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SORTLAND KOMMUNE 
Ressurskommune for  
universell utforming 

 2009-2013 
 
 
 

Rapportering 2012 
15 februar 2013  

Skrevet av Kristine Røiri- prosjektkoordinator 

Opplæring, workshop og befaring på Sortland 
 
 
 
 
1.Bakgrunn 
Sortland kommune deltok i perioden 2005-2008 som en av 17 pilotkommuner for 
universell utforming, et nasjonalt prosjekt koordinert av Miljødepartementet. Ny nasjonal 
handlingsplan for universell utforming, ”Norge universelt utformet 2025” ble lagt fram i 2009, 
med en planperiode fra 2009 til 2013. 
 
 I november 2009 fikk Sortland status som en av 13 ressurskommuner i landet. Dette er en 
del av handlingsplanens tiltak K1; Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming av 
fylker og kommuner.  Målsettingen er å utvikle universell utforming som strategi i regional og 
kommunal planlegging og forvaltning. 
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2. Organisering og forankring 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Prosjektansvarlig og koordinator 

Prosjektet er lagt til Teknisk enhet- Stedsutvikling.  Enhetsleder er prosjektansvarlig.  
Prosjektkoordinator er ansatt på fagenhet Byutvikling som arkitekt og planlegger, der ca 20 
% av stillingen går direkte til dette arbeidet.  Prosjektkoordinator sitter som fast medlem av 
RFF. 

Kommunalt arbeid: 
 

Nasjonalt arbeid 
 
 

 

Regionalt arbeid  

Kommunalt råd for 
Funksjonshemmede 

Leder: Grete Ellingsen, 
Ordfører.  

 

Prosjektansvarlig 
Brynjulf Øverby 

Enetsleder Teknisk  
 

Prosjektkoordinator 
Kristine Røiri 

Arkitekt - Byutvikling 
 

Styringsgruppe 
Sortland formannskap  

 

Oppdragsgiver 
Staten :   MD og BLD 

Ressursgruppe 
(rådgivende brukergruppe)  

- Gisle Røthe  
- Anna Bongo Johansen 
- Oluf Hermann Johansen 
- Repr for syn? 
- Marit Brenna Hansen 
- Raina Kristensen 
- Kristine Røiri  
 
 

 
 
 

   

UU- nord 
 

K5- 
opplæring 

16 kommuner 
 

Regional 
ressurs  
 

Tverrsektoriell administrativ 
Prosjektgruppe 

 
- Mona Dahl (Kultur) 
- Odd Einar Sørensen (oppvekst) 
- Marit Brenna Hansen (omsorg) 
- Karl Espen Aas (Eiendom) 
- Oddbjørg Birkelid (Stab) 
- Raina Kristensen (Byutvikling) 
- Cato Marthinussen (Kom.tek.) 
- Kristine Røiri- Koordinator 
 
 
 
 

Nasjonale 
samlinger 

Nasjonale 
Delprosjekt 
 

UU- nord 
Husbanken- region nord 
Fylkeskom. Nordland 
Fylkesmann Nordland 
Fylkesmann- Troms 
Fylkeskom.- Finnmark 
Sortland kommune 
FK RFF (koordinator) 
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C. Styringsgruppe. 

Formannskapet, som er det faste utvalget for plansaker, er politisk styringsgruppe for 
prosjektet. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter RFF) møter 
med fast representant i planutvalget.  Ordfører er også leder for RFF.  

B. Prosjektgruppe og tiltaksplan 

Med utgangspunkt i at kommunens ulike enheter (virksomheter) har et selvstendig ansvar for 
uu innenfor sitt fagområde, ble det høsten 2010 opprettet en tverrsektoriell prosjektgruppe 
bestående av en representant fra enhetene: Stab, Omsorg, Kultur, Oppvekst, Eiendom, 
Kommunalteknikk og Byutvikling . Prosjektkoordinator leder gruppen.  

Prosjektgruppa har utarbeidet en Tiltaksplan. Tiltaksplanen gir en oversikt over hvilke 
strategier og konkrete tiltak hver enkelt enhet vil arbeide med for å oppnå bedre 
tilgjengelighet, og etter hvert universell utforming i egen virksomhet. Kompetanseheving er et 
viktig tiltak på alle enhetene. Planen er dynamisk og oppjusteres hvert år. Etter hvert som 
kompetansen om UU øker, vil det være naturlig at flere tiltak kommet inn i planen. 
 
D. Uu-ressursgruppe  

Våren 2010 ble det opprettet en UU-ressursgruppe bestående av brukerrepresentanter- 
organisert under RFF. Ressursgruppa jobber med konkrete planer og prosjekter, samt deltar 
på befaringer. Arbeidet rapporteres til RFF.  

 

Forankring og rapportering. 
Den tverrsektorielle prosjektgruppa, er forankret hos Rådmannen. Det skal rapporteres til 
Rådmannen og hans ledergruppe. Tiltaksplanen legges frem for Rådmannens ledergruppe, 
Formannskapet og RFF.  
 
