer for 

universell utforming. 

 

2.1.1 Definisjoner 

En mye benyttet definisjon på universell utforming i Norge er: 

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. Universell utforming bør 

legges til grunn for planlegging i kommunene og kan benyttes både på overordnet og 

detaljert plannivå i tillegg til behandling av byggesaker. Prinsippet innebærer at de fysiske 

omgivelsene, dvs. bygninger, anlegg, uteområder, gangveier, rekreasjonsområder, 

kollektivtransport etc. kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte. Dette inkluderer 

personer med ulike funksjonsnedsettelser: 

 Bevegelsesevne (bevegelseshemminger) 

Rullestolbrukere og mennesker som trenger hjelpemidler for å kunne gå. 

Bevegelseshemmede kan ha nedsatt bevegelighet, kraft, utholdenhet, redusert evne til å 

bevege seg raskt, ha lengre reaksjonstid og redusert balanseevne.  

Bygninger og uteområder må utformes slik at arealbehov og stigningsgrad tilfredsstilles. Det 

må dimensjoneres for større arealbehov ved bruk av rullestol, spesielt ved inngangsparti og på 

parkeringsplass. Fysiske hindringer må unngås, og gangareal må gi godt feste (sklisikkert). 

Gangveier anlegges uten brattere stigning. Uteområdene må gi mulighet for både hvile og 

utfoldelse. Områdene må ha god belysning. 

 

 Evne til å orientere seg (orienteringshemminger) 

Blinde og svaksynte, døve og mennesker med nedsatt hørsel. Mennesker med redusert 

orienteringsevne og med ulike lese- og skrivevansker. 

 

Bygninger og uteområder må utformes på en slik måte at en finner de logiske gangveiene, og 

at de er lette å følge (ledelinjer). En må kunne finne frem til bygninger og innganger ved hjelp 

av farger (bruk av kontraster), lys eller lyd, og kunne unngå hindringer og farer i/langs 
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gangbanen. Legge ganglinjer slik at en har mulighet for å orientere seg ved hjelp av andre 

sanser. All informasjon må være enkel og lett forståelig, og plassert på rett sted. 

 

 Toleranse overfor stoffer i miljøet (miljøhemminger) 

Mennesker med astma og allergi som reagerer på ulike stoffer og forurensninger i miljøet. 

 

Det er viktig med generell miljøbevissthet overfor utslipp av forurensing, alle har behov for ren 

luft. For å få gode uteområder for de som har astma og allergi, kan plasseringen av 

oppholdsarealene ute, om anlegget ligger i le eller ikke, og om en har forurensende naboskap, 

være avgjørende for om en kan oppholde seg der. Unngå bruk av materialer både inne og ute 

som avgir gass og forurenser miljøet. Inne på uteområdene er det viktig å ikke plassere 

allergifremkallende planter (spesielt rakleplanter, gras, burot m flere) og planter som har sterk 

duft og er giftige. Grasområder må få jevnlig klipping. 

 

 

 Utviklingshemming 
Utviklingshemming kan defineres som en manglende evne til å utvikle ferdigheter som er av 

betydning for livsførselen på viktige områder.  Det dreier seg om mennesker som er hemmet 

psykisk og mentalt i sin utvikling. Kan defineres som lett, moderat og alvorlig 

utviklingshemning.   Utviklingshemmede er en gruppe med svært forskjellig utgangspunkt og 

utviklingsmuligheter og et mangfold av diagnoser og funksjonsnivåer. 

Hovedproblemet er ofte knyttet til evnen til å forstå og bearbeide inntrykk.  Det er viktig at 

omgivelsene er enkle å oppfatte og har lett gjenkjennelig utforming. Siden behovene vil være 

svært ulike, vil også tilrettelegging måtte tilpasses den enkeltes funksjonsnivå. Uteområdene 

bør stimulere sansene, fysisk aktivitet og utvikling.  For denne gruppen vil mulighet for å 

komme ut og få bedre fysisk form, bidra til at de får mer krefter til å klare dagens gjøremål og i 

tillegg få en mer aktiv fritid.  Mange av de aktuelle tiltakene for denne gruppa kan være de 

samme som for syns - og / eller hørselshemmede. 

 

2.1.2 Prinsipper ved universell utforming 

Ofte blir følgende syv prinsipper lagt til grunn for å definere innholdet i universell utforming. 

Prinsippene kan fungere som retningslinjer, men er ikke utfyllende og dekkende i alle 

sammenhenger; de beskriver for eksempel ikke hensynet til estetisk utforming, miljø og 

inneklima.  

 Enkel og intuitiv i bruk 

Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, 

språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.  

 

 Forståelig informasjon 

Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.  

 

 Toleranse for feil 

Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller 

minimalisere utilsiktede handlinger.  

 

 Like muligheter for alle 

Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.  
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 Fleksibel i bruk 

Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den 

hørselshemmede se og så videre.  

 

 Lav fysisk anstrengelse 

Uformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.  

 

 Størrelse og plass for tilgang og bruk 

Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, 

uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.  

2.2 Målet med prosjektet 

Målet med denne eksempelsamlingen er å vise hvordan planprosessen har vært lagt opp 

ved planlegging og utbygging av uteområder hvor det er tatt hensyn til universell utforming. 

Planprosessen omfatter både den formelle planlegging etter plan- og bygningslov og ned til 

den mer detaljerte plan for gjennomføring av de aktuelle uteområdene.  

Målet er også å beskrive styrker og svakheter ved planprosessen i de enkelte eksempler og 

komme med anbefalinger om hvorledes slike planprosesser kan forbedres. Dette være 

nyttige tips til andre som skal gjennomføre lignende prosjekter. 

2.3 Metode 

Husbanken valgte ut sju eksempler med uteområder fra etablerte / ferdige bygde skoler (2), 

barnehager (2) og nærmiljø (3) som de ville skulle inngå i undersøkelsen. Kriteriene var at 

Husbanken visste at i disse uteområdene hadde tatt hensyn til UU. To av disse hadde 

Husbanken støttet økonomisk med midler til planlegging. 

Vi gjennomførte befaring til alle uteområdene og det ble foretatt fotografering og beskrivelse 

av områdene.  

På hvert sted ble det foretatt intervju av 2 - 3 sentrale aktører som kjente planleggingen og 

gjennomføringen godt. Dette var gjerne de ansvarlige planleggere og bestyrere og rektorer. 

Det ble utarbeidet egen intervjuguide. 

Det ble også gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse for å få inn synspunkter fra 

andre implisert som har deltatt i planlegging, bygging, gjennomføring og bruk av uteområder: 

- Utbygger 

- Arkitekter og planlegger med spesialkompetanse 

- Offentlige saksbehandlere 

- Interesseorganisasjoner 

- Brukere, foreldre, barn og personell  

-  

Utvalget er så pass begrenset at dette ikke kan fremstå som noen statistisk representativ 

undersøkelse, men den gir innspill og trekk ved hvorledes UU inngår i forskjellige planer og 

hvorledes planprosessen er gjennomført. Undersøkelsen er utført sommeren 2007.  

I tillegg er relevante planer studert og informasjon innhentet fra nettet. 
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 Plassering av de utvalgte eksemplene merket rødt. Skoler: Skudesneshavn og Krossen. 
Barnehager: Røyneberg og Apeltun. Nærområder: Flekkerøy, Skadberg og Tastatunet 

 

Flere av uteområdene ble planlagt og til dels bygget før man hadde et eksplisitt og bevisst 

forhold til UU. Disse eksemplene er allikevel tatt med fordi Husbanken mener de belyser 

sider ved UU som har interessante aspekter ved seg. Det vil fremover være interessant å se 

på nye eksempler der en i hele planprosessen har vært mer bevisst på å integrere UU som 

en styrende planparameter, og UU vært pålagt i henhold til bestemmelser, gjerne 

reguleringsbestemmelser. 

I eksemplene har en forsøkt å beskrive hele planleggingsprosessen fra oppstart til endelig 

resultat. En har beskrevet hvordan UU inngår i planer og bestemmelser i kommuneplan, 

reguleringsplan, bebyggelses- og uteplaner samt andre deler av plan- og byggeprosessen.  

 Hvilke rådgivere, fagpersoner og veiledning er brukt? 

 Hvilke avveininger med hensyn til løsninger er gjort? 

 Vurdering av prosessen, føler brukere og impliserte aktører at de har fått deltatt?  

 Hvorledes vurderes resultatet av brukere og impliserte aktører? 

 Hvorfor har man lykkes, ”best practice”? 

 Hvilket forbedringspotensial fins?    
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3 BARNEHAGE: RØYNEBERG 

3.1 Fysisk utforming 

Sted: Sola, Rogaland  
Utbygger: Sola Kommune  
Størrelse uteområdet: 1050m2 + 4000m2 skog  
Byggeår: 2004  
 

Barnehagen har tre avdelinger hvorav en er tilpasset barn med ulike funksjonshemninger. I 

tillegg bruker Myklaberglia familiebarnehage utearealene. Til sammen brukes området av ca. 

40 barn i løpet av dagen. 

 

Plan over Røyneberg barnehage, plantegning v/ Ketil Dybvig 

Røyneberg barnehage fremstår som et hyggelig anlegg. Her finner en vrimleareal mellom 

porten og inngangen, et område med benker, et lekeområde for sandlek og ballbane, et 

annet lekeområde med sandlek og huskestativ, en lang bru med sklie og ulike 

klatremuligheter, et solhus og en stor skog å boltre seg i. Orienteringsmessig er ikke området 

optimalt, atkomsten mangler parkeringsplasser for avstigning for foreldre og barn, og det kan 

være vanskelig å vite hvilket bygg og hvilken dør en skal bruke for å komme til inne-

arealene. 
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Røyneberg barnehage, sett fra atkomst. (foto M T Folkvord) 

 

    

Gangbrua ligger i overkanten mellom skogen og lekearealet. Opp mot skogen går gangbrua rett over i terreng. 

Ned mot lekeplassen er det rekkverk langs gangbrua. Her er det også ei sklie og klatreapparater. Gangbroa gjør 

skogen mer tilgjengelig for rullestoler og barnevogner. (Foto: M.T.Folkvord) 

 

     

Solrommet er en del av brua. Her kan barn som ikke klarer å bevege seg sitte tørre og varme selv om det regner 

eller blåser. I solrommet kan se og høre naturen på nært hold. (Foto: M.T.Folkvord) 
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I barnehagen er det en fugleredehuske og et femkantet huskestativ. Til fugleredehusken og en av huskene i 

femkanthuskestativet er det lagt ut løper med gummimatte. Disse gjør at en kan trille helt frem til husken. (Foto: M T 

Folkvord) 

      

For å skjerme sandkassen for vind har barnehagen skaffet seg en gul seilduk. Denne er en fargeklatt i alt det grå 

belegget, og gir også området et hyggeligere lys. Ved boden har de laget et lite overbygg som skjerm mot regnet. 
(Foto: A Tjosås) 

Utfordringen i dette anlegget er terrenget. Atkomst til bygninger og lekeområde er etter 

ombygging og opparbeidingen blitt mye bedre for de bevegelseshemmede. De har tilkomst 

også til kanten av skogen. Det er lagt trillefelt helt frem til en del av lekeutstyret. For 

orienteringshemmede er det vanskeligere. Det er ikke lagt inn ledelinjer eller naturlige kanter 

å følge. Vegetasjonen i området består blant annet av store lønnetrær, selje og gran. 

