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Litt historikk:

Kristiansand har jobba 

med «tilgjengelighet» 

lenger enn de fleste 

kommunene i Norge.  

Det starta i Baneheia 

sist på 1980-tallet med 

å oppgradere turstier til 

turveier…



Tangen og Bystranda; nasjonalt eksempelanlegg for 

universell utforming

Tegning: Grønn Strek AS

Kristiansand har vært 

nasjonal pilot- og 

ressurskommune for 

universell utforming.



Kommunen var tidlig 

ute med å forankre 

krav til funksjoner og 

fysisk utforming i 

planverket.

Universell utforming 

er integrert i 

bestemmelsene



Ok; hva er nå en turvei?



Turveisystem: 

-noe for enhver smak og behov  

-fra nært til fjernt

Turveiene er våre viktigste anlegg for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Det urbane

«Langt ute i skogen»

Den nære bymarka



Norsk terreng og ulike behov gjør nødvendig og riktig å 

difersensiere på tilgjengelighetsnivå for turveier…

Urbant friluftsliv: 

Universelt 

utforma, for 

rullator/rullestol

Tettstedsnære 

hovedløyper; 

tilgjengelig for 

el-rullestol

Ute i «ville heia»: 

tilgjengelig til fots…



Norsk Standard 11005, universell utforming av uteområder, 

definerer ulike «nivåer» for tilgjengelighet. 

3.68: «Tilgjengelig»:

-egenskap ved den fysiske utformingen av bygninger, 

transportmidler og uteområde som sikrer mennesker atkomst 

og bruk, fortrinnsvis ved egen hjelp.

3.73: «Universell utforming»:

-utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de 

kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, 

uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.



Teknisk forskrift skiller implisitt på krav – da med 

utgangspunkt i terrengform… 

• § 8-7; Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav 
om universell utforming: 

– Første setning: Gangatkomst til 
uteoppholdsareal med krav om UU, skal være 
trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20

– Siste setning: Dersom terrenget er for bratt til 
at kravet om 1:20 kan oppnås, skal stigning 
være maksimum 1:10



Normalene til 

Kristiansand kommune 

tar utgangspunkt i 

brukernes vanlige 

hjelpemidler og 

differensierer på 

tilgjengelighetsnivå 

(NB: Dette bør også være 

utgangspunkt kartverkets 

tilgjengelighetsportal)

Normalene er utarbeida i samarbeid med råd for funksjonshemma



Elektrisk rullestol er dimensjonerende 

grunnlag for turveier i friområder 
(maks stigning 1:12 er mest for barnevognene, 

scooteren klarer langt brattere…)



• I sentrums-
områder og ved 
offentlige 
institusjoner er det 
rullatoren som er 
dimensjonerende 



Slik kan en differensiere på ”nivå” for 

tilgjengelighet (fra normalene):

• Sentrumsområder, parker, torv, (bygater), gravlunder, 
uteoppholdsareal ved institusjoner: «Universell utforming»

– Rullator/manuell rullestol er dimensjonerende grunnlag

– Veier og plasser: maks stigning 1:20, faste dekker, maks tverrfall 2%

– Maks terskel 20 mm mot annet bruksareal

– Ledelinjer eller ledefelt.

• Friluftsområder, lekeplasser, idrettsanlegg, turveier, veier i 
kommunen: «tilgjengelig»:

– El.rullestol/tvillingbarnevogn er dimensjonerende grunnlag

– Veinormal og utomhusnormal korresponderer:  maks stigning 1:12 (1:10 korte 
strekk) 

– Friluftsområder og lekeplasser; Vurdere omfang av tilgjengelighet i hver plan.



Kartverket bør gjøre noe med 

kriteriene i tilgjengelighetsportalen

• Følgende kriterieinndeling er ikke 

hensiktsmessig eller dekkende for 

virkeligheten:

– Tilgjengelig (manuell rullestol)

– Vanskelig tilgjengelig (Dvs. eks. Baneheia.)

– Ikke tilgjengelig.



«Urbant 

friluftsliv»

Her er 
«universell 
utforming» 
riktig kriterium



Her ved Ternevig sykehjem og omsorgsboliger, 
lokalisert ved kyststien i Vågsbygd. Asfaltering gjorde 
turveien tilgjengelig med rullator!



Mange måter å 

ivareta krav til 

veifinning…



Fra universelt utforma promenader og 

turveier har vi lett atkomst til 

rekreasjonsarealer…



Ny løsning for universelt utforma parkvei -

skal implementeres i normalene våre:



…og tas i bruk; her på nye  Voie kirkegård



Noen smakebiter…:

NB Noen detaljer er avgjørende: det må være 
fast grus i bakkene til elektriske rullestoler

Ny turvei på i Baneheia bygd etter 

utomhusnormalen; 2 meter brei, 1:12…

«Tilgjengelige» turveier 



Ikke bare tilgjengelighet; tenk også 

landskapstilpasning!



Noen ganger passer 

bare ikke terrenget…



Kompromisse på bredder for å ta vare på viktige 

kvaliteter, er ikke noe problem på korte strekk…



Atkomst for anlegg og senere drift er 

også viktige kriterier for 

dimensjonering av turveier…



Belysning er et viktig kriterium for 

tilgjengelighet, og stadig viktigere når vi nå 

tenker mer i retning urbant friluftsliv

Det skal oppleves trygt å gå kveldsturen 

gjennom parken, promenaden eller -lysløypa!



Viktige kriterier:

� Ansiktsgjenkjenning

� Belysning av 

sideterreng

Utviklingsprosjekt K1

«Godt og trygt lys der du går og sykler»: 
- grunnlag for ny belysningsnormal, inn i Veidirektoratets «tiltakskatalog»



Prosjektrapporten ligger på 

nettet:

www.kristiansand.kommune.no

/universell utforming

Normaler for utomhusanlegg ligger 

bl.a. på: 

www.kristiansand.kommune/bolig

og eiendom/detaljregulering



…og så må vi ikke glemme det viktigste 

kriteriet: En god turvei skal gi oss gode 

opplevelser…
Takk for meg.


