
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, 

rådmannens møterom 2.etg. Rringeklokke i borggården 
 

22.03.2011 kl. 18.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
Saksliste:  
 
FH - sak  5/11 09/253  
RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE - NY 
VURDERING ETTER ANMODNING FRA RIKSANTIKVAREN 2. GANGS 
BEHANDLING 
 
 
 
 
 
Ås, 15.03.2011 

 
 

Ulf Oppegård 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Ocean Marambanyika,  
tlf. 64 96 20 03 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Referatsaker til Kommunaltråd for funksjonshemmede, 22.03.2011 
 
 
 
Diverse  
 

1. SVAR – Felles høringsuttalelse på ” Generell samarbeidsavtale mellom 
Akershus universitetssykehus og kommunene i opptaksområdet fra 
Follokommunene.  

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  FH-sak5 /11 

 

 
FH - sak  5/11 
RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE - NY 
VURDERING ETTER ANMODNING FRA RIKSANTIKVAREN 
2. GANGS BEHANDLING 
 

Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 614 &70 Saknr.:  09/253 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 3/09 10.02.2009 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 1/10 01.06.2010 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 3/11 15.02.2011 
Ås Eldreråd  7/11 22.03.2011 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 5/11 22.03.2011 
 

 
Saken legges frem for ny behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede 
i tråd med rådets vedtak 15.02.2011 da kirkevergens svar foreligger, jf. vedlagte brev 
av 24.02.2011. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 15.02.2011: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede tilrår at handikapprampen får en 
stigningsgrad på 1:20, slik Norges Handikapforbund (NHF) anbefaler.  
Rådet ber om kirkevergens uttalelse om handikapprampe på nordsiden av kirken er 
tilstrekkelig vurdert med hensyn til denne stigningsgraden.  
Rådet ønsker at kirken tilrettelegges så godt som mulig for funksjonshemmede 
samtidig som både antikvariske og estetiske verdier ivaretas. 
Saken legges frem for ny behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede når 
kirkevergens svar foreligger.  
 
 
Rådmannens innstilling 04.02.2011 og 15.03.2011: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede opprettholder sin uttalelse i vedtak av 
01.06.2010 i FH-sak 1/10 med følgende endring: 
Rådet har ikke innvendinger mot at Riksantikvarens ønske imøtekommes ved at 
rampen gis en stigningsgrad 1:12 forutsatt at lovverkets minimumskrav overholdes. 

_____ 
  
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 15.02.2011: 
Rådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: Tilsvarer rådets uttalelse.  
 
Votering:  Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt.   
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 15.02.2011: Se øverst i 
dokumentet.  

_____ 
 
Behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede 01.06.2010: 
Votering: Rådmannens innstilling  ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede 01.06.2010: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede anbefaler at plan datert 06.05.2010 om ny 
rullestolrampe, og gangvei og parkeringsplass ved Kroer kirke som skissert på 
tegning datert 08.01.2010 godkjennes. 
 
Gangveien må gis en utforming og overflate som fungerer godt både for orienterings- 
og bevegelseshemmede. 
 

_____ 
 
Rådmannens innstilling 04.02.2011 og 15.03.2011: Se øverst i dokumentet.  
 

_____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 15.02.2011, FH-sak 3/11 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 01.06.2009, FH-sak 1/10 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.02.2009, FH-sak 3/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Behandlingsrekkefølge: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  (Trykt til møte 22.03.2011) 
Brev av 24.02.2011 fra Kirkevergen i Ås 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  (Trykt til FH møte 15.02.2011) 
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2011.4865014-99329.html#p20) 
1. Brev av 13.01.2011 fra Ås kirkelige fellesråd v/kirkevergen i Ås 
2. Brev av 02.11.2010 fra Borg biskop 
3. Brev av 23.11.2010 fra Riksantikvaren 
4. FH-sak 1/10 med utskrift av protokoll, saksfremlegg og vedlegg 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
1. Byggteknisk forskrift sist endret 05.05.2010, § 12-18. 
2. Veiledning til byggteknisk forskrift, november 2010, § 12-18. 
3. Oversikt over tilgjengelighetskrav i NHF's brosjyre "Full deltakelse og likestilling. 

Tilgjengelige bygg og uteområder." 
4. Brev av 21.07.2009 fra Borg bispedømmeråd til Kirkelig fellesråd i Ås 
5. FH-sak 3/09, Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.02.2010 

http://www.as.kommune.no/index.php?cat=117490#p14 
6. Diverse korrespondanse 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kirkevergen i Ås 
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SAKSUTREDNING - tillegg til møte 22.03.2011: 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak av 15.02.2011 samt saksutredning 
har vært forelagt kirkevergen i Ås for vurdering. Kirkevergens svar i brev av 
24.02.2011 følger som trykt vedlegg der konklusjonen lyder:  
 

Derfor er det utelukket å legge en rampe på nordsiden av kirken. 
 
Fellesrådet deler deres ønske om at kirken tilrettelegges så godt som mulig for 
funksjonshemmede, samtidig som både antikvariske og estetiske verdier 
ivaretas.  
 
Derfor vil vi fastholde vårt ønske om å anlegge en rampe på kirkens sydside, 
men med stigningsgrad 1:12. 

 
Rådmannen opprettholder sin innstilling av 04.02.2011. 
 
 
 
SAKSUTREDNING – til møte 15.02.2011: 
 
Fakta i saken: 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede fattet følgende vedtak 01.06.2010 i FH-sak 
3/09: 

Kommunalt råd for funksjonshemmede anbefaler at plan datert 06.05.2010 om 
ny rullestolrampe, og gangvei og parkeringsplass ved Kroer kirke som skissert 
på tegning datert 08.01.2010 godkjennes. 
 
