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Hva vi kan slå faSt, er at tilleggsomkust
ningene er minst for store fellesanlegg og
størst for små leiligheter. Men forholdet bed
rer seg for småleilighctene etter hverr som
Husb:lnkells ;trealgrenscr blir utvidet, Som
en antydning kan vi si at are3ltillcgget av

te våre om
NAr man tar til orde for å Innret
es be
mmed
lseshe
bevege
de
etler
r
givelse
man
hov kommer ofte spørsmålet om hvor
med å
ge et gjelder. Her vil vi nøye OBS
trekke fram el par tall. I Gøteborg [1] fant

d

man at 10 pst. av befolkningen I alderen
4S-04 år hadde problemer med å gå I

hensyn til rullestolbrukere
8-10 PSt. for små boliger.

trapper. For kvinnene alene, I samme al
dersgruppe, var tallet 13 pst. For øvrig aker
andelen av bevegelseshemmede sterkt ut·

seg

om

I diskusjonen om kostnader kan man høre
to forskjellige holdninger: Enten :\C ..Dette
er kostbart, yi må få eksakte tall på bor
di.'t for vi kan ta standpunkt. Til en viss

over 64 år.
Om vi kunne følge befolkningen l el bo
ligområde fra det var nytt og 30-40 år
framover, ville vi mot slutten av perioden

grad kan vi tenke oss å tilpasse fellesanlegg
til rullestolbrukere, men når det gjelder bo
liger, må det bli spesialleiligheter.• Eller:
«Handikappvennligheten koster ingen t;,rg!»
Til dette bn der for det forste sies ar selv
sagt koster det noe. Men et annet spørsmål

oppleve at problemene eUer hvert meldte
seg I hver trappeoppgang, om vi lenker
oss at det dreide seg om vanlige 3-4 ela
sJes blokker, og al det ikke var skjedd en
stor utskiftning over til yngre beboere.
For øvrig om hvem som ville ha nyUe av

er hva som skal anses for «rimelige» kostna
der. Vi cl' y;tnt med en viss standard, som
f. eks. at det skal være sitteplasser til allc i
en kino, eller at dorer skal være hoye nok
for de aller fleste.

tiltalt for bevegelseshemmede, viser vi til
artikkelen "De bevegelseshemmede og bo�
IIgenll

dreier

[2].

Av :llle ufore er det rullestolbrukerne som
trenger' mest plass for å komme fr:lm. Men
ved 1\ ta hensyn til dem generclr, gjør yi
s:lmtidig omgivelsene fr:lmltommcligt! og
brukb:lre for bngt flere. Det gjelder for det
forste de llI:lngc ganghemmede som t!tter
svenslte beregninger finnes i 15-20 pst. ay
:llle private husholdninger. Mange blir dår
lige til beins med alderen eller nr andre pla
ger som nedscuer bevegeligheten. Der kan
være sansedefekter (syn og hørsel) eller
f. c1ts. hjertesvikt. For det andre br vi de
mange forbigående skader og lidelser, som
brudd, bekkenløsning hos gravide m, m. Sist,
men ikke minst, vil det 1\ planlegge for rulle
stol komme småbarna og der!.!s ledsagere til
gode, ved at barna tidligere vi! kunne kl;tre
seg på egen hånd.

Å planlegge med tanke på rullestolbrukere
og g:lnghernmede betyr nemli� også smrre
Irafiltksikkerhet.

Selvåpllt'lIde dora kall fjeme bMr;erer for be
vegelseshemmede. For vlfre omgivelsen evne
lil er imolekomme dem gjelder ordtaket .. E'l
kjede er ikke sterkere enn Jitt S'iJakeste ledd...

BLIR DET DYRT?