Det rapporteres årlig om arbeidet med uu til styringsgruppen. Arbeidet med universell 
utforming er godt forankret i kommuneplanens samfunnsdel og andre overordnede 
styringsdokumenter og etter hvert i øvrige arealplaner, veiledere og rutiner.  
 
 

3. Metode  
Frem til høsten 2010 var uu-arbeidet i kommunen i stor grad avhengig av at 
prosjektkoordinatoren tok initiativ til å drive ulike prosjektet fremover. Dette kunne være 
registrering av kommunale bygg, utarbeide kommunale standarder, organisere befaringer og 
kursing, følge opp bygg og planer, påpeke feil og mangler osv. Ulike sektorer ble da involvert 
underveis, men sjeldent ut i fra eget initiativ. Det har tidvis vært et problem å få enkelte 
enheter til å sette av ressurser og prioritere arbeidet med uu.  
 
Høsten 2010 omorganiserte vi prosjektet, og opprettet den tverrsektorielle prosjektgruppe 
med en tiltaksplan (nevnt over). Dette har ført til at de ulike kommunale sektorene selv er 
ansvarlig for oppfølging av sine tiltak. Koordinator er sekretær, tar initiativ til møter og følger 
opp.  
 
Gjennom denne organiseringen blir koordinator en ressurs heller enn en vaktbikkje. Dette er 
positivt og gir et godt samarbeid og mulighet til å nå mye lengre. Når de ulike sektorene tar 
selvstendig ansvar vil også prosjektet ha langt større mulighet til å være selvgående etter at 
prosjektperioden er over i 2013.  
 
4. Oppnådde resultater 
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I forhold til hovedmålene i Regjeringes handligsplan 

Til hovedmål 1 a- d  
”Ta imot besøk fra andre kommuner, veilede og formidle erfaringer, dele 
prosjekteringsverktøy og standarder. Få frem gode eksempler på uu, spesielt gjennom 
Skolekvartalet.”  

• Sortland får en del henvendelser fra andre kommuner i regionen, spesielt i 
forbindelse med foredrag/innlegg vi har holdt rundt om i regionen. Vi informerer da 
blant annet om prosess og konkrete prosjekt, medvirkning og kommunale standarder. 

• Skolekvartalet med tre skoler, nærmiljø-anlegg og idrettshall er vårt uu-signalposjekt. 
Det fungerer som et eksempelprosjekt både på bygg og uterom, med konkrete 
resultater og en dokumentert prosess. Siste del av uteområdet ferdigstilles sommer 
2013. Vi har i år hatt en del befaringer i Skolekvartalet, både internt og overfor andre 
kommuner. Vi avsluttet året med befaring med hele Deltasenteret som var på besøk 
på Sortland.  

• Vi benytter erfaringer og eksempler fra konkrete prosjekter i Sortland, metodene og 
organisering av uu-prosjektet, veiledere ol når vi holder foredrag i andre kommuner 
og i regionale fora.  

Til hovedmål 2: 
Sortland skal være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for UU 

• Sortland deltar på alle nasjonale samlingene, der vi bidrar aktivt med innspill i 
diskusjonene. Vi bidrar med gode eksempler til rapporter med mer.  

• Sortland kommune er med i programkomiteen for avslutningskonferansen på Hamar 
2013 

• Sortland deltar i et delprosjekt om friluftsområder, sammen med 4 andre 
ressurskommuner.  

Til hovedmål 3 og 4: 
Samarbeide med Regionale myndigheter (NFk, Husbank med mer) om kompetanseheving 
og formidling. Være pådriver og ta initiativ til å sette UU på dagsorden i ulike nettverk og 
samarbeidsfora.  
 
Sortland kommune har i 2012 samarbeidet om flere regionale UU-konferanser/seminar:  

• Den universelle reisen: Svolvær april -12. Samarbeidsseminar der Sortland 
kommune var med å planlegge, finansiere og organisere seminaret, samt at vi bidrog 
med to foredrag. Nordisk vegforum, og deltagere fra kommunene i Vesterålen og 
Lofoten.  Vedlagt program 

• Opplæring av kommunale RFF- Sørfylket: Mo i Rana 4-5 mai-12. Samarbeid 
mellom Nordland fylkeskommune og Sortland kommune om opplæring av 17  
kommunale RFF i regionen (22 RFF var invitert) 2 dagers seminar og workshop. 
Vedlagt program. 

• Opplæring av kommunale RFF- Nordfylket: Sortland 15-16 oktober-12: 
Samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Sortland kommune om opplæring av 
13 kommunale RFF i regionen(20 var invitert): 2 dagers seminar og workshop. 
Vedlagt program. 

• Universell utforming som likestillingsstrategi: Bodø 17 okt -12.  Samarbeid med 
NHF- Nordnorge. Deltagere fra hele Nordland og Troms.  

• Seminar og Workshop med Deltasenteret på Sortland 30-okt. 
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Alle ansatte på Deltasentert var på Sortland (10 stk.)– der vi hadde en dags seminar 
og workshop. Ca 40 deltagere fra administrasjonen i Sortland kommune jobbet i ulike 
temagrupper sammen med Deltasenteret. Dette var en gjensidig erfaringsdeling, der 
det var viktig at Deltasenteret fikk litt innblikk i virkeligheten i kommunenorge. Vedlagt 
program. 

