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Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Vikna - Uttalelse til foreslåtte
endringer i TEK 17 - Snusirkel for rullestol og redusert krav til stigning på
rampe.
Vedlagte dokumenter:
1 Norges Handikapforbund Trøndelag - Høring på tekniske forskrifter - TEK17 - oppfordring
til rådene for likestilling av funksjonshemmede til å få kommunene til å avgi høringsuttalelse
- høringsfrist 10.02.2017.
2 Høring på TEK 17 - forslag til høringsuttalelse.
3 E-post - Norges Handikapforbund Trøndelag - Høring på tekniske forskrifter - TEK17.
Dokumenter ikke vedlagt:
Ingen
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Vikna kommune vedtar slik uttalelse til
foreslåtte endringer i TEK 17 vedrørende alternativ snusirkel for rullestol og redusering av
kravet til stigning på rampe:
Vikna kommune fraråder departementet å gjøre foreslåtte endringer i TEK 17 på
alternativ snusirkel for rullestol og redusering av kravet til stigning på rampe.
Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i
egen bolig så lenge som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere
mennesker vil oppleve problemer i egen bolig, og kanskje må flytte til sykehjem eller
omsorgsboliger. Dette er hverken til gavn for kommunene eller innbyggerne.
-2-

Vikna kommune

I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4
meter. Blant departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk
imot dette var:
 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
 Arbeids- og velferdsdirektoratet
 Standard Norge
 SINTEF Byggforsk
 NIBR
 Arkitektbedriftene i Norge
 Rådgivende Ingeniørers forening
 Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
 Norges Handikapforbund
 FFO
Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre
tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal
enighet om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder.
Vikna kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, hvor
funksjonalitet, universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i
byggeforskriften må speile behov og forventninger i samfunnet og sørge for en god
boligpolitikk for alle. Vi ber derfor departementet om å ikke innføre alternativ
snusirkel for rullestol og redusere kravet til stigning på rampe.

Saksprotokoll i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 02.02.2017
Behandling:
Ingen andre forsag til vedtak.
Vedtak:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Vikna kommune vedtar slik uttalelse til
foreslåtte endringer i TEK 17 vedrørende alternativ snusirkel for rullestol og redusering av
kravet til stigning på rampe:
Vikna kommune fraråder departementet å gjøre foreslåtte endringer i TEK 17 på
alternativ snusirkel for rullestol og redusering av kravet til stigning på rampe.
Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig
så lenge som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere mennesker vil
oppleve problemer i egen bolig, og kanskje må flytte til sykehjem eller omsorgsboliger.
Dette er hverken til gavn for kommunene eller innbyggerne.
I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4 meter. Blant
departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk imot dette var:
 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
 Arbeids- og velferdsdirektoratet
 Standard Norge
 SINTEF Byggforsk
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 NIBR
 Arkitektbedriftene i Norge
 Rådgivende Ingeniørers forening
 Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
 Norges Handikapforbund
 FFO
Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre
tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal enighet
om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder.
Vikna kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, hvor funksjonalitet,
universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i byggeforskriften må speile
behov og forventninger i samfunnet og sørge for en god boligpolitikk for alle. Vi ber derfor
departementet om å ikke innføre alternativ snusirkel for rullestol og redusere kravet til
stigning på rampe.
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SAKSGRUNNLAG
Brev m/vedlegg mottatt 18.01.2017 fra Norges handikapforbund Trøndelag.
SAKSOPPLYSNINGER
Norges Handikapforbund Trøndelag oppfordrer Rådene til å få kommunen til å avgi høringssvar i
til høringen om TEK17, og avvise senkede krav til stigning på rampe og etablering av alternative
mål for snusirkel med rullestol.
RÅDMANNENS VURDERING
Litt om bakgrunn
Regjeringen har lagt fram forslag om endringer i tekniske forskrifter som kom i 2010 (TEK10) til
plan og bygningsloven. Forslaget er nå på høring og høringsfristen er 10. februar i år. Den nye
forskriften betegnes TEK 17.
Regjeringen ønsker med forslaget å gjøre noen forenklinger, dertil innskjerpe noen krav til areal
og helningsgrad på ramper. I tillegg er det noen endringer knyttet til lys og kontrastmarkeringer.
Norges Handikapforbund har i særlig grad vært opptatt av kravene til areal og helningsgrad på
ramper. Konkret foreslår regjeringen at det som et alternativ til snusirkelen med en diameter på
1,5 m kan brukes et rektangel med størrelse 1,8 x 1.3 m.
Når det gjelder helningsgrad på ramper er kravet i dag 1:20 og med et hvileplan for hver 0,6
meter høydeforskjell. Nå foreslår regjeringen at kravet skal være 1:15 med hvileplan for hver 1,0
meter høydeforskjell.
Handikapforbundet er skeptisk
Handikapforbundet er svært skeptisk til begge disse endringsforslagene. NHF mener dette vil
føre til at trangere boliger, mer slit i ramper fordi de blir for bratte. Med regjeringens forslag blir
samfunnet mindre inkluderende, mer diskriminerende. Regjeringen hevder endringene er
forsvarlig ut fra forskning. NHF har gjennomgått forskningsmaterialet og mener at
forskningsmaterialet har svært store metodiske svakheter, det er ikke mulig å trekke disse
konklusjonene utfra denne forskningen.
Norske Arkitekters Landsforbund i en artikkel i Dagens Næringsliv har gått mot Regjeringens
forslag til endringer og skriver «Velstand, folkehelse og byutvikling står på spill når
myndighetene nå vil kutte byggkostnader. «Boligkvaliteten synker.»
For ytterligere orientering vises til vedlagt brev fra Norges Handikapforbund Trøndelag.
KONKLUSJON/TILRÅDING
Som forslag til vedtak.

Rørvik, 19.01.2016
Roy H. Ottesen
rådmann
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