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Funksjonshemmedes råd i Kongsberg kommer med dette med sin høringsuttalelse til byggteknisk forskrift TEK 17.

 

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg ønsker at samfunnet legger til rette for at flest mulig kan delta i det vanlige
samfunnslivet uten spesialtilpasninger. Det som fungerer for en funksjonshemmet fungerer som regel for alle. 

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg vil vise til kravene til tilgjengelighet slik de er formulert i FN-konvensjonen om
rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forslag som ikke er samsvar med denne konvensjonen vil gjøre
samfunnet mer ekskluderende. Det må være et mål at samfunnet er best mulig tilgjengelig for alle i alle livets faser.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg opplever høringsnotatets forslag som en innstramming av dagens forskrift TEK 10, noe
som vil slå uheldig ut for funksjonshemmedes valgfrihet og livskvalitet.

Se vedlegg

Høring TEK 17.pdf

https://dibkwebnorth.blob.core.windows.net/hearingsprod/public/37731.40432.bb5f46ea-4fe9-4073-9c9f-83b1f8d6837b/H%C3%B8ring%20TEK%2017.pdf


Høring TEK 17 

 
Funksjonshemmedes råd i Kongsberg kommer med dette med sin høringsuttalelse til 

byggteknisk forskrift TEK 17. 

 

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg ønsker at samfunnet legger til rette for at flest mulig 

kan delta i det vanlige samfunnslivet uten spesialtilpasninger. Det som fungerer for en 

funksjonshemmet fungerer som regel for alle.   

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg vil vise til kravene til tilgjengelighet slik de er formulert 

i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forslag som 

ikke er samsvar med denne konvensjonen vil gjøre samfunnet mer ekskluderende. Det må 

være et mål at samfunnet er best mulig tilgjengelig for alle i alle livets faser. 

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg opplever høringsnotatets forslag som en innstramming 

av dagens forskrift TEK 10, noe som vil slå uheldig ut for funksjonshemmedes valgfrihet og 

livskvalitet.  

 

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg vil i det følgende konsentrere seg om følgende forhold: 

 Stigning 

 Snusirkel eller snurektangel 

 Tilgjengelighet til balkonger 

 Betjeningshøyder  

 

Stigning:  
- Redusere krav til stigning fra 1:20 til 1:15  

- Øke maks lengde stigning 1:12 fra 3 m til 5 m  

- Øke maksimal høydeforskjell mellom hvileplan fra 0,6 m til 1,0 m  

 

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg går imot disse endringene.  

Forslagene vil gjøre det vanskeligere for funksjonshemmede å bevege seg. Det er direkte 

oppsiktsvekkende at det foreslås å redusere kravet om stigning fra 1:20 til 1:15. Stigning på 

1:20 har vært rettesnoren siden midten av 1980-tallet og forslaget setter oss altså mer enn 30 

år tilbake i tid. Det må være bedre å beholde dagens krav om maksimal stigning på 1:20 og 

evt. gi dispensasjon der det er absolutt helt umulig å oppfylle dette kravet.  

Økningen på maksimal lengde på stigning og økningen av maksimal høydeforskjell mellom 

hvileplan vil selvsagt gjøre hverdagen vanskeligere for personer som allerede i dag sliter med 

fremkommelighet. Det må være en bedre løsning å beholde dagens krav og evt. gi 

dispensasjon hvis det skulle vise seg umulig å oppfylle kravene. 

Vi kan ikke se at laboratorieforsøk er noen god argumentasjon. Metodiske feilkilder kan lett 

bli oversett og feilaktige konklusjoner trekkes. Mennesker lever virkelig liv i en virkelig 

verden, ikke i en ideell forskningsverden. Hvor mange som får ekstraproblemer sier 

høringsnotatet ingenting om.  

Ved å senke kravene vil dette lett bli normen, noe Funksjonshemmedes råd i Kongsberg 

finner uakseptabelt. 

 

Snusirkel eller snurektangel  

Direktoratet gjør et forsøk på å løse det eldgamle problemet med sirkelens kvadratur ved å 

innføre snurektangel på minimum 1,30 m x 1,80 m som valgfritt alternativ til snusirkel med 

diameter på minimum 1,50 m. Dessuten foreslås det at det i studentboliger må snusirkelen ha 

en diameter på 1,30 m.  

 



Direktoratet argumenterer med at fullskalaforsøk viser at inntil 90 prosent av brukere i 

manuelle og elektriske rullestoler som ikke er ledsagerstyrte vil klare å snu med en slik 

løsning. Høringsnotatets forslag sier ingenting om personer med ledsagerstyrte rullestoler vil 

kunne klare å snu med en slik løsning. Det er oppsiktsvekkende at direktoratet synes det er 

greit at over 10% av brukere ikke vil klare å snu med en slik løsning. Det er et politisk mål at 

man skal bo hjemme så lenge som mulig. Dersom høringsnotatets forslag går gjennom vil 

bokvaliteten forringes og muligheten for å bo hjemme reduseres hvis det skulle oppstå en 

skade som fører til funksjonsnedsettelse. Det tas heller ikke høyde for at man faktisk kan få 

besøk av personer som er avhengig av rullestol.  Forslaget er ikke tråd med tidligere nevnte 

FN-konvensjon. 

I forhold til studentboliger er direktoratets forslag like diskriminerende. Det er uakseptabelt 

og oppsiktsvekkende at direktoratet mener at en ekskludering av studenter som er avhengig av 

elektrisk rullestol er i orden. Det umuliggjør at rullestolbrukere kan delta i kollokviegrupper 

eller komme på besøk hos studiekamerater. 

Tilgjengelighet til balkonger:  
Lempe på krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser mv., slik at kravet bare 

gjelder den som har størst areal.  

 

Igjen stiller direktoratet seg på siden av lov om tilgjengelig og FN-konvensjonen om 

rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Direktoratet overser bl.a. sikkerhetsperspektivet ved å forutsette at personer som bruker 

rullestol ikke har barn eller ansvar for barn slik andre personer har. Som eksempel kan barn 

klatre over rekkverk, sette seg fast og/eller falle ned uten at en rullestolbruker som sitter 

utestengt fra området kan foreta seg noe som helst fordi man ikke kommer ut på balkongen! 

 

Betjeningshøyde:  
Krav om maksimal betjeningshøyde for vindu, brytere og annet foreslås økt til 1,2 meter 

 

Direktoratets utredning sier ingenting om hvilke problemer personer med nedsatt arm- og 

håndfunksjon vil ha med å løfte hånden opp til dette nivå, for så videre å betjene diverse 

innretninger.  

 

 

Konklusjon 

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg går mot høringsnotatets forslag til endringer forslått i 

byggteknisk forskrift som omhandler 

 Stigningsforhold 

 Snusirkel eller snurektangel 

 Tilgjengelighet til balkonger 

 Betjeningshøyder 

og ber om at kravene til tilgjengelig omtalt i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven blir retningsgivende 

for direktoratets videre arbeid. 
 
 

Kongsberg 09.02.2017 

Roar Høidal (sign.) 

Leder Funksjonshemmedes råd i Kongsberg 
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