Rullestolvennlige omgivelser koster noe mer
å bygge cnn vi er vant med. Hvor mye av
henger av urg:lngspunktet. Hvis byggherren
fM disse hensynene med i sine forutsetninger
fra st:lrtell av, vil rnerkostnadclll' i de fleste
tilrdl!.!r kunll(' reduseres :lvg;ori.'nde i for
hold til det 3. bringe rullestolen inn i planen!.!
på et sent tidspunkt, slik lll,t stadig: skjer.
Det dyreste og mest .. smcrtefulle,. er å t:t fatt
på forandringer av det ferdige resultat.
M"nge etterlyser konkrete tall for omkost
ningen!.!. De vil ha på. bordet CII prosentsats
for rullesrolvennligher. Det er :lV flere grun11('1'
l'r
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Det bor ikke forekomme boyen!
slJrang el1l1
20 mm i gangbanen. Ved fotgjetlgerov
er
ganger (tn de le loses ved at kjoreb
anell fra
f
begge su/cr Sllger opp mot overg
tmgen, slik
at lorta/lSkanten der blir plan
.

�

meget vanskelig å sbffe slike tall. Vi

/'((Hem/c IW.1'de liV ringctab/å, postkasser etc.

Hvis vi så går et skritt videre 'og rcnker
på. sykefr:lvær og andre omkostninger som
folger av fysiske «barrierer» i samfunnet,
utenom boligene, begynner en økonomisk ge
vinst tomlt sett å bli meget sannsynlig. Og
uq;angspunktet V,lT en meget liten gruppe av
rullestolbrukere.

henvist til erfaringer fra tItforte prosjcl{

ter. Det er vel knapt nok gjennomfart kon
trollerte eksperimenter på byggekostnadenes
omr3.de - det lar seg av gode grunner yan
skelig gjore. Derfor er det vanskelig il. sam
menlikne erfaringer om kostnader fra bygg
med og uten rullestoltilpasning. I tillegg kom
mer at
svært.

kriteriene

for

tilpasning varierer

Egentlig skulle det være overflødig å argu
mentere okonomisk for slike innlysende men
neskelige rettigheter også for de funksjons
hemmede(!) som en hensiktsmessig bolig, be
skjeftigelse etter evner og interesser, mulig
heter til kulturell og sosial utfoldelse i et
åpent samfunn,

En riktig LJ'app: Opptr;"n 14-/5 cm, illJl

En fleksibel kjokkwinuredn;ng. Elementene er bengt opp pli veggski1mcr.
Skf/ff- og skapseksjollcr linder benkene er lase og går på trimer.
Foto: All Kutterns il1redningar.

NBI.

FLEKSIBEL INNREDNING

BETENKELIGE VINDELTRAPPER

OPPVARMEDE GATER OG FORTAU

Det er for lengst en selvfolge at bokhyller er
_fleksible». Men hva med kjokkeninnred
ningen? I virkeligheten er det minst like ak
tuelt å kunne forandre på hoyden for ben
ker, komfyr og oppvask, som å kunne flytte
p� bokhyller.

Det bn se Ut som om en del arkitekter fr
bliu glnde i å bruke vindeltrnppcr - av
andre grunner enn det 11. spare p3. plassen til
bitrnpper o. l. Ikke sjelden ser vi denne trnp
petypen benyttet som frittstående _skulptur ..
i utstillingslokaler, forretninger og reltkehus
leiligheter.

l nr. I 1969 av det svenske tidsskriftet
K-kontur st3.r en artikkel om samfunnsplan
legging. Et avsnitt heter -Den varma staden.. :
Snoryddingen i tettStedene skjer stadig

Selv om vi holder barna utenfor, varierer
riktig benkeilrbcidshoyde for norske kvinner
og menn fTil 70 ril 90 cm.
rolk i rullestol trenger åpen plass under
både komfyr, :lTbeids- og oppvaskbenk.
Det kommer nå etter hveT[ kjokkeninn
redninger på markedet som mer eller mindre
lett kan tilpasses individuelt. Foruten høyde
regulering: av arbeidsplilssene bor en forlange
lose og f1ynbare underskap og skuffseksjo
ner (cvt. p3. trinser). Disse bor kunne be
stilles ener behov, uavhengig av det vegg
faste.

