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Blommenholm stasjon - spørsmål om manglende 
tilgjengelighet 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har blitt kontaktet av Blommenholm 

Vel (BV). BV har informert ombudet om at Jernbaneverket ikke vil gjøre 

Blommenholm stasjon universelt utformet. Vi har vedlagt kopi av den 

korrespondansen dere har hatt med Blommenholm Vel.  

 

Storting og regjering har vedtatt handlingsplaner som har en visjon om å sikre 

et universelt utformet Norge innen 2025. Den nye regjeringen arbeider nå med 

en ny handlingsplan. Når Jernbaneverket gjør større 

utbygginger/moderniseringer av jernbanestrekninger, er det som BV så billedlig 

skriver, «nå toget går». Ombudet er derfor litt overrasket over at 

Jernbaneverket så ensidig i sin korrespondanse med BV forsøker å vise til lover 

og regler som fører til at Jernbaneverket ikke mener de er pålagt å sikre 

universell utforming. Som en stor offentlig aktør som er ansvarlig for 

infrastruktur mener ombudet det er avgjørende at Jernbaneverket bidrar til 

handling bak Stortinget og regjeringens visjon om et universelt utformet 

samfunn innen 2025. 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker nå en redegjørelse fra 

Jernbaneverket på planleggingen av oppgraderingen/moderniseringen av 

jernbanestrekningen Sandvika og Lysaker. Vi ser av korrespondanse med BV at 

Jernbaneverket mener dere ikke er pålagt etter plan- og bygningsloven å sikre 

universell utforming av Blommenholm stasjon. Ombudet understreker at dere 
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uavhengig av plan- og bygningsloven fortsatt er bundet av diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven § 13 (tidligere § 9 i diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven av 2009). I § 13 er det i utgangspunktet en plikt til å sikre 

at hovedløsningen (blant annet stasjoner) er universelt utformet. 

 

Vi ber derfor også om en redegjørelse for hvorfor Jernbaneverket mener dere 

kan løsrive enkeltelementer i en større oppgradering/modernisering av en 

jernbanestrekning fra pliktene til å sikre tilgjengelighet etter diskriminerings- 

og tilgjengelighetsloven § 13. Ombudet ber i tillegg om en redegjørelse for om 

Jernbaneverket har en plan for om Blommenholm stasjon skal bli universelt 

utformet. 

 

Ombudet ber om en tilbakemelding innen 28. mars 2014.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Åsulv Solstad 

avdelingsleder 

        Carl Fredrik Riise 

        rådgiver 

 

 

 

Vedlegg: Kopi av korrespondansen mellom Jernbaneverket og 

Blommenholm Vel 

 

Kopi til: Blommenholm Vel v/Charles Jensen  


