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En perle av en skole

Vår tilgjengelighetsrådgiver har besøkt flere av de nyåpnede skolene i Oslo kommune 
i tiden rundt skolestart. Han gir tommelen opp for Tokerud skole.

Tekst og foto: Birger Nymo

Fredag 26. august var det åpning 
av nye Tokerud skole. Den offisielle 
åpningen ble foretatt av varaordfø-
rer Marianne Borgen. Den gamle 
slitne bygningsmassen er revet og 
en ny flott og estetisk bygning er 
reist på den gamle tomten.

Undertegnede dro dit bevæpnet 
med fotoapparat, tommestokk, va-
ter, blokk og blyant for å ta den nye 
skolen i øyensyn. Førsteinntrykket 
fra parkeringsplassen av skolen var 
udelt positiv. Uteområdet foran 
skolen likeså.

Uteområdene
Jeg startet min befaring med ute-

området, og her var det ikke mye å 
sette fingeren på. Et lite atrium på 
skoleplassen og en ledelinje førte 
til hovedinngangen omtrent midt 
på bygningen. Skolegården var 
brutt opp av kunstige høyder. Inntil 
skolens fasade var det plassert fast 

boltede benker og bord på en tre 
platting uten terskler. 

”…en skole som vi uten 
å blunke gir karakteren 
universell utformet.” 

Opp mot skolens bakside og en 
idrettsplass er det en gangvei som 
nok var litt for bratt til å matche 
1:20 kravet. På baksiden av skolen 
var det litt for stort tverrfall på 
gangveien. 

Dette var de to tingene jeg kan 
sette et minustegn ved uteområ-
dene.

Innvendig
En ledelinje førte til skolen 

hovedinngang. Automatisk døråp-
ning var plassert i god avstand fra 
dørens svingradius. Vel innenfor 

var det ledelinjer som førte til heis 
og trapp.  I hver ende av bygningen 
er det atkomst som førte til heis. 
Tre atkomster/innganger som var 
forsynt med heis.

Fra baksiden av bygningen er 
det to terskelfrie atkomster der 
du kommer inn på 2. etasjenivå. 
Innenfor var det heis og trapperom.

Og la meg bare tilføye. Inne i 
bygningen fant jeg ingenting å 
sette fingeren på. Trapper med 
oppmerksomhetsfelt og varselsfelt 
der de skal være. Trappetrinn 
med kontrastfarge. Gangarealer 
og fellesarealer med ledelinjer. 
HC-toaletter i fellesarealene, og 
HC-toaletter i garderobeanleggene.

NHF Oslo vil bare gratulere 
elever og ansatte med en skole som 
vi uten å blunke gir karakteren 

universell utformet.

Terskelfritt: Uteområdene er 
åpne og inkluderende.
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Ledelinjer: Vår tilgjengelighetsrådgiver var ikke 
100 prosent fornøyd med ledelinjene, men gir 
likevel godkjent-stempel.

Vanskelig plassert: Til tross for et terreng med 
store høydeforskjeller, har arkitektene løst det på 
en forbilledlig måte.
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Universelt utformet 
til tross for utfordringer
Vår tilgjengelighetsrådgiver er godt fornøyd med at Munkerød skole kan defineres som universelt 

utformet- til tross for utfordrende uteområde.

Tekst og foto Birger Nymo

En av de helt nye skolene som 
også ble åpnet fredag 26. august 
var Munkerud skole. Den offisielle 
åpningen ble foretatt av byråd Geir 
Lippestad. Munkerud skole er 
bygget midt i en steinrøys der 
høydeforskjellen mellom høyeste
og laveste punkt på tomten er 
formidabel. Likevel har man klart 
å gjøre en kjempegod jobb med 
å utligne denne høydeforskjellen, 
godt hjulpet av en utvendig heis. 

Uteområdene
Fra parkeringsplassen der det 
var avsatt tre HC-plasser er det, 
alternativ atkomstvei (1:20) til 
hovedinngang. Her er det ledelinjer 
til hovedatkomst. For å komme 

til baksiden av skolen (dette er 
hovedlekeområdet) kan man 
bruke atkomstveier eller bruke 
den utvendige heisen. Deler av 
atkomstveiene kan nok bli i tøffeste 
laget å avansere med en manuell 
rullestol. Med elektrisk rullestol går 
det greit.

På tross av den formidable 
høydeforskjellen mellom høy-
este og laveste punkt har man løst 
problemene på en tilfredsstillende 
måte.

Innvendig
Ledelinjer fører til skolens 
hovedinngang som er terskelfri 
fra parkeringsplass. Automatisk 
døråpner var plassert i god avstand 

fra dørens svingradius. Innvendig 
er det ledelinjer som fører til heis 
og trapp. For å ta seg opp i etasjene 
har man valget mellom innvendig 
og utvendig heis. 

Innvendige trapper var forsynt 
med oppmerksomhetsfelt og 
varselsfelt der de skal være. 
Trappetrinn med kontrastfarge. 
Gangarealer og fellesarealer med 
ledelinjer. 

Skulle jeg pirke i noe kunne vel 
ledelinjene være mer komplett 
gjennomført. 

Med litt betenkning gir jeg skolen 
karakteren universell utformet. På 
en særdeles bratt tomt har arkitek-
tene gjort en tilfredsstillende jobb.