triull 31 cm, ikke trappenese. Foto: Selw:s,

Det er særlig den spinkle typen, med tynn
stamme, utfart i stopejern eller tre, som er
plassbesparende. Nettopp den tynne stam
men er 3.rsak til et faremoment:
Inntrinnene p3. en slik trapp er gjerne
bnre 5-6 cm brede på det smnlesre. Når to
personer passerer hvernndre, vil den som går
innerst være UtSiltt for å miste fotfestet. I
praksis bn mnn ikke hindre at folk pnsserer
hvernndre i en slik trapp, selv om den oftest
cr for trang til det. Især barn vil gjøre det
- de trenger seg ofte forbi andre. De rar
mindre plass, men har også mindre kontroll

temmelig primitivt. Snlt og slaps gjor dess
uten slløperioden ekstra utrivelig. I opp
varmede gau'T ovenar drensledningene
vckktransponen ill' snøen, og det skjer
momentant. Ikke noe snokaos, ikke slaps
og ingen hålke mer - den varme gaten
betyr noe av en revolusjon for trafikken,
både den rullende og dell !;3.ende. Med
plasdedning som varmeror og vannledning
i gaten blir også anleggskostllndelle over
kommelige.
Utviklingen mot ntomkraft gir oss så å si
p3. kjøpet en helt fantastisk varmeproduk
sjon, som det gjelder 3. finne praktisk bruk
for. Det er billig vnrme - "ed kilden bil
prisen være '/G-'ho av den tilsvarende
ved konvensjonell varmeproduksjon.

over det de gjor. For ufore og gamle er slike
trapper farligere og vanskeligere enn for
friske og sterke. Dessuten blir slike mennes
ker ofte utrygge hvis trappen vibrerer når
man går i den. Et nnnet problem som kan
oppst3. oftere enn i andre typer trapper, er
det at de er for trange for transport av lange
møbler.
Noen vil bnskjc være med på at slike
trapper ikke bor brukes der det vil bli en
viss [rnfikk, men holde fast ved at de er bra
nok til nodbruk. Men hva forlanger vi ellers
av nodutganger? Jo, de utstyres med panikk
beslag og annet som bn lette flukten. En
ufør og/eller gammel vil ikke være mindre
handikappet i en nødssituasjon.

I Husbankens retningslinjer for planleg
ging av nldcrsboligcr (HB-blad 9724) heter
det:
Trappene må ikke være bratte. De må ha
samme stigningsforhold og trinn profil over
alt i bygget. Stigningen bør ikke være
større cnn 16-17 cm/2B cm. Trappen
bor ligge slik nt gnnglinjen gjennom kor
ridoren dnnner en rett vinkel med gang
linjen gjennom øverSte

trappelop.

Trap

pene må være rette, og det bor være et
repos på hver halve etasjehøyde.
Er det ikke verd overveielse å gjore disse
Vindeltrapper kall være farlige.

krav alminnelig gjeldende?

Dage11S situasjon.

Foreløpig brukes mest cl-kabler. Anleggs
prisen for dette ligger f. t. mellom 75 og 150
kr. pr. oppvarmet kvm. Drift, alt etter for
holdene: 15-20 kr./kvm/år.
Betydningen av snøfrie gater skal vi ut
dype litt mer: Hvor mange uføre og gamle
kan overhodet ikke begi seg utendørs i vin
terhalvåret på grunn av snøforholdene? Har
noen sett en rullestol ute Om vinteren? Hva
dette betyr for det enkelte menneskes vel
ferd og helse kan vi bare ane. Vi kan også
bare ane hya oppvarmede fortau og gater
dermed vil bety for hele samfunnsbudsjettet
ved at utgifter til sykehus, lege, medisiner,
trygder og sosialhjelp reduseres. Ikke bare
ved :i. redusere antallet skader, men ved at
tusener av mennesker kunne bli mer selv
hjulpne, få mer mosjon, og leve et sunnere,
lengre, rikere - kore sagt mer menneske
verdig liv.

