Bedre universell utforming
- i tråd med økonomiplanen
Møte i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, 25.februar 2012

Bakgrunn
• Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for alle brukergrupper på våre områder.
• Ved å planlegge for universell utforming etableres løsninger som sikrer likeverd
mellom mennesker uavhengig av livsfase og funksjonsnivå
• I denne økonomiplanperioden ble det avsatt 2 millioner kroner årlig for å forbedre
eksisterende anlegg i tilknytning til veier og gater slik at prinsippet om universell
utforming kan bli bedre ivaretatt. Nye anlegg skal være universelt uformet
uavhengig av denne bevilgningen
• Prinsippet om universell utforming ble først nevnt i norsk offentlig publikasjon i
1997, og lovfestet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2009
• Anlegg fra før denne tiden er ikke nødvendigvis så godt universelt uformet som de burde, så
de fleste utbedringsbehovene ligger i anlegg fra før den tiden

Universell utforming i det daglige arbeid
• Prinsippet om universell utforming ivaretas i
planlegging og krav til byggetiltak, ref. Plan- og
bygningsloven
• Jobber for at prinsippet om universell utforming også
tilfredsstilles i nye byggeprosjekter utenom Plan- og
bygningsloven
• Eks. ledelinjer, stigningsforhold, nivåsprang, belysning,
kontraster, bredder, valg av planter/vekster

• I dialog med Norges Blindeforbund, Norges
Handikapforbund eller andre aktuelle forbund.
• Involvering og dialog i prosjekteringsfasen er viktig!

Universell utforming i det daglige arbeid
- eksempler
• Følger Statens vegvesens håndbok V129,
Universell utforming av veger og gater
• Som følge av den har vi blant annet de siste
årene lagt til rette for 18 cm vis og
ledelinjer på alle nye og oppgraderte
bussholdeplasser tidligere Drammen
• Leier ikke ut fortausareal dersom de er
smalere enn 2m
• Fri passasje 90cm på begge sider av
ledelinjer, langs Bragernes torg er det lagt
opp til 1,5m fri passasje på granittdekke

Før

Etter

Universell utforming – Drammen sentrum
• I 2019 startet kommunen et prosjekt med å bygge om gangfeltene i sentrum
av Drammen. Tiltaket var primært å skifte ut storgatestein i rennebunnen
langs gatene til skjært stein med rullevennlig overflate og å redusere
nivåforskjellen mellom veibanen og kantsteinsrekka/fortauet
• Som medvirkning ble det avholdt befaring sammen med leder i Rådet for
funksjonshemmede (i tidl. Drammen)
• Til sammen ble det brukt to millioner kroner på å tilrettelegge fortauene for alle som
triller og ruller i Engene ved kryssene Gjetergata, Erik Børresens allé, Schwenchegata,
Kirkegata, Albums gate og Rømers vei
• Det er ønskelig å gjøre tilsvarende i tidligere Nedre Eiker og Svelvik

Universell utforming - Drammen sentrum
gav gode tilbakemeldinger

Økonomiplanvedtaket:
Kriterier for utvalg av tiltak
• Trafikksikkerhet og framkommelighet

• Fjerning av hindringer som skilt, gjerder, hull i asfalt etc.
• Nedsenk av fortau ved gangfelt til maks 2 cm kansteinshøyde
• Stramme inn kryss og avkjørsler

Universell utforming er
nødvendig for noen,
men bra for alle

• Kortere krysningslengde
• Tydeligere/mer konsentrert krysningspunkt

• Definere utflytende fortau som eksempelvis blir brukt delvis som fortau og parkeringsareal
• Sikre at fortau med gangfelt også møter et fortau i andre enden
• Taktil merking ved gangfelt/krysningspunkter

• Prioriterer sentrale områder med potensiale for flest brukere
• Kan også være aktuelt med tiltak på bussholdeplasser, som taktil merking og 18 cm
høy kantstein – sees i kombinasjon med økonomiplanens bevilgning for fysisk
tilrettelegging for kollektivtrafikk

Universell utforming –
Mjøndalen/Krokstadelva 2021→
• Det er i første omgang planlagt 5 tiltak i Mjøndalen og 5 tiltak i Krokstadelva
• Antall årlige tiltak avgjøres av tiltakenes kostnader
• Identifiserte tiltak omfatter blant annet:
• Nedsenk ved krysningspunkter/gangfelt
• Etablering av fortau der gangfelt ikke møter
fortausareal
• Markering av fortau over «udefinert areal»
• Utvidelse av smale fortau
• Oppstramming av krysningspunkter
• Fjerne elementer til hinder for
fremkommelighet
• Etablering av gangfelt
• Justering av gateparkering

Universell utforming – Svelvik 2021 →
• Valgt ut én lengre strekning hvor det skal gjennomføres tiltak
• Skaper sammenhengende og gjenkjennelig struktur på strekningen

• Igjen vil antall tiltak pr år vurderes opp mot faktiske kostnader
• Tiltakene omfatter blant annet
• Å anlegge nedsenket kantsteinlinje (vis = 2 cm) der
gangfeltet begynner/slutter
• At gangfeltet avslutter/begynner i et definert fortau, dvs.
anlegge «manglende» fortausareal
• Taktil oppmerking, bl.a varselfelt på fortau inn mot gangfelt
• Justering av plassering på skiltstolper

• Anleggelse og oppbyggingen av tiltakene skal utføres etter kriteriene vist i
Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater

Eksempler på tilbakevendende
utfordringer - Vinterdrift
→Det hjelper lite med oppgraderinger og forbedringer av anleggene om driften ikke er god nok
•
•
•
•
•

Overganger mellom områder med/uten gatevarme
gir isvuller, også ved gangfelt
Snøbrøyting gir brøytekanter, noen ganger ved gangfelt
Trapper som er strødd oppleves ikke like trygge som
snø/isfrie trapper
Dårlig tilrettelagte bussholdeplasser med behov for
håndmåking
Gatevarme i enkelte trapper har ikke varme i hele
trinnet – gir isvull ytterst på trinnene

→Løpende dialog med entreprenører
→Utfordringene kan (delvis) løses ved:
→Bedre utforming av anleggene
→Høyere driftsstandarder og bedre beskrivelse av driftsmetoder
→Økt kunnskap hos de som utfører drift og vedlikehold

→Ønsker gjerne innspill på tilbakevendende utfordringer

→Appen «Meld inn feil – Drammen» eller kommunens nettsider:
(https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/)

Eksempler på tilbakevendende
utfordringer - Varelevering
• Vareleverandører som losser fra lastebilene på ledelinjene i gågata
• Økt størrelse på lastebiler til varelevering

Veien videre
• Prinsippene for universell utforming skal ivaretas ved alle prosjekter
• Årlig evaluering av gjennomførte tiltak
• Løpende, men senest hver høst, identifiseres tiltak for kommende år
• Økonomiplanen setter rammen for størrelsen og antall tiltak som kan gjennomføres

• Åpenhet for løpende dialog med Rådet om tiltak både innen investeringer og
drift
• Legger gjerne opp til å informere Rådet hver vinter om kommende års tiltak
• I større nyanlegg og byutviklingsprosjekter - informering og involvering før
prosjektoppstart

