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Disposisjon
1. Innledning

Kommentarer
I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt
prioritert både administrativt og politisk.
Kommunens målsetning om å være en folkehelseby som inkluderer alle og
gir rom for utfoldelse er nedfelt i kommuneplanen. I denne planen er «byen
det er godt å leve i» angitt som et av de tre hovedsatsningsområdene. Om
dette sies det at «god planlegging av arealbruk og utforming av våre fysiske
omgivelser er en vesentlig faktor for levekår, livskvalitet og folkehelse.
Universell utforming er sentralt i denne sammenhengen». I bestemmelsene
til kommuneplanen er det stilt krav om at minst 70 % av nye boenheter skal
være universelt utformet, ved at alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken,
soverom bad og toalett) skal ligge på inngangsplan. Det er også stilt krav om
at offentlige utearealer skal opparbeides ihht. kommunens veinormal og
normal for utomhusanlegg. I normalene er det stilt krav om fysisk utforming
som tilfredsstiller krav til tilgjengelighet/universell utforming.
Kristiansand kommune var med som ressurskommune i MDs første
pilotkommuneprosjekt, og ønsket å fortsette i dette arbeidet da regjeringen
la fram handlingsplanen ”Norge universelt utformet 2025” og MD iverksatte
K1. Forslag til prosjektplan ble lagt fram for byutviklingsstyret høsten 2009.
Utvalget ga sin støtte til at Kristiansand kommune skulle fortsette sitt arbeid
med universell utforming i regi av MD. Byutviklingsstyret er for øvrig
representert i ressursgruppa for universell utforming.
Prosjektplan og statusrapporter ligger på Kristiansand kommunes nettside
for universell utforming:
http://www.kristiansand.kommune.no/universellutforming

2. Organisering og forankring

Prosjektkoordineringen ligger hos plan- og bygningsetaten. Både plan og
byggesak har ansvar. Det er opprettet en ressursgruppe for universell
utforming. Denne er ledet av plan- og bygningsetaten, og består ellers av
representanter fra ingeniørvesenet, parkvesenet, by- og samfunnsenheten,
Kristiansand Eiendom, oppvekstetaten, rådet for funksjonshemmede og
byutviklingsstyret.
Universell utforming har hatt et stort fokus både administrativt og politisk i
en årrekke, også før temaet kom inn som et eget prosjekt i MDs regi. Formelt
forelegges årsrapporter til byutviklingsstyret, og det redegjøres også for
universell utforming i kommunens årsrapport.

3. Metode

I Kristiansand har hver enhet ansvar for universell utforming innenfor sitt
fagområde. Prosjektkoordinator har ansvar for å samordne og rapportere.

4. Oppnådde resultater

Universell utforming er svært godt integrert i teknisk sektor, og vi har et godt
samarbeid med Rådet for funksjonshemmede. Også i prosjekter som i
utgangspunktet ikke er definert som spesifikke uu-prosjekter, er det sterkt
fokus på universell utforming.
Eksempler som vi er svært godt fornøyde med:
- Kristiansand har bidratt med innlegg på konferanse i regi av Norsk
kommunalteknisk forening, samt på landskonferansen for bad, park og
idrett. Vi har også hatt foredrag for Eigersund kommune. I tillegg har vi
hatt besøk av 2 kommunedelegasjoner.
- I 2013 er flere busstopp oppgradert til universelt utforma standard.

-

-

-

-

Opprustning av øvre del av Markens gate er ferdigstilt i 2013. Det er
etablert trinnfri adkomst til flere bygg, og lagt varmekabler i gata, slik
den sentrale delen av Markens ble utbedret for flere år siden. Dette ble
fremskyndet etter ønske fra handelstanden/gårdeiere.
Kristiansand har mottatt ekstra midler fra MD til prosjektet "godt og
trygt lys der du går og sykler". Belysning på testområdet er etablert. Med
utgangspunkt i dette vil det legges inn krav til belysning på gs-veier,
viktige plasser mv. i kommunens normaler.
Gitt tilskudd til Kristiansand svømmeallianse til prosjektering og bygging
av premiepall som er tilgjengelig for alle.
Østre Randøy er tilrettelagt med tilgjengelig rundløype og tilgjengelig
utsettingsbrygge for kano/kajakk. Tilgjengelig ilandstigningsbrygge for
båt samt baderampe etableres i 2014.
Flere eksisterende turveier, bl.a. på Flekkerøy, er istandsatt for å gi bedre
tilgjengelighet for rullestoler og barnevogner.
Det er arbeidet videre med folkehelse gjennom sms-prosjektet langs
Grimsbekken og Strandpromenaden.
Tilsyn på større publikumsbygg/forretningsbygg.
Involvert i Fremtidens bydel, målsetning om at bydelen skal bli et
foregangsprosjekt på universell utforming.
Involvert i prosjekt om universell utforming av skolegårder.

5. Økonomi

Prosjektmidler fra MD brukes hovedsakelig til kostnader i forbindelse med
kurs, foredrag o.l og reiser som ikke dekkes av andre, samt til lønnsutgifter.
Universell utforming forutsettes innarbeidet i de fleste prosjekter, slik at vi i
liten grad har brukt midler fra MD til å finansiere prosjekter. Kristiansand
kommune har fått BRA-midler, som er brukt til opprusting av busstopp.

6. Gevinstrealisering

Kristiansand kommune og byggebransjen har vært godt forberedt på nye
krav i Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift pga den jobben vi har gjort,
og det fokuset som har vært på universell utforming i mange år.
Bysentrum har blitt godt tilrettelagt, og det er til glede for alle som ferdes
her. På Tangen er det tilrettelagt park og badeområde. Dette er svært
populært blant byens befolkning. Utvidelse av gågatenettet med trinnfrie
atkomster og varmekabler i gategrunnen er et gode for både kunder og
gårdeiere/forretninger. Opprustning av busstopp og innkjøp av lavgolvbusser
har gjort det enklere å bruke kollektivtransport.
Selv om K1-prosjektet avsluttes vil Kristiansand kommune ha med universell
utforming som premiss i videre prosjekter. Kommunens normaler for
utomhusanlegg, veinormalen og bydesignprogrammet er gode verktøy for
praktisk gjennomføring av uteområder. Dokumentene ligger på nett og kan
fritt brukes av andre kommuner og private.

7. Endringer og tillegg

Kristiansand kommune fikk ekstra midler fra K1-prosjektet til "godt og trygt
lys der du går og sykler". Prosjektansvaret ligger hos parkvesenet, og planog bygningsetaten og ingeniørvesenet har deltatt i arbeidsgruppe, se punkt 4

8. Prosjektfaglig evaluering

I Kristiansand kommune har vi lagt sektoransvarsprinsippet til grunn i
arbeidet med universell utforming, og temaet er godt implementert i den
daglige driften i kommunen. Samlingene knyttet til K1-prosjektet fungerer
som en god faglig innsprøytning for kommunen. Nettverket med de andre
kommunene er viktig for å hente inspirasjon og nyttige løsninger, og det er
nyttig og viktig å ha kontaktpersoner å diskutere universell utforming med.

9.

Premiepall som er tilgjengelig for alle. Designet og utarbeidet av Kristiansand
svømmeallianse til NM 2013, se vedlegg.
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