KOLLEKTIVTRANSPORTEN

Når NSB setter inn nye og raskere togsett
på lokalstrekningene ved Oslo, er det selv
sagt gledelig. Men det er ikke gledelig at
man har beholdt trinnene mellom perrong og
vogngol v. Særlig ikke når toget bare skal
stå 20 sekunder på hver stasjon. I dag er
bare tunnelbanen tilnærmet ikke-diskrimine
rende. Men den kan bli bedre:
Heis som alternativ til ramper.
er en må ty til ramper, bør de gjøres

"FJ

IS- og snofrie. (Oppvarmet dekke, eller
tak over.)
kapasitet og frekvens bor økes. Venteti
den ved overganger fra ett transportmid
del til et annet er ofte for lang.

BYGGEFORSKRIFTENE

_

NØKKELEN TIL FRAMGANG

De funksjonshemmedes organisasjoner og an
dre som har arbeidet for å "'jore våre om
givelser mindre handikappf endtlige, had
de store forventninger til byggeforskriftene

f

som trådte i kraft i 1970. Mange !,jelHe til ell
ny paragraf i de svenske bestemmelsene som
skulle gjore IItrymmen till vi/kil al1men Jeten
ager til/trade tilgjengelige og brukelige for
persol1er vilhu rorelsesfol'måga al' nedsatt
till fo/jd av ,Uder, invtrliditet e/ler sjukdom.
Porhåndsuttalelser i pressen kunne tyde på at

Slik kan vi få det med oppvarmede fortall. (Vitstenis. (Foto: KOml1l1l1lemaS k01lSultbyrå.)

ningsmiljøet til befolkningen må være av to
slag. Det ene er krav til de fysiske detaljer.
Det andre er forlangendet om en konse
kvent gjennomforing av deraljkrav::ne innen_
for klart definerte, sammenhengende områ
Jer. Det hjelper lite mcJ bred nok dor,
om heiskupeen er for liten, eller om bak
ken opp til huset er for bratt.

l

menheten ager tiIltrede," - eller nærmest
hva vi ville kalle offentlige bygninger. Se
nere har Riksd:lgen utvidet gyldighetsområ
det slik at det nå også omfatter .. arbeidsbyg
ninger» generelt.
Svenskene har altså valgt å gå skrittvis
fram, fra bygningsl,ategori til bygningskate
gari. Hos oss har det vært en ærgjerrighet å
la handikappbestemmelsenes gyldighetsom
råde være generelt, slik at trlle nye bygnin
ger skal gjores tilgjengelige for de funk
sjonshemmede. Vi er enige i den målsettin
gCIl. Men det almengyldige må ikke oppnås
på bekostning av detaljkravene.

de svenske bestemmelsene ville bli forbilde
for de nye norske bestemmelse Ill'.
Av det som var blitt forespeilet på for
hånd, ble bare noen få ting tatt med i de
endelige forskriftene. T"hmfr; adkomst til
offentlige bygg falt helt bort, likeledes krav

Når fremstøtet for å bedre byggeforskrif
tene ennå ikke har ført fram, er det vel
grunn til å tro at den viktigste årsak har
vært frykten for de økonomiske konsekven
scr. Vi vet at de svenske myndigheter har
gjOrt beregninger over hva kravene i .han
JikappnormeJl)' vil koste. Også her er det
mulig å sette opp en kalkyle over hva mer
utgiftene ville bli hvis kravene skulle gjen

til storre/sen av beiskupeer. Hoyden på
nappers opptrinn ble begrenset til 180 mm,
hvilket er en forbedring, men ikke stor nok
for de sterkest ganghemmede. J Sverige an
befales 140 mm. Dørbredden skal nå vært'
minst 800 mm lysåpning til heiser og en
treer, 900 mm fra trapperom til det fri.
Dette er btukbart for en del av dem som
bruker rullestoler av de vanligste typer.
Men etter hvert blir det flere og flere som
har bredere rullestOler med elektrisk fr:lm
drift. Noen av disse personer har dårligere

nomføres ved alle nye bygg og anlegg. Men
dette ville i så fall bare være endel av regne
stykket. En fyldestgjørende samfunnsmessig
kalkyle måtte også gi svar på disse spørs
målene:
Hvilke utgifter påføres idag de funksjons
hemmede når det gjelder å forsere de «arki
tektoniske barrierer.? Hva koster det å holde

kontroll over kjøringen cnn de som kan
bruke håndkraft. For disse kan 800 mm være
for lite.
Vi viser til det svenske byggforskningsin
stituttets informasjonsblad «Gor st:lden till
g;inglig for alla .. [3]. Der hevdes at de reg
Ier som skal gjelde for tilpasning av byg-