Spesielle tiltak for allergikere er ikke gjort. 

 

3.2 Planprosess 

3.2.1 Organisering og gjennomføring 

Kommuneplanen for Sola 1998-2009 og reguleringsplanen som gjaldt i 2003-2004 for 

området, tar ikke opp universell utforming. 

I 1999 ble barnehagens lokaler innendørs rehabilitert. Arealene utendørs besto av store 

asfaltflater med stor høydeforskjeller, og var dårlig egnet som lekearealer for små barn. Sola 
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kommune satte av midler til også å ruste opp arealene utendørs, men det ble ikke tatt initiativ 

til å starte opp.  

Høsten 2003 satte styrer, ansatte og foreldre i gang planlegging og bygging. De opprettet en 

planleggingsgruppe som besto av 1 representant fra Sola kommune, 1 ergoterapeut fra Sola 

kommune, 1 planlegger, 4 foreldrerepresentanter, 2 ansatte og styrer i barnehagen. 

Planleggingsgruppen ble fort enige om de viktigste mål for arbeidet: 

 mindre asfalt 

 mer gras (til ball-lek) 

 bedre tilgjengelighet for alle 

 økt tilgang til skogen 

Barnehagen har hvert år barn med ulike funksjonshemminger, og det var et sterkt ønske om 

å lage et uteområde som bygde på prinsippene om universell utforming. Det var viktig at alle 

skulle kunne ta del i leken og aktivitetene ute.  

På et foreldremøte i oppstarten presenterte planleggeren ulike uteområder bygget etter 

prinsippet om universell utforming. Planleggingsgruppen avholdt arbeidsmøter, der 

planlegger kom med ideer og forslag som så ble diskutert. Ergoterapeuten kunne bidra med 

konkret kunnskap om universell utforming. Etter diskusjon og samarbeid i gruppen kom en 

etter hvert frem til hvordan en ville utforme uteområdet.  I alt ble det avholdt 5 arbeidsmøter 

over et tidsrom på 6 måneder. 

Uteområdet ble i 2004 bygget på dugnad. Foreldre var positiv til dugnadsarbeid og arbeidet 

ble fullført i mai 2004. Senere har de måttet ta opp igjen grusarealet nærmest skogen for å få 

til en bedre drenering. 

Underveis i prosessen ble det sendt to søknader til Husbanken. Det ble innvilget tilskudd til 

Solhuset og til dekking av utgifter til planlegger som også var dugnadsansvarlig. 

 

3.2.2 Aktørenes erfaringer 

God plangruppe.  

En plangruppe med ansatte, representanter fra kommunen, foreldre og en planlegger 

fungerte godt i denne sammenhengen. Ergoterapeuten hadde mye fagkunnskap, de ansatte 

og foreldrene kjente brukerne, planleggeren hadde mange gode ideer og den ansatte fra 

kommunen kunne plansystemet. Da en kom til bygging av anlegget, manglet det litt på den 

tekniske kunnskapen. En burde hatt med noen med erfaring fra grunnarbeider (drenering) i 

planleggingsfasen.   

Økonomiske begrensinger.  

Barnehagen er ikke tilrettelagt for synshemmede. På grunn av økonomien i prosjektet måtte 

arbeidsgruppen prioritere. Avdelingen med funksjonshemmede har ikke hatt synshemmede 

barn enda, og det var derfor naturlig å fokusere på tilrettelegging for bevegelseshemmede. I 

dette tilfellet kunne en også tatt med kostnadene for uteområdet i samme budsjett som 

rehabilitering av bygningene. Det var satt av altfor liten ramme til uteområdene, og en hadde 

ikke annet valg enn dugnad om en ville få gjennomført anlegget. 
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Utearealet ble ikke tatt med i byggeprosessen 

Kommunen tok ansvar for å få bygget på plass, men ikke utearealet. Det var først da styrer, 

ansatte i barnehagen og foreldre tok initiativ selv at det skjedde noe.  

Dugnad.  

Når en har svært begrensede ressurser, er dugnadsinnsats en måte å få gjort ting på. 

Dugnader har sine positive og mindre positive sider. Imidlertid er mange lokalmiljøer på 

Jæren kjent for å stille opp til dugnad.  

 

3.3 Våre kommentarer og anbefalinger 

3.3.1 Medvirkning 

I kommuneplan og reguleringsplan for området var det ikke noe krav om universell utforming.  

Planleggingsgruppen med styrer, ansatte og foreldre hadde i en tidlig fase mål og ønsker for 

uteområdet klart for seg. De hadde kunnskap om universell utforming, og knyttet til seg 

andre som kunne bidra i planleggingen.  Derfor er resultatet blitt bra, men også representant 

fra Funksjonshemmedes Råd burde deltatt. Ergoterapeuten tok på seg ansvaret med å tale 

alle funksjonshemmedes sak, og gjorde et viktig arbeid i gruppen. Gruppen var faglig sterk, 

og var flink til å få foreldre og andre til å bli interessert i prosjektet. 

Brukerne, barna, de ansatte og styrer var med i hele prosessen. Barna var representert ved 

sine foreldre, de andre var med i planleggingsgruppen.  

Et godt eksempel på en planleggingsgruppe som både kom med ideer og som engasjerte 

foreldre og kommunen til å stå på for å få gjennomført det en var kommet frem til. Styrer og 

Ketil Dybvig var ledere for arbeidet, både for planleggingen og den praktiske 

gjennomføringen. De hadde et engasjement som smittet over på alle andre, og dugnaden 

var lett å gjennomføre. 

3.3.2 Utførelse og resultat 

Kommunen /prosjektet kunne spart penger ved å planlegge bygninger og uteområde 

samtidig, og sørget for felles opparbeidelse.  Gravearbeider vedrørende bygg og plasser 

kunne vært samordnet og manglende drenering langs skogen kunne enkelt vært utført. Det 

ville kostet lite ekstra når maskinene likevel var på plassen. 

En kunne også lettere synliggjort behovet for de ting som måtte gjøres for å få til universell 

utforming, blant annet fått inn ledelinje over plassen, siden en likevel skulle grave på en del 

av strekningen.  

De ekstra kostnadene med å starte opp igjen med uteanlegget år etterpå, kunne vært brukt 

til å få inn ting en ønsket seg. 

Et råd må være at kommunen bør ha mer ansvar for at uteområdene rundt barnehagene blir 

ferdigstilt samtidig med bygningene. 
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4 BARNEHAGE: APELTUN 

4.1 Fysisk utforming 

Sted: Apeltunlia 16, 5238 Rådal 
Utbygger: Bergen Kommune, bygg og eiendom 
Størrelse uteområdet: 2.2 daa – inntil friområder med bekkedrag og edellauvskog 
Byggeår: 2004 
 

Apeltun barnehage er en åpen og stor verkstedbasert barnehage. Den er bygget etter nye 

mønster med stor fleksibilitet for barna i ulike aktivitetsbaserte verkstedsrom. Arealene inne 

og ute benyttes av totalt 82 barn med ca. 20 ansatte. Alle disponerer alle rom, mange rom gir 

fleksibilitet i rokkeringer for barna som er fordelt på 3 pedagogiske team. Denne fysiske 

formen i en barnehage gir rom for flere aktiviteter, men også noe økt behov for organisering 

sammenlignet med tradisjonelle avdelingsbarnehager. Planløsningen er åpen, med gode 

møteplasser, tiltalende estetikk og mye dagslys i alle hovedrom og med tilrettelagte stille 

kroker for roligere aktiviteter. Eget sovehus ligger tilbaketrukket på byggets nordside.  

Apeltun barnehage er en referansebarnehage for nye barnehagebygg i Bergen kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeltun barnhage (Foto: Erik Molden) 

Apeltun barnehages uteareal fremstår som et åpent og luftig anlegg med god oversikt og 

tydelig inngangsparti fra port innerst i blindveg. Snuplass er tilrettelagt med tilstrekkelige p-

plasser. Grønne friområder omkranser tomten, og gir en frodig ramme, selv om det er lite 
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vegetasjon på selve tomten. Anlegget har vidt utsyn.  En enkelt hovedinngang gjør det lett å 

orientere seg for alle brukere. Tunsiden av bygget er utformet med lavere fasade for å gi 

anlegget en menneskelig skala mot uterommet. 

Det er lagt stor vekt på møtestedene, å skape uterom for store og små grupper. 

Sonedelinger. Filosofi rundt grunnelementene jord, luft og vann. Hekker og plantefelt, men 

først og fremst terrenget med fjell i dagen, danner ulike rom ute. Naturelementer (fjell i 

dagen) er tatt vare på og integrert i uteanlegget. Bygget er lagt mot nordøst, og utnytter 

dermed solinnfall og vindskjerming maksimalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Uteplan Apeltun barnehage 
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Atkomst med snuplass og tydelig inngangsparti (alle 

foto I H Tørud) 

 

 

 

Barnehagens fasade – fargeglad, lekende og 

rytmisk ( foto: I.H.Tørud)

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bekken inntil tomten med sammenhengende grøntdrag     Sklier og akebakke, rampe ved fasaden 

 

 

 

 

 Variert leskur mot skrent, positiv utnyttelse              Fjell i dagen – en ressurs og viktig del av uterommet  

 

 

 

Regnskur      Naturlig fjell 
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Materialvalg ute er asfaltdekker og grustier. En del tilgjengelige sandbasseng for 

rullestolbrukere. De fleste plantefelter er utsatt for stor slitasje. Men pga. tilliggende 

friområder med store trær fremstår barnehagen likevel som frodig, grønn og avskjermet. 

Bekken inntil barnehagen brukes til læring og gir hyggelig lyd og miljø. 

Tomten har stort vrimleareal, flere sandbasseng for husker, akebakke, sklier og vipper. 

Husker er plassert utradisjonelt i knekket linje som et eget sted ved porten. I tillegg finnes 

grønnsakshage tilknyttet vinterhagen. Et hyggelig langstrakt og variert lebygg ufarliggjør den 

høye skrenten mot sørøst. 

Universell tilrettelegging var bare planlagt med tanke på rullestolbrukere og barnevogner. De 

fleste av byggets hovedfunksjoner for barna og uteanleggets hovedrom er lagt på ett plan. 

Trinnfrie løsninger i forhold til bevegelseshemmede og barnevogner er ivaretatt. Tiltak for 

synshemmede eller hørselshemmede er ikke ivaretatt. Allergikere er tatt noe hensyn til ved 

fjerning av nyplantet bjørk. 

Apeltun barnehage har foreløpig ikke hatt funksjonshemmede barn utover allergiplager og 

noe adferdsproblematikk. Støydemping i taket i hele barnehagen bedret innemiljøet noe. 

Barnehagen er et pionerprosjekt når det gjelder hybridventilasjon. 

 

4.2 Planprosess 

4.2.1 Organisering og gjennomføring 

Ifølge kommunen var det ingen kommunedelplan over området på det tidspunktet 

barnehagen ble bygget som kunne gi premisser for universell tilrettelegging. Reguleringsplan 

nr. P.3.1517 gnr 87 og 120 ga heller ingen klare føringer for universell tilrettelegging, men 

hadde et punkt om at alle kjøreveger skulle ha fast dekke. Reguleringsplanen la tilrette for at 

nivå for parkering og bygg kunne ligge i samme høyde. Bygget er planlagt i tråd med et 

detaljert byggeprogram, utarbeidet av Bergen kommune v/ Oppvekst og Levekårsavdelingen. 

