Prosjekt: Nytt, terskelfritt inngangsparti,
Kristiansand Domkirke
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Nytt inngangsparti opparbeida
våren 2010.
Prosjektet omfatta hele plassen
foran kirka, samt tilpasning av
ganglinjer, innenfor rød sirkel
Prosjektansvar: Kristiansand
kommune ved Parkvesenet.
Hovedplan for parken: Grønn
Strek og Parkvesenet
Detaljplan for inngangspartiet:
Parkvesenet i samarbeid med
Råd for funksjonshemma
Utførelse: Kristiansand
Kommune ved Ingeniørvesenet.
Kostnad: ca 1,1 mill, inkl
ombygging av ganglinjer.

Problemstilling og plan
2 opptrinn inn til kirka (ett bak døra), ingen
ledelinje, glatt skiferbelegg.

Utsnitt fra plan for
Kirkeparken.
Tegning ved Grønn
Strek AS

Prosess og diskusjoner:
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•

•

•

•

•

Detaljløsning utarbeida i nært samarbeid med
Råd for funksjonshemma og Kirkelig fellesråd.
Både plan og detaljløsning godkjent av
Riksantikvaren (bl.a.befaring).
Det har vært viktig å beholde en intakt
plassdannelse foran kirka - uten for markante
linjer eller oppdelinger. Det var derfor en
utfordring å finne en tilfredsstillende løsning for
ledelinje fram til døra.
I samarbeid med blindeforbundet lokalt, valgte
vi å forsøke med en ledelinje med punkter på
rekke.
Det blei vurdert å kjernebore sirkelrunde
forsenkninger, fylt nesten opp med plastmaling.
Denne blei forkasta pga. usikkerhet om den
kunne utføres presist nok
Av hensyn til presisjon på linje, blei det valgt en
løsning med plastlapper som blei brent fast (std.
merkeprodukt for ulike typer merking på
asfalt/annet belegg. Dansk leverandør)
Etter 1 vinter ser vi at slitasje fra brøyting er et
problem, og vi bør likevel vurdere å bore ned ca
2 cm, og fylle opp til minus 0,5 cm med
plastmaling

Mest diskusjon rundt ledelinje…

Løsninga…

•
•
•
•

Hele plassen er løfta mot inngangsdøra. Fall er ca 1-2 prosent rett ut fra dør, opptil 3-4% til sidene
Plassdekke av 10 cm granitt lagt i finsingel. Grovt prikkhogd overflate for sklisikkerhet
Døra er kappa 7 cm i underkant, slik at terskel inn til kirka nå er 20 mm ved døra.(hindre vanninntrenging)
Ledelinja, sammen med markert dør, fungerer bra for svaksynte. Blinde trenger assistanse ved første besøk.