Tilgjengelighetskravet gjaldt i Sverige til

3. begynne med bare bygninger «till vilka aIl

Ingen passasj('r bor V,ere smalere e1111 900 a

1000 mm.

funksjonshemmede i institusjoner som kanskje
kunne klare seg selv under gunstigere miljø
forhold? Hva ville de funksjonshemmede
kunne yte samfunnet av verdier hvis de
kunne tilbys boformer og arbeidsmuligheter

-- .;

som var tilpasset deres uforhet? Fremdeles
ville det kunne diskuteres om kalkylen var
fyldestgjorende. Hva med de verdier som
ikke kan måles i penger?

sikrere grunnlag li bygge våre dimensjone
ringsforslag på.
11971 kom et Byggedetaj/blad om _dimen_
sjonering for rullestol.. (Ac. 101). Der nyt

tiggjor vi oss prøveresultatene fra planlabo
ratoriet og enkelte andre kilder. Samtidig
kom et blad om «Tilpasning av bygnin
ger og: anlegg til fysisk funksjonshemmede>.
(Ac. 201). Det bygger bl. a. på den svenske
halldiknppnormclI [3J og på anvisningen _Gor

Å k:dkulere hvilke merkostnader det vil
fore med seg å innpasse de funksjonshem
medes krav i byggeforskriftene er uten tvil
nodvendig, selv om det vil by på proble
mer. Men vi ser den oppgaven som ledd i en
mer omfattende og ikke mindre krevende
kalkyle: Å beregne konsekvensene for andre
sektorer, særlig den medisinske og sosiale,
og dermed for nasjonalokonomien i det hele.
Vi mener med andre ord ;l[ man ikke bare
skal sparre hva visse bygningsmessige til
tak koster isolert sett, men også hva det

koster landet å se bore fra disse riltak.
Hensikten med å gjøre omgivelsene lette
re å mestre for bevegelseshemmede (og der
med også for barn, voksne med barnevogn
og gravide m.fl.) er storre uavhengighet for

den enkelte. Så lenge mnlet er velferd for
nlle, har vi valget mellom enten å hjelpe de

hjelpelose ved forskjellige former for tje
nester, eller yed å forme de fysiske omgi
velsene slik at flest mulig kan hjelpe seg
selv.
Hvis en ikke klarer å måke snoen, pusse
vinduene eller gå til butikken, har fellesska
pet ansvar for at en får hjelp med å ut
fore dette. Men bedre ville det oftest være
om veien var snofri, vinduet len nok å pusse
og veien til butikken trygg, slak (og kort).
l siste instans tror vi samfunnet er rikt nok
til å makte oppgaven. Men det hindrer ikke
ae mange sider av saken ved samvittighetsfull
utredning; kan bringes lItover trosstadiet. ND!
vil delt" i et slikt utredning;sarbeid. Men
her som på alle andre områder gjelder det
at man må være villig til å _prove og feile ...

Bedre enn noe annet hjelpemiddel kan bygge
forskriftene bidra til at praktisk forsak kan
komme igang i smr mlilestOkk. Forst da kan
vi hoste de erfaringer som kan føre til en
fullgod losning av de funksjonshemmedes
miljøproblem.

sndcn [iliganglig for alla .. [3]. Neste Bygg
denljblad vil behandle dimensjonering av sa
nitærrom. (Byggdetaljbladene soker :l. dekke
behovet for teknisk informasjon pli en over

siktlig måte. Hittil har de aller fleste Bygg
denljblad behandlet rent materialtekniske

Telefonal/tomater bor pinsseres i CII hoyde
som passer for en person som sitter. Det bor
bon: til en stol eller et klappsctc. Skal en i
rullestol kmwc lukke doret! btlk seg j en
telefonboks, må gli/vplnSSCtl Vit're minst 900
mm bred og 1400 mm dyp.

og konstruksjonsmessige forhold.) En anvis
ning: om boligprosjektering for uføre er un
der utarbeidelse. Fremstillingen vil der il{ke
gli helt ned på detaljnivået. Derfor er det
etter hvert meningen å supplere denne an
visningen med Byggdetaljblad.