I forkant hadde de deltatt i Storbysamarbeidet med forstudier av modellbarnehager i Norden. 

Arkitekt ble valgt på grunnlag av en prekvalifisering, en utarbeidet idéskisse med et tydelig 

konsept, intervju med hele prosjektteamet og pristilbud. Etter detaljprosjektfasen ble en 

fagdelt entreprise grunnlag for kontraktsinngåelse og gjennomføring.  

 

4.2.2 Aktørenes erfaringer  

Romprogram og forstudier 

Gjennomarbeidet romprogram, alle var enige om at det var viktig å bruke god tid på dette 

hos oppdragsgiver! Viktig at arkitektfaget deltok i utarbeidelsen, sammen med brukerne / 

ansatte – arbeidet må være tverrfaglig. Studieturer i forkant av prosjekter, bør inkludere 

arkitekt og landskapsarkitekt. 

Det å først presentere en skissemessig stedstilpasset idé – ideene skal komme frem, ikke 

bare det ferdig produkt, er en god måte å arbeide på. Forsøke å løse situasjonen, skape 
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uterommet og underbygge tomtens kvaliteter ved plassering av bygget er viktig. Legge vekt 

på de gode, skreddersydde løsningene fra tomt til tomt. 

 Arkitekten var en ambisiøs og realistisk pådriver for å gi barnehagen et solid konsept, og et 

kvantesprang fra 70-tallets barnehager.  

Arkitekt som samlet sin prosjektgruppe av tekniske fag. Landskapsplanlegger ble også valgt 

av arkitekt. Dette nettverket av kjentfolk var klart en fordel for prosessen. 

Trygghet og samarbeidsklima i prosjektgruppen  

Å kjenne hverandre som beslutningstakere og som prosjektteam er viktig. Arkitekt tok initiativ 

til en mini-studietur i Bergen for de involverte parter og beslutningstakere, for å bli bedre 

kjent og kunne ha en felles referanseramme. Dette anbefales, fordi det skaper trygghet og et 

godt samarbeidsklima. Gode innspill fra pedagoger, på brukernes vegne. 

En engasjert, kompetent og profesjonell utbygger som Bergen kommune - gir bedre 

kravspesifikasjoner og mer profesjonelle prosjekter.  

Prosjektstyring i kommunen ved en arkitekt ble en suksessfaktor.  

Engasjerte foreldre tok initiativ til å bygge Kardemommeby-trikken på dugnad. 

I følge styrer og deltakere i prosjektgruppa, var de bortimot 100% fornøyd med resultatet.  

Fagdelt entrepriseform  

 Dette ga økt kvalitet og kontroll over detaljering. Dette er også en fordel mht å ha kontroll på 

alle krav, inkludert krav til universell tilrettelegging. Arkitekt påvirket valg av entrepriseform. 

Økonomi 

Det var tilstrekkelige økonomiske rammer for å få gjennomført intensjonene i prosjektet. 

 

4.3 Våre kommentarer og anbefalinger 

4.3.1 Medvirkning 

Det opplyses om fra de som har deltatt i intervjuet om prosjektet, at de er godt fornøyd med 

planprosessen og stort sett resultatet også. Ingen tvil om at den godt sammensatte 

prosjektgruppen har vært sterkt medvirkende til at anlegget totalt sett ble så bra. 

Prosjektet er blitt til gjennom en omfattende planleggingsprosess. Byggherren, Bergen 

kommune og de involverte planleggere/deltakere i prosjektgruppen har bidratt til et vellykket 

resultat. Innsatsen for nyskaping innendørs ble nok noe mer vektlagt enn utendørs. Det 

forelå ikke noe krav om universell tilrettelegging, og en var da prisgitt at de som var med i 

prosjektgruppen hadde kunnskap om, og talte de funksjonshemmedes sak. I dette tilfelle ble 

det ivaretatt av representanter i prosjektgruppen. 
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Det kan virke som barnas representanter, foreldre og de ansatte ikke i like stor grad som de 

”profesjonelle” har deltatt i prosessen. Stort fokus på innearealene kan ha gått på bekostning 

av innsatsen for gode utearealer for alle.   

Skjøtsel av barnehagen vil alltid ha en fordel av at barn, foreldre og brukere er aktivt med i alt 

som foregår; jo bedre eierfølelse til barnehagen sin, jo større engasjement. Da må en også 

ha kunnet påvirke i planprosessen. 

 

4.3.2 Utførelse og resultat. 

Brukerne er fornøyde.  Men det viser seg at tomta egentlig er for liten, spesielt er 

boltreplassen for de eldste barna for liten. Det innebærer at det er nødvendig med jevnlige 

utflukter for å gi dem mulighet til andre aktiviteter.  Arealbehovet burde vært avklart på et 

tidlig tidspunkt i planprosessen. 

 En er fornøyd med en tydelig hovedinngang.  Men det skal mange barn inn samme inngang, 

det kan stilles spørsmål om dette er uten problemer. 

Det er svært bra at det var avsatt tilstrekkelig med midler til innkjøp av utstyr både ute og 

inne ved etablering. Naturgitte muligheter er tatt vare på, og sammen med friområdet rundt 

oppleves barnehagens uteområder som grønt og trivelig. Fjellknausene i dagen er 

spennende, leveggen kan brukes i lek, og lyden av bekken i friområdet like ved er 

beroligende.   

Det er svært positivt at det har vært lagt vekt på å skape uterom for store og små grupper. 

Trinnfrie overganger bygg - uteareal gjør det lett for alle å bevege seg, men det mangler en 

god del på full tilrettelegging for alle. 
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5 SKOLE: SKUDESNESHAVN 

5.1 Fysisk utforming 

Sted: Skudesneshavn, Karmøy kommune 
Utbygger: Skudesneshavn skole / Karmøy kommune 
Størrelse uteområdet: 20 400 m2 
Byggeår: 1997 – 1998 
 

Skudesneshavn skole og fritidspark ligger i Skudesneshavn. Rundt 260 elever bruker 

skoleområdet daglig, i tilegg er Skudenes skole og fritidspark populært reisemål for hele 

distriktet. Det er et eget tilbud for funksjonshemmede barn tilknyttet skolen. 

Skudesneshavn skole og fritidspark fremstår som et oversiktlig anlegg. Ved atkomsten står 

oversiktsskilt som viser de forskjellige arenaene. Universell utforming var ikke noe direkte 

krav eller tema under planleggingen og byggingen av fritidsparken. Rektor den gang var like 

vel opptatt av at veiene ikke skulle være brattere enn 1:12. Slik er veier og innganger til 

skolen sikret tilgjengelighet for rullestolbrukere.  

Mellom veiene og arenaene er det ramper som ikke tilfredsstiller de funksjonshemmedes 

krav, men de er korte og det er stort sett mulig å komme seg opp og ned. Med hjelp er de 

fleste arenaene tilgjengelige for rullestolbrukere. Bordtennisarenaen har en tilfredsstillende 

atkomstvei fra nord.  

 

  Plantegning av Skudesneshavn skole og fritidspark 
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Viktige momenter er at aktivitetene skal sentreres i arenaer og at aktivitetene skal tilbys alle 

alderstrinn og ferdigheter. Det betyr at det skal være muligheter for å gjøre samme aktivitet 

på et felles område. En kan prøve seg selv, samtidig som en lærer ved å se på andre. 

Eksempel på at aktivitetene tilbys for alle aldersgrupper er for eksempel at 

bordtennisbordene har ulike størrelser og høyder, basketballkorgene henger i forskjellige 

høyder, turnapparatene er plassert i forskjellige høyder og med varierende avstander. 

Trappene i minijungelen og storjungelen gjør at man kan starte på det nivået man synes er 

trygt og passe utfordrende. 

Aktiviteter eller arenaer som blir tilbudt i Skudesneshavn skole og fritidspark er, 

Tarzanjungelen, Mini Tarzan, apejungel, klatrevegger, små ballbaner på ei større asfaltflate, 

basketballvegger, tradisjonelle sklier og husker, arena for bordtennis, skogsområde for 

gjemmelek og trehyttebygging, paviljong med scene og tribune, et stort turnbasseng og et 

stort område med musikk- og lydinstrument. 

 

 

Plan over de forskjellige arenaene i Skudesneshavn skole og fritidspark. 
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Hyttebyggere i skogen         (Foto: J P Bedringaas)              Storjungelen                                   (Foto: J P Bedringaas)   

       

    

Arena for musikk og lyd (Foto: J P Bedringaas)                   Turnarenaen                           (Foto: J P Bedringaas)   

                

  

Ballområde (Foto: J P Bedringaas)          Sklie, med rampe  (Foto: J Lomheim) 

Det er til en viss grad tatt hensyn til de bevegelseshemmede i anlegget. Det er anlagt gode 

trilleveier/ramper til de fleste av lekearenaene. Med noe hjelp er alle arenaene tilgjengelige; 

men det kan ikke sies å være helt tilfredsstillende. Det er ikke lagt inn ledelinjer eller andre 

kanter som kan følges av orienteringshemmede. Vanskelig for dem å finne frem til alle de 

ulike arenaer. For allergikere er det ikke gjort noen spesielle tiltak. 
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5.2 Planprosess 

 

5.2.1 Organisering og gjennomføring 

Gjeldende kommuneplan og reguleringsplan tar ikke opp temaet universell utforming. 

Skoleåret 1995 - 96 ble det opprettet en lærergruppe på 8 personer som skulle se på 

uteområdet i forbindelse med at 6-åringene skulle inn i skolen. Gjennom studiet i 

småbarnspedagogikk ved høyskolen på Stord fikk de kjennskap til Asbjørn Flemmen og 

hans ideer om lek. 

Etter runder med skoleetaten, teknisk etat og til slutt politikere, ble det bestemt at Karmøy 

kommune skulle sette i gang et utviklingsprosjekt for å få til en skolefritidspark etter 

Flemmens filosofi. I forkant av dette hadde innholdet vært presentert på skolen. Det kom 

forslag til utforming som så alle skolens råd og utvalg hadde vurdert. 

Teknisk etat var tidlig inne for å beregne fallunderlag, materialbruk, styrke og vinkler på 

konstruksjoner og liknende. Skole- og kulturetaten hjalp til med søknad om spillemidler og 

kommunale midler. 

Prosjektets styringsgruppe har bestått av 2-3 fra teknisk etat, 2 fra skole og pedagogisk 

senter, 2 lærere og rektor ved skolen. Elevrådet, arbeidsutvalget i foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget hadde skolefritidsparken oppe på de fleste møtene sine. Møtene i 

styringsgruppen ble holdt i arbeidstiden, med jevnlige møter hver 14. dag. Ved behov var 

representanter fra elevrådet og foreldrerepresentanter med på møtene.  

Rektor og plangruppen hadde jevnlige diskusjoner om fremdrift, tekniske løsninger, budsjett 

etc. Teknisk etat hadde også god kontakt. Flemmen var på skolen flere ganger for bedre å 

følge med i prosessen, og han var også med på dugnader.  