Gangveien må gis en utforming og overflate som fungerer godt både for 
orienterings- og bevegelseshemmede. 

 
Kirkevergen i Ås har forelagt saken for Borg biskop og Riksantikvaren. Borg biskop 
godkjenner i brev av 02.11.2010 forslaget og skriver at vedtaket kan gjennomføres 
når Riksantikvaren har uttalt seg positivt til den endelige planen, jf. vedlegg 2. 
 
Riksantikvaren skriver i sitt svar 23.11.2010 følgende, jf. vedlegg 3: 

Kirkens plassering i landskapet gjør at en rampe må tilpasses og i alle tilfeller 
være så beskjeden som mulig. En 12 meter lang rampe langs kirkens sørvegg 
vil være sterkt eksponert fra den søndre innkjøringen og således et stort 
inngrep i kirken og dens omgivelser. 
Riksantikvaren anbefaler Ås kirkelige fellesråd å undersøke muligheten for en 
rampe med stigningsgrad 1:12. Dette vil gjøre rampen betydelig kortere og 
mindre dominerende i kirkens nærmeste omgivelser.    

 
Sivilingeniør Jan Sigurd Pettersen utarbeidet forslag til rullestolrampe og adkomst 
som lå til grunn for vedtaket i FH-sak 1/10. Rampen har stigningsgrad 1:15 og er 12 
meter lang. I følge e-post 08.01.2010 fra Pettersen medførte inntegning av repos 
foran inngang at lengden på rampen ble økt.  
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På telefonhenvendelse fra kirkevergen 04.02.2011 svarte Pettersen at han i 
utgangspunktet ikke har innvendinger mot at stigningsgraden endres til 1:12. 
 
I Byggteknisk forskrift stilles det i § 12-18 (2) følgende krav til rampe:   
(http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html) 

Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:20. For 
strekning under 3,0 m kan stigningen være maksimum 1:12. For hver 0,6 m 
høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum  
1,5 m.  

 
I Norges Handikapforbunds brosjyre "Full deltakelse og likestilling. Tilgjengelige bygg 
og uteområder" (http://www.nhf.no/høyre spalte) står det følgende under oversikt over 
tilgjengelighetskrav for rampe: 

Veileder til teknisk forskrift  NHF's kvalitetskrav 
1:20, 1:12 på korte 
strekninger 
Bredde 0,9 - 1,1 m 

Maks 1:20 

Hvileplan 1,5 x 1,5 m pr 
0,6 m stigning  
Rekkverk 0,7 og 0,9 m til 
bygget 

Hvileplan 1,6 x 1,6 m  
Utførelse som passer til 
bygget 

      
I følge Deltasenteret er stigningsforhold 1:12 minimumskrav etter loven, mens 1:20 er 
ideelt, jf. NS 11001 publikumsbygg, del 1. 
 
Vurdering av saken: 
 
Etter rådmannens oppfatning bør Riksantikvarens ønske imøtekommes forutsatt at 
lovens minimumskrav overholdes. Nøyaktige byggetegninger foreligger ennå ikke. 
Det er planlagt hvilerepos midtveis i rampen og foran inngangspartiet. 
 
Rådmannen minner om at denne saken kun dreier seg om selve utformingen og valg 
av praktisk løsning, ikke finansiering av prosjektet. Kommunen har ikke ressurser til å 
finansiere et slikt prosjekt. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen tilrår at Kommunalt råd for funksjonshemmede uttaler seg positivt om 
endringsforslaget så fremt lovens minimumskrav overholdes. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
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Vedlegg 
Ås kirkelige fellesråd                      
v / kirkevergen i Ås 
Postboks 224, 1431 Ås.                                                       
Tlf   64 96 23 31. Fax  64 96 23 39 
E-post: gerhard.winge@as.kommune.no 
Org.nr: 976 986 210. 
 
 

Til Ås kommune, ved Kommunalt råd for funksjonshemmede. 
 
 
Rullestolrampe ved Kroer kirke. 
 
Det vises til deres utskrift fra saksnr: 09/253-9 hvor dere ber om kirkevergens 
uttalelse til hvorvidt en handikapprampe på kirkens nordside er tilstrekkelig vurdert. 
 
I utgangspunktet er dette en vanskelig sak i og med at kirken har en relativt høy 
grunnmur. Det var derfor nødvendig for oss at Riksantikvaren var med i 
planleggingen helt fra starten. 
 
To representanter derfra var på befaring på stedet, og man innså raskt at det ikke 
ville være mulig å få til en løsning gjennom hoveddøra. Dermed var eneste løsning å 
lage ei ny sidedør i våpenhuset. Og der er det kun én mulighet, nemlig på sydsiden.  
 
På nordveggen er det ei innvendig trapp opp til galleriet, og under trappa er det et 
rom med hovedinntaket for strøm samt hele el-tavla. En eventuell ombygging ville 
ikke Riksantikvaren godkjenne, og det ville dertil bli enormt kostbart.  
 
Derfor er det utelukket å legge en rampe på nordsiden av kirken. 
 
Fellesrådet deler deres ønske om at kirken tilrettelegges så godt som mulig for 
funksjonshemmede, samtidig som både antikvariske og estetiske verdier ivaretas.  
 
Derfor vil vi fastholde vårt ønske om å anlegge en rampe på kirkens sydside, men 
med stigningsgrad 1:12. 
 
 
Ås, 24.02.11. 
G. Winge, sign. 
kirkeverge. 
 
 
Kopi: MR-leder i Kroer. 
 FR-leder. 
Prosten i Follo. 