SPES IALLØSNINGER ELLER GENERELT
BRUKBARE BYGNINGER?

stoltypers bevegelsesmonster og plassbehov.
Men ved siden av dcnc kommer enda cn

viktig kunnskapskilde. Artikler og foredrag

har gjOrt mange ulDre oppmerksom på vår
eksistens, de har skrevet til oss og bedt om
hjelp til å bedre sine håplose boligforhold.

RADGIVNING

På grunn av klientenes dårlige okonomi har

vi månet gjennomføre den innenfor rammen
av våre prosjektbevilgninger. Det kan vi lett
forsvare - både menneskelig og forsknings
messig. Men vår kapasitet er forsvinnende i

forhold til behovet. Derfor bør vi nå finne
fram til en ordning som også trekker inn
andre krefter.

Et vanskelig prinsipielt sporsmål har reist
seg: for oss under planleggingen av disse
publikasjonene. Kan det tenkes at vår utgi

velse av særpublikasjoner om de uføres krav
balsamerer den oppfaming at losninger som
skiller Ut de uføre fra den ovrige befolk
ning, er berettiget?

Tidsnøden har gjon at vi tross alle be
tenkeligheter har måttet velge denne formen.
Men parallelt med _uføre-publikasjoner.. vil

vi etter hverr ta for oss de eltsisterende
Byggdetaljblad og forberede en omarbei

delse. Prinsipielt bør vi oppnå at publikasjo
nene redegjor for hele brukerspekterets
krav, slik at bare de -handikappvennlige ..
løsninger i fremtiden blir akseptert som _nor_
male ...

LITTERATUR
PUBLIKASJONER
NBI'S ROLLE

Arbeidet pli feltel «uføres og eldres behov..
starret ved NBI opp i midten av 60-årene.
Forst måtte vi skaffe oss en best mulig inn
sikt i de ufores egenskaper og de krav de
må stille til utformingen av det fysiske miljø.
Vi har gjOrt litteraturstudier, feltunderso
keIser i invalideboliger og studier i institut
tets planlaboratorium av forskjellige rulle-

For noen år siden overveiet vi :t utarbeide
et prosjekteringsgrunnlag i trykt skrift. Men

vi folte oss usikre på de daca vi fam i ba
kene, og vi satte derfor igang nokså omfat
tende prover med 3 rullestolty,per

pl:mlaboratOrium. Prøvene ble gjennomfart
av interiorarkitekt Asbjørn Nedrebo med ar
beidsterapeut Ragna Hansen som medarbei
der. Prove resultatene har gitt oss et langt

Særtrykket er en sammenstilling av tre artikler som har stått

i

l. Goteborgs stads statistiska kontor. Hal
sa-yrke-bosrad i Gatebor); 1966. Del Il, ta
bell 24.
2. A v Carsten Boysen, Ragna Hansen og
Tore Lange. Utkommer som særtrykk av
tidsskriftet _Liv og helse .. hosten 1972.
3. Starens institutt for byggnadsforskning.
InfOrmationsbbd B 12,1970.
4. Statens Plan verk, Stockholm 1969.

5. Statens institut for byggnadsforsknil1�.
Stockholm 1969.

BYGGMESTEREN nr. 1, 2 og 9/1972:

Dimensjonering for rullestol betyr bedre forhold lar alle. nr . 1, De funksjonshemmede skal inn i vårt bomIlja: Enkle tiltak vil lose problemer.

nr. 2, og Vi blir alle funksjonshemmede. Boligene må bygges også for ufore, nr. 9.