En prosjektlederstilling ble opprettet av rektor. Stillingen ble tildelt 5 timer i uka og 

prosjektlederen fungerte som koordinator, han fikk også mye av ansvaret for dugnadene og 

tilrettelegginga av disse. 

I finansieringen av anlegget var det lagt inn en stor andel dugnadsarbeid. Dugnadsarbeidet 

startet opp etter påske i 1997 og innen desember 1998 hadde det vært arrangert 26 

dugnader på klassebasis i tillegg til en del mindre, uformelle dugnader. Det var tegnet felles 

ulykkesforsikring vedrørende dugnadene. 

 

5.2.2 Aktørenes erfaringer  

Engasjement.   

Engasjerte lærere og ansatte har vært en forutsetning for å gjennomføre et så stort prosjekt. 

Aktive ansatte som innhentet informasjon gjennom studier var starten på dette ”leke-

eldoradoet”. 
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Motivasjonsfasen har vært viktig og planleggingen har krevd lang tid. Rektor så det som 

nødvendig at prosjektleder fikk avsatt ekstra tid i arbeidstiden til å ta seg av noe av det 

praktiske. 

Medvirkningen fra foreldre var stor.  

Ideelt sett skulle foreldrerepresentantene vært tilstede på alle styringsmøtene, men siden 

arbeidsmøtene var i arbeidstiden var det ikke alltid like lett å slippe fra. Foreldrene var svært 

viktige i dugnadsfasen. 

Det ble og vurdert om elevrådsleder burde være med i alle møter, men konklusjonene ble at 

det var for mange vanskelige ting som ble tatt opp på møtene i styringsgruppa. 

Samarbeid med kommunen.   

Kommunen har vært velvillig og hjelpsom. Prosjektet gikk fint gjennom en stor formell, 

byråkratisk prosess. Det har vært mange teknisk, kompliserte løsninger siden det handler om 

utradisjonell utforming.  Det var også mange forskrifter om sikkerhet som måtte følges. 

Skolen fikk hjelp til å skrive søknader, og byggetillatelse ble gitt. 

 

5.3 Våre kommentarer og anbefalinger 

5.3.1 Medvirkning. 

Dette er et godt eksempel på et prosjekt som startet opp på grunn av bestemte behov og 

ønsker i forbindelse med 6-åringenes start i skolen, og som utviklet seg til noe større, etter 

hvert som en fikk informasjon om nye ideer i forhold til lek.  

Styrer for Skudesneshavn skole sendte lærere på relevante kurs. Asbjørn Flemmen kom til 

skolen for å fortelle foreldre og lærere om emnet: ”Ekte lek”.  Samme informasjon fikk også 

administrasjonen, fagavdelinger og politikere i kommunen. Så gikk en i gang med den 

konkrete utformingen. Alle var med i planleggingen, elever, foreldre, ansatte, representanter 

fra pedagogisk senter, representanter fra teknisk etat i kommunen, egen prosjektleder og 

ikke minst rektor ved skolen.  En slik organisering betyr at en kan få utprøvd og kontrollert 

ideer ganske raskt; om de er gode nok for alle, at alle funksjonshemmede kan være med i 

leken, og ikke minst om alt utstyr kunne godkjennes i forhold til sikkerhetsforskrifter.  Noen 

bestemte krav om universell utforming for uteområdet forelå ikke, men det var kunnskap i 

styringsgruppen om hva som krevdes for å gjøre det best mulig, spesielt for gruppen 

bevegelseshemmede. 

I dette prosjektet er alle som kunne tenkes å bidra i utviklingen av skolegården trukket med 

helt i startfasen. De medvirkende har fått inspirasjon og viktig informasjon, og det har ført til 

at alle har vært like engasjert i å få til et godt lekeområde. Alle var med i 

planleggingsprosessen så langt de hadde mulighet for, og når det kom til konkret utforming 

var det viktig at planlegger var til stede.  Det kan stilles spørsmål om utførelse ved hjelp av 

dugnad er det rette på så krevende anlegg. 
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5.3.2 Utførelse og resultat. 

Det gode samarbeidet alle parter imellom betydde hjelp til godkjenning av utstyr, og hjelp til 

søknader om midler for å få utført arbeidet. Det er tydelig at det å ha en person, egen 

prosjektleder, som hadde som oppgave å organisere og følge opp, var utrolig viktig for at 

resultatet ble godt. 

Selve utformingen av skolegården har betydd mye for barna både på skole og i nærområdet.  

Utstyret har gitt en del elever med svake motoriske ferdigheter stor fremgang, og 

aldersblandingen er blitt større.  Har gitt bedre trygghet og knyttet barna sammen, mer trivsel 

og mindre mobbing. 

Skolegården har vært et eksempel på god utforming, og mange har studert anlegget og brukt 

det som forbilde. 
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6 SKOLE: KROSSEN NÆRMILJØ- OG KOMPETANSESKOLE 

6.1 Fysisk utforming 

Sted: Suldalen, Kristiansand 
Utbygger: Kristiansand Kommune, skoleetaten 
Størrelse uteområdet: ca 20 daa 
Byggeår: Nybygg 1962 og utbedret 2002 
 

Krossen nærmiljøskole og kompetanseskole er en grunnskole med spesialavdelinger for 

barn og unge med lærevansker, kommunikasjonsvansker og autisme. Det er 230 elever 

fordelt på 7 klassetrinn i nærmiljøskolen og 10 klassetrinn i spesialavdelingen. Utearealene 

blir flittig brukt både i skoletida og på fritida. Skolen har ca 150 ansatte og SFO med 95 barn. 

Etter byggeperioden fremstod skolegården som en stor og åpen asfaltørken, de gamle 

lekeapparatene var fjernet og det var egentlig bare en stor gressplen som var egnet til lek og 

ballaktiviteter. Utearealkomiteen hadde imidlertid klar plan for det viktige uteområdet, og 

denne planen er nå delvis realisert. Skolegården tilfredsstiller til en viss grad de behov 

skolens elever har. Det gjenstår fremdeles mye før skolen har nådd sine mål, men 

uteområdet er en arena for utvikling. Planen ble finansiert gjennom spillemidler for 

nærmiljøanlegg i tre runder, noe egenandel og støtte fra skoleetaten. 

 

 

Plan over tenkt nytt inngangsparti (Frode Svane, 2006) 
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Kort oppsummert består skoleområdet av ballbaner, akebakke, møteplasser(amfi), områder 

til lek og motorisk trening, grønne områder og en sansemotorisk løype med lekeapparater og 

ulike vekster. Utearealet har blitt en populær aktivitetsplass for elever og beboere i området 

både i skole og fritid. 

For elever med spesielle behov, ser skolen frem til en videre opprustning av sansemotorisk 

løype med stasjoner spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Skolegården ligger sentralt 

midt i bydelen, og det er lagt vekt på at opprustningen skal skje slik at det ikke blir synlige 

grenser mot naboarealene. Opprustningen skal være et felles løft for bydelen. Skolen skal 

være åpen for alle i nærmiljøet. Skoleadministrasjonen mener at lite tagging er et resultat av 

dette. Det er imidlertid stor slitasje på anlegget, og skolen har begrensede ressurser til 

vedlikehold. 

Skolebygget har mange innganger, tilpasset ulike brukergrupper som dermed ikke forstyrrer 

hverandre. Dette medfører dessverre også at det blir vanskelig å orientere seg. 

 

 

Plan over området, landskapsplanen 
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Lekeområdet  for de minste. Til høyre noe av rampen som sørger for universell tilgjengelighet ved inngangene, 

skult bak betongmur. (Foto: J.Lomheim) 

 

     

Noe av de store åpne flatene. Til venstre plenen og området for sanseløype i bakgrunn. (Foto: J.Lomheim) 

 

  

Til venstre: Bil og trafikksiden av skolen. Til høyre inngangspartiet som befinner seg midt på lekesiden.  . (Foto: 

J.Lomheim) 
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Noen av lekearealene. (Foto: J.Lomheim) 

Stor tomt er den største ressursen ved utearealet, i tillegg til store miljøskapende trær som 

gir rom og lunhet. Skolen har nærhet til større naturområder og har en tydelig bakside med 

biltrafikk og forside med lek. Skoleskyss ivaretar tilkomst til skolen for barna.  

Universell tilgjengelighet er ivaretatt for bevegelseshemmede kun ved begrensede 

inngangspartier. Synshemmede og hørselshemmede er ivaretatt i svært liten grad.  

Vegetasjonen rundt anlegget består av store lauvtrær, få problematiske pollensorter.  Det ble 

ikke foretatt noen vurdering vedrørende vegetasjon og ulemper for personer med astma og 

allergi. 

 

6.2 Planprosess   

6.2.1 Organisering og gjennomføring 

Gjeldende kommunedelplan for Kristiansand kommune og gjeldende reguleringsplan for 

området tar ikke opp tema universell utforming. 

Det gamle skolebygget fra 1962 var nedslitt, og asbestalarm førte til full renovering og 

nybygg i 2002. All aktivitet ved skolen ble flyttet til annen del av byen i nærmere to år, mens 

planer ble realisert og bearbeidet. Byggherren Kristiansand kommune konsentrerte seg kun 
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om det bygningsmessige, og overlot utearealet til skolen. Krossen skole skulle fremstå som 

et nærmiljøanlegg for bydelen, og skolen samarbeidet med kommunen i et 

opprustningsprosjekt for bydelen. 

Prosjektgruppe for utearealet bestående av: Rektor, undervisningsinspektør, SFO-leder og 

parkvesenet. Prosjektgruppen søkte spillemidler, og fikk innvilget i 3 etapper.  

Byggekomité for skolen: Rektor, kommunens prosjektleder, tillitsvalgt fra 

undervisningsforbundet, arkitekt og tekniske konsulenter. I tillegg hadde skolen intern 

brukergruppe med representanter fra de ulike avdelingene med sine særskilte ønsker og 

behov. Skolens styre har også vært avgjørende pådrivere i prosessen. 

 

6.2.2 Aktørenes erfaringer 

Brukermedvirkning  

Innspill fra brukere ble ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til ved prosjektering av skolen. 

Prosjektleder konkluderte at med de stramme rammene var det behov for prioriteringer. 

Brukerpremisser samsvarte ikke med sluttproduktet. Trist, ettersom skolen innehar svært 

engasjerte og kompetente brukerressurser som ikke ble hørt.  

Etter krav fra tre rektorer i samme pressede situasjon, planlegger Kristiansand kommune nå 

nye skoler på en bedre måte, med brukerinnspill organisert mer hensiktsmessig med vekt på 

planleggingsfasen. 

Økonomi  

Økonomien har vært meget begrensende for resultatet i en tidlig fase i prosjektet. 

Minimumsløsninger er dyre i det lange løp, og krever stadig utbedringer som blir 

kompromisspregede. 

Byggeoppfølging:  

Det var kritikkverdig at brukerrepresentant (rektor) ikke fikk frigitt tilstrekkelig kapasitet/tid til å 

følge opp hele byggeprosjektet. Dette var tilsvarende ved andre skole nybygg, der rektorer 

måtte følge opp utbygging samtidig med ordinær drift i midlertidige lokaler. 

Prosjekteringsfeil 

Rett før bygging ble det oppdaget at hovedvannledningen lå slik til at bygget måtte tegnes 

om. Også for dårlige forundersøkelser av grunnforholdene medførte store tap for prosjektet 

og omprosjektering. Skolen ble mindre i arealomfang som følge av dette. 

 

6.3 Våre kommentarer og anbefalinger 

6.3.1 Medvirkning 

Planlegging og bygging av uteområder krever ei bredt sammensatt plangruppe med sterk 

brukerrepresentasjon, men også personer fra kommunale fagetater, og ikke minst en 
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prosjektleder som har tid.  Sammen med ett godt gjennomarbeidd planforslag, er tidlig 

kartlegging av økonomi og tekniske forhold vedrørende tomt, og andre ytre begrensinger 

vesentlig for et godt resultat. I dette prosjektet fikk en overraskelser som hadde store 

økonomiske konsekvenser. 

For en skole med så mange elever med spesielle behov, burde det være en selvfølge at 

planleggingsgruppa var bredt sammensatt og brukte tilgjengelig ekspertise. De var sterkt 

med i den første planleggingsfasen. Men da beslutninger skulle tas, konkluderte andre på 

vegne av brukerne, og derved står ikke premissene som var lagt i samsvar med 

sluttproduktet. Det burde vært lagt større vekt på at det som var resultat av en god 

planleggingsfase ble fulgt opp i byggefasen. 

Det er ikke bra med en tidsmessig for stram byggefase, da kan det lett bli tilfeldige løsninger. 

Planene bør være godt bearbeid. 

 

6.3.2 Utførelse og resultat 

De økonomiske rammene var altfor små til å kunne få gjennomført de vedtatte planer. Det 

burde vært satt opp et realistisk budsjett for opparbeidelsen av uteområdet, og i en tidlig fase 

prioritert mellom innhold(utstyr) og ikke på kvalitet. En fikk da heller la noe vente til en senere 

byggefase.  

Som regel lønner det seg for kommunen å opparbeide uteområdene samtidig med det 

bygningsmessige. Her skulle uteområdet også fungere som nærmiljøanlegg for bydelen, og 

det betyr mange involverte. Med ett totalt prosjekt, burde det kommet klarere frem at 

planlegging og opparbeidelse av slike uteområder krever mange profesjonelle medarbeidere 

og god nok tid. 

Nærmiljøanlegget inneholder mye bra; en fin veksling mellom åpne og lukkede rom som 

fungerer bra for barna. Ganske godt tilrettelagt for elever med spesielle motoriske 

utfordringer. Det arbeides med bedre inkludering av beboerne i nærmiljøet. 
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7 NÆROMRÅDE: FLEKKERØY IDRETTSPARK 

7.1 Fysisk utforming 

Sted: Flekkerøya, Kristiansand, - inntil friluftsområde i nord 
Utbygger: Kristiansand Kommune, Idrettsetaten 
Størrelse uteområdet: Ca. 40da hele planområdet 
Byggeår: 2004 
 

 

Ortofoto av Flekkerøy idrettspark. 

 

Flekkerøya Idrettspark er et idrettsanlegg med flerbrukshall, tribuner, 2 fotballbaner, 

skateområde, atkomstplass/amfi, atkomstveg og parkering. Hallen ligger like ved 

Lindebøskauen ungdomskole, som bruker mye av lokalene på dagtid. 

Bruk og tilgjengelighet: Flekkerøy idrettspark fremstår som et anlegg der universell utforming 

er fulgt opp, spesielt innendørs og særlig for rullestolbrukere. Anlegget har en tydelig 

hovedatkomst til flerbrukshallen, hele hallbygget på ett plan, en logisk enkel planløsning og 

rasjonelle ferdselsårer, garderober for funksjonshemmede, terskelfritt, teleslynger, 
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kontrastfarger i gulv og visuelle ledelinjer. Plass til 400 personer i innendørs tribune gjør 

eliteseriekamper i håndball mulig, tribunebuneplass også for funksjonshemmede. Utendørs 

er rullestolbrukere ivaretatt med ramper til fotballbanene, og synshemmede kan benytte 

naturlige ledelinjer(kantstein osv.) God belysning ute. Det mangler håndlister i uteanlegget.  

Det mangler orienteringsskilt ved hovedatkomsten (midlertidig).  En har ikke tenkt å montere 

skilt for blinde. 

Anlegget som helhet ligger godt terrengtilpasset med to fotballbaner liggende relativt lavt i 

lukkede skåler omgitt av furuskog og fjell i dagen, og bevaring av knauser og vegetasjon 

rundt. Hallens atkomstnivå ligger noe høyere enn nærmeste fotballbane og tribune er lagt i 

overgangen mellom bane og atkomstnivå. Nærheten til turvegnett i friluftsområdet rundt 

forsterker kvaliteten i anlegget. Logisk, tydelig, enkel og naturlig planløsning. Anlegget ligger 

godt skjermet fra omkringliggende boligområder. 

Anlegget er planlagt og bygd med tanke på universell utforming.  De bevegelseshemmede 

har fått god atkomst til bygninger og til baner. Alt på ett plan. Det er også tydelige 

ferdselsårer og logisk planløsning som gjør det lett for de orienteringshemmede å ta seg 

frem. Det er ikke plantet ny vegetasjon som er problematisk for allergikere, bortsett fra at en 

må være påpasselig med å holde alt gras kortklipt. Vegetasjonen i omgivelsene rundt vil en 

ikke ha kontroll over. 

 

7.2 Planprosess   

7.2.1 Organisering og gjennomføring 

Gjeldende kommunedelplan for Kristiansand kommune og gjeldende reguleringsplan for 

området tar ikke opp tema universell utforming. 

Kristiansand kommune har i de siste 4 år (fra 2002) vist velvilje for utbygging av idrettshaller 

i bydelene. Målet har vært å bygge ut 7-8 nærmiljøhaller, med fremdrift 1 hall pr år. I 

desember 2002 godkjente bystyret en bevilgning til bygging av idrettsparken. Ferdigstillelse 

2004 tilsier en rasjonell fremdrift.  

Et rom/-planprogram med kravspesifikasjon ble utarbeidet av kommunen v/ idrettsavdeling, 

undervisningsavdeling og utbyggingsavdeling i kommunen. Spillemiddelsøknad ble innsendt 

og innvilget fra Kulturdepartementet. 

Kravspesifikasjonen ble sendt ut til inviterte totalentreprenører, som selv besørget å 

bemanne opp team med nødvendige fag som arkitekt, tekniske fag og landskapsarkitekt. 

Forpliktende kalkyler og fremdrift var del av skisseforslaget. På bakgrunn av innsendte 

forslag ble et konsulentteam valgt. I prosjektgruppen for øvrig satt idrettskonsulent i 

kommunen, innleid prosjektleder og representant fra idrettslaget. Funksjonshemmedes råd 

var ikke med i plangruppen, men har deltatt i planlegging av øvrige idrettshaller i 2007. 
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7.2.2 Aktørenes erfaringer  

Krav for økonomisk støtte fra spillemidler 

Kravene til tildeling av spillemidler fra Kulturdepartementet gir klare føringer mht. 

funksjonshemmede og idrettsanlegg. Dette gjør at utbygger tvinges til å følge disse kravene 

opp på en effektiv og dokumentert måte. Kravene ble lagt inn i grunnlagsdokumenter og 

kravspesifikasjonen i invitasjonen til totalentreprenøren. De nyeste veiledere vedrørende 

universell utforming bør være med i nyere kravspesifikasjoner for idrettsanlegg. 

Erfaringsoverføring og engasjement 

Erfaringsoverføring til andre anlegg som skal bygges, har stor verdi. Samme personell i 

prosjektgruppen fra kommunen har vært benyttet i flere tilsvarende anlegg. Dette sikrer 

rasjonell overføring av forbedringspotensialet og oppfølging av kvaliteter. Kristiansand 

kommune har også valgt å benytte samme fagkonsulent team tre ganger (arkitekter, 

landskapsarkitekt, entreprenør). 

Kristiansand kommune håndplukker representant fra idrettslaget med både relevant 

kunnskap og engasjement for anlegget. Kristiansand kommune har dessuten en egen ”Barn 

og unges representant” som aktiv ”vaktbikkje”, som sikrer at de planlagte kvalitetene settes 

til gjennomføring uten nedskjæringer i gjennomføringsfasen. Det er ikke uten betydning at 

det hele veien har vært et positiv engasjement og ”driv” i plan - og gjennomføringsfase. 

Totalentreprise rasjonell 

Totalentreprisen som planleggingsform gjør at arkitekt tidlig tvinges til rasjonelle, 

økonomiske og funksjonelle løsninger. Totalentreprisen som planleggingsform helt fra 

romprogramstadiet/ idestadiet krever en meget god, detaljert og kvalitetssikret 

kravspesifikasjon. I dette tilfellet var de entydige Spillemiddel-kravene med henvisning i 

romprogrammet til veilederen ”Idrettsanlegg for funksjonshemmede” V-511 og ”Anlegg for 

idrett og friluftsliv” (Kulturdepartementet 1995) viktige suksesskriterier som sikret universell 

tilrettelegging i dette anlegget. Det som ikke ble med i kravspesifikasjonen kunne vanskelig 

innlemmes i prosjektet i etterkant. Generelt var det lite spesifiserte krav til utforming av 

uteanlegget rundt idrettsbanene i selve kravspesifikasjonen. 

 

Atkomsten til flerbrukshallen, et amfi som skolen bruker en del til høyre. (Foto: J.Lomheim) 
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Atkomstplass med rampe ned til fotballbanen, utetribune foran hallen til venstre. (Foto: J.Lomheim) 

     

Atkomsten til banene 

 

     Til 

venstre: Tribuneanlegg. Til høyre: Markeringer i asfalten som kan lette orienteringen for blinde.(Foto: J.Lomheim) 
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7.3 Våre kommentarer og anbefalinger 

7.3.1 Medvirkning 

I dette prosjektet har en vært fornøyd med både planleggingen og utførelsen av anlegget. 

Det kommer i stor grad av at i alle faser med ideer og frem til ferdig anlegg har en hatt et 

fruktbart samarbeid med mange involverte, god kunnskap og positivt engasjement.  

Søknad om spillemidler stiller krav til universell utforming, og derved indirekte krav til 

sammensetning av planleggingsgruppen. I dette tilfellet besto gruppen av representanter fra 

brukerne, representanten for Barn og Unge i kommunen, representanten fra idrettslaget med 

relevant kunnskap og engasjement og representantene fra flere avdelinger i kommunen. I 

tillegg representanter fra den som ble valgt som totalentreprenør. Entreprenøren valgte selv 

arkitekt og landskapsarkitekt. Egen prosjektleder ble innleid. Totalt var dette en sterk gruppe 

faglig, som klarte å få til et godt prosjekt. Det er kommet frem at både brukere og kommunen 

er så godt fornøyd med resultatet at samme gruppe har lagd planer for flere anlegg seinere. 

Det er viktig at det i en tidlig fase kommer innspill på hva en slik idrettspark skal inneholde. 

Det er mange grupper som ikke finner noen egnede aktiviteter innenfor tradisjonelle baner; 

så et noe mer variert innhold bør tilstrebes. Det bør være kommunens idrettsfaglig avdeling 

som bør følge opp dette. 

 

7.3.2 Utførelse og resultat 

Med hensyn til kravene om universell utforming, så var de konkrete, både i forhold til søknad 

om spillemidler og i kravspesifikasjonen fra kommunen.  Det var en stor fordel å ha så mye 

som mulig av utforming diskutert og gjennomarbeidd på forhånd, før byggefasen startet. Tror 

dette har vært sterkt medvirkende til at idrettspark anlegget ble så bra.  For senere anlegg er 

det viktig at kommunens kravspesifikasjon blir oppdatert i forhold til nye veiledere om 

universell utforming.  I dette tilfellet var det litt for få spesifiserte krav til utforming av 

uteanlegget rundt idrettsbanene. 

Ved utførelsen av prosjektet var det bare å følge kravspesifikasjonen, og det var bevilget 

penger slik at alt ble utført som planlagt. Mange dårlige løsninger kommer ofte av at en må ta 

sparetiltak underveis i byggefase. 

Idrettsparken er blitt et bra anlegg, og brukerne er fornøyd med god sambruk med 

naboskolen, lettfattelig å orientere seg og enkel atkomst for funksjonshemmede ute og inne 

og til baner og tribuner. 
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8 NÆROMRÅDE: SKADBERG SØR 

8.1 Fysisk utforming 

Sted: Skadberg Sør, Sola kommune 
Utbygger: Skadberg Utviklingsselskap AS 
Størrelse uteområdet: 45 da innenfor hele planområdet 
Byggeår: 2002 – og er fortsatt under bygging 
 

Skadberg Sør er den søndre og østre delen av høydedraget Skadberg og Kjerrberget. 

Området ligger fritt, og med god utsikt mot havet i vest og mot landbruksområdene i sør og 

øst. Før utbygging var området fjell, utmark og beiteområder, og med områder med furuskog. 

Blir brukt som turområder for nærmiljøet. 

 

 

 Reguleringsplan for Skadberg sør, 21.05.02. 



Planprosessen ved universell utforming av uteområder ved skoler, barnehager og nærområder 42 

 

Husbanken Asplan Viak AS 

 

 

Plantegning over sentralt grøntområde for Skadberg Sør.  

Det nye boligområdet har i hovedsak skrånende terreng mot vest, men den øvre delen 

skråner ned mot et sentralt, flatere parti.  

Skadberg Sør er et nytt boligområde med ca 500 boliger, fordelt på 8 delfelt. 

Reguleringsplanen fastslår maksimal tomteutnyttelse, som varierer fra 40 % til 60%. 

Boligmassen inneholder eneboliger, rekkehus og terrassebebyggelse.  Feltet er fortsatt 

under utbygging. 
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Hagerom fra område D.                   Småbarnslek. 

 

 

      

Natur like inntil boligene. 

 

     

Kvartalslek.                   Ball-lek.   
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Stor grill- og samlingsplass    Sitteplass 

 

       

Andedam       Bil i gatene område E. 

( Alle foto: M T Folkvord) 

Det sentrale grøntområdet/kvartalslekeplassen har i tillegg til innhold og størrelse sin aller 

største verdi i plasseringen. Det ligger sentralt i boligområdet, med helt trygg atkomst fra 

feltene D, E og G. Fra resten av boligene må en følge fortau eller gangveier til denne 

lekeplassen. Lekeplassen er oversiktelig fra boligene i skråningene rundt, og fungerer som 

en samlingsplass for personer i alle aldre. 

Balløkka har lave avgrensingsgjerder, som gjør at annen aktivitet ikke blir forstyrra når det 

sparkes ball.  Det store grasfeltet fra ball-løkke til tomtegrense i nordøst er åpent for alle 

typer aktiviteter.  Det er et felt med større lekeapparater (lekeborg), og det er grupper med 

stor stein som er fine til lek.  Sitteplasser med skiferbelegg som underlag, og bord og benker.  

Helt i nordøst fordrøyningsanlegget som er utforma som andedam.  Hele dette sentrale 

området er godt tilgjengelig for enkelte grupper av funksjonshemmede.  

Som en arm ut fra dette området, i retning nordvest ligger kollen med skog som er bevart. 

Dette er et svært fint naturområde.  En har gruset gangstier i området, blant annet frem til 

den store grillplassen og til amfiet i skråningen ovenfor balløkken.  Grusveiene opptil til 

anleggene her er for bratte og for lite faste for rullestolbrukere. 

Tilgjengeligheten og tryggheten på fortau og gangveier er i hovedsak bra, men det er for 

mange bratte stigninger.  
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I rekkehusområdene blir det altfor mange biler som parkerer nær boligen, og stenger for sikt 

og tilgjengelighet. 

De ytre grøntområdene er overgangssoner til naturområder og til landbruksområder. Her har 

en gjort godt arbeid med å skjerme disse sonene mot anleggsarbeider. De fremstår som 

virkelige naturområder med store steiner, bevart markdekke og mindre trær. Gangstier er 

gruset og ikke tilgjengelige for rullestolbrukere. 

Småbarnslekeplassene ligger for en stor del i hjørner og endeareal i forhold til vei og 

parkering. For noen har en klart å knytte dem til grøntdragene, det har en positiv effekt.  

Innholdet av utstyr er variert og bra, og er av god kvalitet.  

Området er ikke planlagt med tanke på universell utforming. Derfor varierer det i stor grad 

hvor mye en har tatt hensyn til de funksjonshemmedes behov.  For atkomst frem til boligene, 

er det bare noen steder terrengforholdene er slik at en har slak nok stigning.  Det samme 

gjelder frem til småbarnslekeplasser. På kvartalslekeplassen kan de bevegelseshemmede 

noenlunde lett ta seg frem, men bare på den store sletta. Høydedraget med grillplassen er 

ikke tilgjengelig.  For orienteringshemmede er det mulig, men vanskelig å følge kantstein og 

overganger grus/gras. Områdene er ikke utformet med tanke på denne gruppen.  Innenfor de 

nyanlagte uteområdene er det ikke valgt trær/busker med mye pollen, men vegetasjonen 

rundt består for det meste av bjørk og furu. 

 

8.2 Planprosess 

8.2.1 Organisering og gjennomføring 

De gjeldene kommuneplanene som ligger til grunn for reguleringsplanen er fra årene 1998 - 

2009 og 2002 – 2013. Planene tar ikke opp temaet universell utforming. 

Reguleringsplanarbeidet starta opp i 2000, og godkjent plan i 2002. Husbanken var med på 

befaring av området før oppstart av reguleringsarbeidet, og har gjennomgått planforslaget. 

Trafikkløsningene oppfyller Husbankens krav til trafikksikkerhet, slik at dette kan gi økt 

lånetilskudd per boenhet. De var også villige til å yte lån til boliger og uteområder med 

universell utforming. Da utbygging starta opp, var rentenivået så lavt at det fra kundenes side 

ikke var interesse for Husbankfinansiering, og derved falt målet om boliger med 

livsløpsstandard ut i første utbyggingsrunde.  

Da de gjeldende kommuneplanene ikke hadde krav om universell utforming, ble det da heller 

ikke lagt inn i reguleringsplanbestemmelsene. 

Prosjektgruppa for reguleringsplanarbeidet besto av arkitekt, en person fra hovedutbygger, 

grunneiere, 2 personer fra planavdelingen i kommunen og en person fra teknisk konsulent. 

De tok beslutninger vedrørende hovedgrep i planen. Etter godkjent reguleringsplan startet 

arbeidet med bebyggelsesplanene opp. De ble utført av samme arkitektfirma.  Plangruppa 

ble sammensatt av de 4 hovedutbyggerne av feltene, av personer fra teknisk avdeling i 

kommunen, av konsulenter for vann, vei, avløp og landskap. De fire utbyggerne dannet nå 

Skadberg Utviklingsselskap AS. 
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Fra utbyggerne kom det ønsker om blant annet å endre terrassebebyggelse til mer rekkehus; 

på grunn av etterspørsel.  Dette ble godkjent. Siden det ikke var krav om universell 

tilgjengelighet ble det ikke satt krav til stigning på gangveier og atkomstveier.   

Formingsveileder ble utarbeidet av landskapsarkitekt.  Det var krav om et helhetlig utseende 

i feltene, og utbyggerne skulle forholde seg til veilederen. 

For parkering er kommunens parkeringsnorm nedfelt i reguleringsbestemmelsene. Det er en 

løsning med både individuell og felles parkering med ekstra plasser på 

fellesparkeringsplassene. Dette er en fleksibel løsning, og en håpet med dette å få bort 

problemet med gateparkering. 

Sentralt ligger den store sletta med ballbane til ulik ballek, plenområder, lekeplasser, 

sitteplasser og ”andedam” som fordrøyningsområde for vann. Ut fra dette området har en så 

atkomst til naturterreng med grillplasser (en stor med overbygg, som samlingsplass), med 

amfi og stier langs skogkanten. Hele boligområdet har kort avstand til naturterreng. De nedre 

feltene har ikke direkte atkomst; her må en gå via fortau og gangstier frem til fellesarealene. 

Internt i boligfeltene er antall småbarnslekeplasser i henhold til kommunens lekeplassnorm.  

Reguleringsbestemmelsene sier blant annet i §2.04 :  

”Lokalisering skal fortrinnsvis skje i tilknytning til større grønstrukturer”.  

Plasseringen er fastlagt i bebyggelsesplanene. 

Det opparbeides støyvoll og støyskjerm for de mest støyutsatte områdene. 

 

8.2.2 Aktørenes erfaringer  

Krav til utforming av reguleringsplanen og bebyggelseplan 

Reguleringsplanen skulle utarbeides i tråd med kommuneplan og langsiktige målsettinger for 

boligutbygging i Sola kommune.  Kommuneplanen legger opp til stor tetthet i nye 

boligområder, og til større bruk av kollektive transportmidler.   

I startfasen med planarbeidet var det aktuelt med en større andel boliger med 

livsløpsstandard.  Fra kommunen kom kravet om at andelen skulle være 20 %. Det er først i 

de siste utbyggingsfeltene at den klarer å tilfredsstille dette kravet. Det viser behov for 

sterkere oppfølging fra kommunens side.  Forholdet til funksjonshemmede er ikke omtalt i 

reguleringsplanene spesielt.  Kommunen oppfatter at boligene vil kunne tilpasses 

funksjonshemmede dersom det er behov for dette. Universell utforming var ikke tema.  

Det er en fordel at de som utarbeider bebyggelsesplanene har god kjennskap til intensjonene 

bak reguleringsplanen, og også følger dem opp.  I noen av feltene er det store 

terrengutfordringer, som ikke ble tatt på alvor.  Noen felt er skrekkeksempler på dårlig 

terrengtilpasning, som har ført til trapper og bratte skråninger, og helt utilgjengelige for 

funksjonshemmede.   
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For lite gjennomarbeidet tomteplaner førte også til dårlige terrengløsninger og manglende 

sammenheng områdene imellom.  Mindre byggmestere hadde ikke alltid kontroll angånde 

tomteplanene. Behov for bedre oppfølging av intensjoner fra kommunens side. 

”Nøkkelferdige” eller ”gjør siste delen sjøl”– boliger 

De fleste utbyggerne hadde avtaler med kundene sine at boligene ble levert nøkkelferdige. 

De hadde planer ned til minste detalj om hvordan alt skulle se ut.  Her var 

formingsveilederen et godt og viktig redskap.  Noen felt har høy kvalitet med hensyn på god 

fysisk utforming og estetikk. Der siste del av utformingen gjøres av kunden sjøl, blir ikke 

formingsveilederen fulgt. Derfor kommer det opp ulike murer, le vegger og andre 

konstruksjoner som skjemmer delfeltene. Det er krav om å følge veilederen, men det er 

ingen som kan gjøre annet enn å henstille.  Man mangler sanksjoner. 

Oppfølging fra kommunen.  

Sola kommune var aktivt med i reguleringsplanprosessen.  Her kom de med krav i følge 

kommuneplan og ellers andre kommunale vedtak. Universell utforming var lite kjent begrep 

da; men livsløpsstandard var krav.  I ettertid ser en at prosentdelen av boliger med slik 

standard greit kunne vært økt til det dobbelte.  God planlegging i bebyggelsesplanfasen 

kunne bidratt til det.  Her burde jo personer fra funksjonshemmedes råd vært med.  I 

bebyggelsesplanfasen og vedrørende tomteplaner var ikke kommunen like aktivt med. Det 

gikk mer på overordnede tekniske løsninger, og detaljene kunne lett forsvinne.  

Det viser seg tydelig at der en har fulgt opp bebyggelsesplanen og lagd gode tomteplaner og 

bygd etter dem, er resultatet blitt bra. Feltutbyggerne er en blanding av både store 

utbyggingsselskap og mindre byggmestere med ulik erfaring.  For å lykkes må alle 

samarbeide, og respektere overordnede krav. Dette har ikke alltid fungert bra.  Resultatet 

ville vært bedre om kommunen hadde en person som kunne påse at alle forholdt seg til 

planer og felles beslutninger. 

Landskapsanalyse verner verdifulle områder. 

Landskapsanalysen var svært viktig for å ta vare på verdifulle områder.  Det er tydelig siden 

en har klart å bevare naturterreng helt inn til boligene, og at den store sletta, det mest egna 

området til opphold og ballek ikke er brukt til bebyggelse.  Både amfiet og den store 

grillplassen ligger også svært godt til; dette er en kolle med spennende terreng, utsikt og 

passe åpen skog.  

Det varierer mye hvor godt tilgjengelig uteområdene er å ta seg frem i.  De sentrale 

grøntområdene er godt tilgjengelige, og ganske bra tilrettelagt for funksjonshemmede.  Det 

kunne vært bedre om det hadde vært krav om det.  For de ytre grøntområdene ville dette 

bety en større ombygging vedrørende rampeløsninger.  De største problemene er for bratte 

fortau, gang- og sykkelveier, interne gangveier og inn til boligen. 
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8.3 Våre kommentarer og anbefalinger 

8.3.1 Medvirkning 

Skadberg Sør området har vært gjennom en omfattende planprosess, fra de overordnede 

planer til detaljplanene, og prosjektet har involvert mange personer. Felles for dem alle er at 

de har vært planleggere, og ingen brukere av områdene. Dermed må en stole på at 

planleggerne taler beboernes/brukernes sak.  For de fremtidige beboerne er kvaliteten på 

uteområdet svært viktig, det kan være det avgjørende for om en velger dette stedet å bo i, 

fremfor et annet.  

Utformingen med alt fra trygge atkomstveier inn til boligområdet, enkel atkomst inn til 

boligen, gode lekeplasser like i nærheten og større fellesområder med mulighet for felles 

aktiviteter, er med på å avgjøre om området er godt å bo i eller ikke. Utformingen må være 

like god for alle. Det var ingen representanter fra Funksjonshemmedes råd med i 

planprosessene, heller ikke andre som spesielt kunne minne om krav og behov for universell 

utforming.  Derfor viser noen av bebyggelsesplanene at en ikke har tatt dette særlig alvorlig.  

 

8.3.2 Utførelse og resultat 

Reguleringsplanen la viktige føringer for utformingen av boligområdet. Målet var å lage et 

boligområde med en variert boligmasse som omfatta funksjonelle boliger, trygge 

trafikkforhold, utfordrende og trivelige uteområder. Universell utforming i forbindelse med 

uteområdene var ikke noe tema, utover at det var tenkt en viss andel livsløpsboliger. De falt 

ut i de første utbyggingsområdene, men er kommet inn som et krav i seinere planer.   

Det var nedfelt mange gode intensjoner i planene, men med en blanding av ulike utbyggere, 

profesjonelle feltutbyggere og mindre byggmestere med ulik erfaring, ble ikke alle 

overordnede krav like mye respektert. Det har ført til dårlige løsninger når det gjelder atkomst 

til boligen, mange gangveier med for sterk stigning frem til småbarnslekeplassene og dårlig 

løste parkeringsforhold. Få lekeplasser er tilrettelagt for funksjonshemmede. Unntaket er den 

store kvartalslekeplassen, sentralt i felt D. Grunnen til at den er blitt så bra og godt 

tilgjengelig, er for det første at den ble lagt til det sentrale, mer flate området. Dernest at den 

har fått en god utforming. Her er ballbane og mye av lekeutstyret tilgjengelig for alle. De ytre 

friområdene er også brukbart tilgjengelige. Litt andre trasevalg for stier kunne gjort dem enda 

bedre fremkommelige. 

Konklusjonen er at deler av uteområdene er svært bra, mens andre er dårlige. Der det ikke 

fungerer, er det ikke arbeidd godt nok med å løse terrengproblemene og velge rett boligtype. 

En del av småbarnslekeplassene er ikke tilgjengelige for bevegelseshemmede, og er ikke 

planlagt med tanke på universell utforming i det hele tatt. 
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9 NÆROMRÅDER: TASTATUNET 

9.1 Fysisk utforming 

Sted: Eskelandsgeilen, Ytre Tasta, Stavanger kommune 
Utbygger: Hetland boligbyggelag 
Størrelse uteområdet: 3 -4 da 
Byggeår: 2003- 2004 
 

Boligområdet ligger i bunn av Eskelandsgeilen, med tett boligbebyggelse i sør og øst. Mot 
vest avgrenses området av den sterkt trafikkerte Tastamyrveien og jordbruksområder.  
Tastatunet har et grøntdrag med ballbaner som nærmeste nabo mot nordøst.  Boligene 
ligger i et område med store trær rundt, så inntrykket er frodig og ganske landlig. Boligene er 
fra 2- 3 etasjer.  

Tastatunet er et nærmiljøanlegg. Boligene består av 2-3 roms leiligheter og det bor mange 
småbarnsfamilier her. Fellesarealene er to mindre områder som kombinerer samlingsplasser 
og lek.   

Tastamyrveien har buss-stopp ved atkomsten inn til området.  Busstoppen er ikke tilrettelagt 
med tanke på universell utforming, og det er heller ikke gjort noen tiltak for at 
funksjonshemmede lett skal kunne orientere seg på og over parkeringsplassen.  

 

Bilde av typisk gangvei med fortauskant og dørstokk til venstre. Til høgre er det nedsenka kantstein til uteplassen. 
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Det er bare tillatt med vare- transportkjøring frem til boliger, all parkering av bil skjer på 
parkeringsplassen. Alle gater har kantstein uten nedsenking foran inngangene til boligene og 
de fleste dørene har høy dørstokk. Bare et par steder er det smal, asfaltert gangvei helt frem 
til døra. 

       
Plantegning av Tastatunet.             Plan for område A.              

 

 

Bilde av område A. 

 

  

Plan og bilde av område B. (Alle foto: M T Folkvord)  
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Rehabiliteringen av boliger og uteområder har i liten grad tatt hensyn til funksjonshemmedes 

behov.  Unntaket er de to sentrale fellesområdene som er planlagt og utført slik at de er 

tilgjengelige for bevegelseshemmede.  De har atkomst fra gater og anlagt med fast dekke 

frem til lekeutstyr. De har også elementer som kan brukes som ledelinjer og kanter. Her er 

det lite vegetasjon, lite problem for allergikere. 

Ellers i området et det dårlig tilgjengelighet for bevegelseshemmede og for 
orienteringshemmede. De ytre fellesområdene har en del naturlig lauvskog, her vokser flere 
rakleplanter som er problematiske for allergikere. 

 

9.2 Planprosess 

9.2.1 Organisering og gjennomføring 

I kommuneplanen for Stavanger kommune for årene 1998 – 2009 er det ikke tatt med noe 

om universell utforming.  Men i gjeldene kommuneplan fra 2006 – 2021 er det lista opp 

prioriterte innsatsområder; universell utforming er ett av dem. 

I reguleringsplanen og bestemmelsene, er det ikke sagt noe om universell utforming. 

Boligene var opprinnelig bygd som selveierboliger for ungdom.  Utbygger den gang var en 

stiftelse bestående av Stavanger kommune, Hetland boligbyggelag og Husbanken. Boligene 

besto av 44 stk 1-2 roms leiligheter. Etter hvert slet en med dårlig belegg og forfall, og det ble 

bestemt at Hetland boligbyggelag skulle bygge om og ruste opp leilighetene. Nå er de bygd 

om til 2-3 roms leiligheter for små familier.  

Rehabiliteringen var mest innvendig, men også utvendig, blant annet med nye balkonger.  I 

tillegg ble uteområdet opparbeidet med lekeplasser og møteplasser for beboerne.  En 

planlegger ble engasjert som konsulent for utformingen av disse to lekeområdene som 

fungerer som felles tun.  Eksisterende infrastruktur med atkomst, parkeringsplass og 

boliggater inn i området ble ikke tatt med i opprustningen.  

Hetland boligbyggelag v/ direktør og teknisk sjef ledet prosjektarbeidet. Det ble gitt midler fra 

Husbanken til planlegging av fellesområdene, bare de to sentrale feltene mellom boligene. 

Her engasjerte boligbyggelaget en planlegger. Brukerne var ikke med i prosjektarbeidet, og 

fikk heller ikke planforslaget til uttalelse. I denne runden ble det valgt bare å ruste opp de to 

felles lekeområdene. Det var ikke avsatt midler til å gjøre noe med resten av området. 

Planleggeren hadde god erfaring med utforming av lekeområder, og lagde et planforslag. 

Boligbyggelaget godkjente forslaget. Det var ikke noen målsetting om at noe annet enn 

lekeplassene/fellesområdene skulle ha universell utforming.  Planlegger hadde god 

kunnskap om, og tenkte universell utforming for fellesområdene. Det er sørget for at det på 

enkelte partier er blitt nedsenket kantstein, en del fast belegg, så tilgjengeligheten for 

rullestolbrukere er tålig bra. Men det ble ikke prioritert å ruste opp langs interne gater. Inn til 

boligene er det hindringer både med kantstein og dørterskler. 
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9.2.2 Aktørenes erfaringer  

Lave kostnader 

Det var viktig at innskudd og leie skulle være til å leve med for familier i etableringsfasen, så 

det var et mål å holde kostnadene nede. For uteområdene ble ikke parkering, gangveier og 

ytre fellesområder tatt med i opprustingen, bare de sentrale lekeområdene. 

Beboerne betaler innskudd, og det oppfattes at dette bidrar til at de har en sterkere 

motivasjon til å holde boligene og uteområdene i god stand. 

Enveisstyrt prosjektledelse  

Dette har vært et ”ovenfra og ned” prosjekt. Planleggeren ble hyret inn for å planlegge 

fellesområdene. Det var en forutsetning at alle skulle kunne bruke de nye lekeområdene, og 

de er derfor planlagt med tanke på universell utforming. Områdene inneholder også gode 

møtesteder, som grillplass, spisebord og hvilebenk. Gir gode muligheter for å bli kjent med 

naboene. Lekeområdene er ganske små, så for mer plasskrevende aktiviteter må en søke til 

friområdene rundt. 

Dårlig brukermedvirkning.  

Beboerne har ikke hatt innvirkning på utformingen av uteområdene; de føler at en har 

”bomma” på hva denne gruppen ønsker. Variabel gruppe fra småbarnsfamilier til single 

menn, stort sett 1.gangs etablerere.  

 

9.3 Våre kommentarer og anbefalinger 

9.3.1 Medvirkning 

Byggherren tok fullt og helt ansvar for opprustingen av boligene og uteområdet i dette 

prosjektet. Det var lite kontakt mellom byggherre og styret for borettslaget vedrørende ny 

utforming av deler av fellesområdene.  Det ble ikke formidlet noen ønsker fra beboerne. Det 

skjedde også en del flytting fra området, så de nye brukerne ville ikke være de samme som 

før opprusting. 

De nye brukerne følte ikke at opprustingen helt svarte til deres forventninger. Det hadde nok 

noe å gjøre med at det ikke bare var småbarnsfamilier som flyttet inn, det var også enslige 

uten barn. De ønsket uteområder som var noe mer skjermet. 

 

9.3.2 Utførelse og resultat 

Boligbyggelaget så viktigheten av gode lekeområder og engasjerte derfor planlegger som 

har utformet mange gode uteområder tidligere. Han utarbeidet et forslag til utforming av de 

sentrale lekeområdene med tanke på universell utforming og at de på best mulig måte også 

skulle kunne fungere som møteplasser for alle beboerne. Kommunens krav til planlegging og 

opparbeidelse av lekeplasser skulle følges.  
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De to lekeområdene er innholdsrike, med overbygde sitteplasser kombinert med sykkelbod, 

gangbru med ulike lekemuligheter og grillplass med bord, benker og stor hvile-/lekebenk. 

Lekeområdene er innbydende og fint utformet, og fungerer bra for småbarnsfamilier.  

Universell utforming er dårlig ivaretatt når det gjelder atkomst til boligene, og også internt i 

boligene. Kantsteiner burde vært fjernet, og terreng foran inngangsdører heva slik at en ikke 

fikk terskler.  
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10   RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSEN 

Spørreundersøkelsen omfatter de 7 utvalgte eksemplene. Den er ment å være et 

supplement til intervjuene og dokumentstudiene. Husbanken fant frem til 4 til 6 personer som 

hadde vært sentrale i planlegging og bygging av uteområdene. Det ble sendt ut om lag 40 

spørreskjema. Svarprosenten ble cirka 60 %. De som deltok i spørreundersøkelsen var 

hovedsakelig ”utbyggere/ byggherre” og ”kommunale saksbehandlere eller planlegger” og de 

utgjorde nesten 80 % til sammen. De resterende var for det meste ”private rådgivere eller 

planleggere”. Det var svært få som direkte representerte brukerne, og dette gjenspeiler at det 

var svært få direkte brukere som deltok i planprosessen. De ansvarlige for driften av skolene 

og barnehagene er de som kan sies å representere brukernes interesser. 

Interesseforeninger for de funksjonshemmede eller funksjonshemmedes råd har heller ikke 

deltatt i disse planprosesser, noe som må sies å være en stor svakhet. 

Spørsmålene var til dels kategorisert med forslag til svaralternativer og til dels åpne slik at 

man kunne fylle ut tekst. Svarene fra de åpne spørsmålene er også brukt i beskrivelsen av 

det enkelte eksempel.  

Resultatene her baserer seg på de besvarte spørreskjema. Antall som inngår i 

spørreundersøkelsen, både eksempler og aktører, er så lavt at resultatene fra 

spørreundersøkelsen statistisk ikke kan sies å være representativ. Resultatene viser 

imidlertid noen trekk med hvordan UU er kommet inn i planprosessen i de utvalgte 

eksemplene. 

 

10.1   Type funksjonshemming og tiltak 

På spørsmål om hvilke type funksjonshemming aktørene kom med innspill om, gjaldt dette i 

mer enn 80 prosent bevegelseshemmede. Dette er antagelig også den største 

brukergruppen og den mest tradisjonelle. I en tredel av tilfellene kom en med innspill om å ta 

hensyn til utviklingshemmede. Når det gjaldt syn- og hørselshemmede, oppga 20 % av de 

spurte at de hadde tatt hensyn til dette.  

90 prosent av de som svarte sa at det ble lagt vekt på utforming og planløsning. Videre ble 

følgende forhold tatt med i mer enn halvparten av tilfellene: 

- Beliggenhet til uteområdet, det vil si at området/ tomten var egnet i forhold til UU 

- Fallforhold og stigning 

- Atkomst og parkering 

 

Andre tema som ble trukket frem, var: 

- Plassering av løse og faste gjenstander 

- Terskelhøyde  

- Belysning 

- Størrelse på uteområdet 

 

Mens det i svært liten grad hadde blitt lagt vekt på markering for de med nedsatt syn.  

En skole svarte:  
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”Vi har alltid har hatt elever med en eller annen form for funksjonshemming.  Anlegget 

er ikke bygget spesifikt for dem, men det ble tatt hensyn slik at disse skal kunne 

bruke anleggene.” 

Skudesneshavn, Apeltun og Krossen blir trukket frem som eksempler der en har hatt et mest 

bevisst forhold til UU og nærmest hatt en egen planfilosofi for anleggene. For Skadeberg sør, 

som det er en stund siden ble startet utbygd (2001), uttaler utbygger at det ikke var noen 

spesiell oppmerksomhet mot UU. 

 

10.2   Planprosessen 

De som deltok i utformingen av utområdene kom i hovedsak inn ved utarbeiding av 

bebyggelsesplan eller prosjektering. Dette gjaldt halvparten av de som svarte. En fjerdedel 

kom inn ved bygging av anleggene. 

Kun en fjerdedel kom inn i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

Det ble påpekt at det at man kom sent inn i planleggingen av utområdene. Dette førte til at 

noen av muligheter for rasjonell tilrettelegging av UU gikk tapt eller ble ekstra 

kostnadskrevende. 

Skudesneshavn skole ble oppfattet som den mest givende planprosesser og oppnådde en 

meget høy positiv score. Skudesneshavn skole sier at de har hatt et bevisst forhold til UU. 

På spørsmål om i hvilken grad planer som kommuneplan og reguleringsplan har påvirket 

arbeidet med UU, er oppfatningen klar at dette har hatt lite innflytelse på UU i våre 

eksempler. Dette kan skyldes flere forhold: 

- Flere av de formelle planene som er knyttet opp mot de enkelte uteområder, er 

såpass gamle at UU ikke var noe tema. 

 

- Mye av plan og arbeidet med UU skjer på et mer detaljert plannivå som uteplan, 

bebyggelseplan og anleggsplan. 

 

- Det er fortsatt faglig og politisk usikkerhet om hvordan UU bør takles i kommuneplan 

og reguleringsplan. Hva skal avklares gjennom retningslinjer og bestemmelser. Hva 

skal inngå i den fysiske plan på disse nivåer og hva bør skje på et mer detaljert 

plannivå? 

 

På spørsmål om hvem som påvirker prosjektene med hensyn til UU, går det klart frem at 

”Representanter for funksjonshemmede” og politikere i svært liten grad har hatt innflytelse. 

Dette bør oppfattes som et svakhetstegn fordi brukergruppen bør kunne ha innflytelse på sin 

egen situasjon. Det bør være en aktiv medvirkningsprosess for å få best mulig resultat. 

Politikere vil svært ofte ha en rolle i å legge forholdene til rette for nødvendige økonomiske 

midler enten ved bevilgninger eller vedta krav og bestemmelser som utbyggere må følge. 

Dette kan være reguleringsbestemmelser, rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler.  
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Utbygger/ forslagsstiller og fagmiljøer oppfattes å ha en stor påvirkning på prosjektene, noe 

som er logisk og positivt. Det er den manglende innflytelse fra de andre grupper som er 

uheldig, det vil si brukere, ansatte og politikere.  

På spørsmål om muligetene til å forbedre planprossen, blir det trukket frem at det er svært 

viktig å være aktiv under utarbeidelsen av planforslaget og i tidlig fase. 

Mange uttaler at de er svært fornøyd med planprosessen og spesielt samarbeid mellom ulike 

aktører. Noen påpeker imidlertid at mye av planarbeidet ble utført før UU var på banen. Man 

hadde kommet for langt i planprosessen før det ble arbeidet med UU av uteområdene. 

De aktørene som inngår i undersøkelsen, vurderer sine egne resultater når det gjelder UU, 

stort sett som gode eller svært gode noe som ikke er overraskende siden de selv er 

engasjert i prosjektene. 

Rektor ved Skudesneshavn skole sier: 

”Dette prosjektet har nok vært det største i skolens historie. Stor innsats har blitt 

utøvd. Over to tusen dugnadstimer av foreldre og mye lærertid forteller sitt. Mange og 

viktige oppgaver er blitt løst. Unike konstruksjoner har sett dagens lys her, og det 

beste av alt. Det virker. Elevene har fått helt andre utfordringer enn i en tradisjonell 

skolegård. Leken er nå fordelt på mange flere arenaer, og fotballen har ikke lenger 

hegemoniet. 

Dette var spennende. Vi klarte å utvikle/skape et produkt/unikt lekeområde som vi 

selv (hele skolemiljøet) kunne ha rikt utbytte av, og det kan videreføres til andre 

skoler og barnehager. 

Vi ønsker at mange flere i de kommende år har interesse, pågangsmot, evne og vilje 

til å bygge slike fritidsparker til beste for barns totale utvikling.” 
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11 KILDER 

Røyneberg barnehage: 

Intervju med Solveig Sømme (ansatt/bruker) og styrer Helene Bjunes. 

Telefonintervju med planlegger og landskapsdesigner Ketil Dybvig. 

Apeltun barnehage: 

Intervju med Hildegunn Midtun (styrer) og siv. arkitekt Eirik Molden  

Skudesneshavn skole: 

Intervju med tidligere rektor Jacob P Bedringaas  

Internett: http://www.skole.karmoy.kommune.no/wskud/index.htm 

Krossen nærmiljøskole: 

Intervju med undervisningsinspektør  Finn Arild Andersen  og rektor Hans Petter Mjølund 

Flekkerøy idrettspark: 

Intervju med idrettskonsulent Stein Arvid Samuelsen 

Nærområdet Skadeberg sør: 

Telefonintervju med følgende:  

Sola kommune, v/ tidl plan- og bygningssjef Hadle Nevøy  

Aros AS, v/ arkitekt Lars Nielsen 

Optimera AS v/ Odd Fanuelsen 

Origo AS/ Norconsult AS, v/ Trond Kostøl 

Skanska Bolig AS, v/ June Tytlandsvik 

Nærområdet Tastatunet: 

Intervju med direktør i Hetland boligbyggerlag Sigurd Sivertsen.  

Telefonintervju med Styreleder i Tastatunet borettslag Petter A Hagen, som også refererte til tidligere styrer i 

borettslaget.  

Telefonintervju med planlegger Ketil Dybvig 

 

  

http://www.skole.karmoy.kommune.no/wskud/index.htm
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