Nettverk Nord – uu-nord   
UU- nord er et regionalt samarbeidsprosjekt mellom ulike myndigheter på regionalt-, lokalt- 
og sentralt nivå. Fylkeskommunalt RFF er sekretariat. Det har vært holdt noen møter i 2012, 
Satsingen fremover skal være på kompetanseheving og Fylkeskommunene må være 
drivkraften bak dette nettverket. Sortland ser sin rolle fremover mer som rådgivende i forhold 
ulike tiltak mot kommunene osv, hellere enn å være med å drive selve nettverket. Sortland 
kommune har ikke mulighet til å ta noe slikt ansvar i regionen i årene fremover.  
 

Til hovedmål 5.  
Informasjon om universell utforming på nettside og i lokale media.   

Sortland kommune jobber nå med en ny nettportal for hele kommunen, der egen 
prosjektleder er ansatt. I forbindelse med dette er det stor fokus på UU. Vi har derfor det 
siste året ikke endret mye på det lokale uu-nettstedet.  

Vi har hatt en del gode oppslag om uu- dette året i lokalavisa, dette er vi fornøyd med.  

 
5. Økonomi  
Økonomien i prosjektet har vært relativt god dette året. Vi har mottatt kr. 225.000,- fra MD i 
Pengene i prosjektet er forsøkt å vare lengst mulig. Når vi har kunnet dekke kostnader 
utenfor prosjektet, har vi gjort det.  (F.eks reisekostnader i forbindelse med innlegg på 
konferanser, Nettverk Nord, K5 med mer har andre dekket. ) 
 
Den største delen av midlene ble også i 2012 brukt til å dekke lønnsutgifter til 
prosjektkoordinator. (kr 154.000,-) For Sortland går det også mye penger til reising til ulike 
nasjonale samlinger, da det er dyrt å fly til og fra Vesterålen. På de fleste samlinger har vi 
hatt flere deltager. Reisekostnadene er holdt nede med å bestille de rimeligste billettene, så 
tidlig som mulig. Vi bor på dobbeltrom dersom det er greit for de som er med.  
 
Stedsutviklingsmidler:  7.65 mill. 
Sortland kommune fikk i 2011 tilsagn om 7.65 mil i tilskudd fra Nordland fylkeskommune.  
Dette er delfinansiering for gjennomføring av universelt utformede uteromsprosjekt i 
Skolekvartalet og Kulturtorget.  Begge disse prosjektene er under opparbeidelse og vi har 
fått utbetalt delsummer av tilskuddene i 2012.  
 
 

6. Gevinstrealisering  Nytteverdien (her nevnes kun noe) 
• Kompetanseheving lokalt og regionalt:  
Det blir gjort en kontinuerlig kompetanseheving innad i organisasjonen. Det er åpenbart 
at dette har stor nytteverdi, kunnskap og forståelse for uu er grunnleggende for å jobbe 
med dette tema. I Nordland har vi jobbet med kursing sammen med regionale aktører, og 
de fleste av kommune i regionen har deltatt i en eller flere sammenhenger i 2012.  

 
• Skolekvartalet som signalprosjekt:  
Alle involverte parter (planleggere, entreprenører, myndighet og brukere) har gjennom 
arbeidet fått en kjennskap til uu gjennom et konkret prosjekt – 
 
• Oppgradering av eks kommunale bygg.  
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Prosjektansvarlige for det enkelte bygg, vaktmester, rektorer mfl har sammen registrert 
mangler og diskutert løsninger for ulike bygg. Dette har gitt stor kunnskapsøkning og 
eierforhold til problemene og mange endringer/tiltak er satt i gang. 

 
Videre utnyttelse av resultatene. (her nevnes kun noe) 

• Ved ferdigstillelse av Skolekvartalet samt flere UU- byrom, skal vi benytte dette til 
eksempler for andre kommuner. 

• Vi skal jobbe mer med formidling av det vi gjør både nasjonalt,og regionalt  
 

6. Endringer og tillegg 
Det har ikke vært store uventede tillegg eller endinger i 2011.  
 
 

7. Prosjektfaglig evaluering 
Vi er svært fornøyd med den endringen vi gjorde med organisering av prosjektet høsten 
2010,  med opprettelsen av en tverrsektoriell prosjektgruppe. Vi har fått flere engasjerte 
enheter som tar selvstendig ansvar.  
 
Arbeid i egen kommune.  
Sortland har vært pilot- og ressurskommune for universell utforming siden 2005, det betyr 
ikke at vi ikke fremdeles må bruke mye ressurser på å jobbe internt i kommunen. Foruten å 
jobbe med rutiner, veiledere, standarder osv har vi jobbet spesielt med å forbedre 
eksisterende kommunale bygg; M/ ombygging, heis, toaletter, nye atkomster, skilting, osv. 
Her gjøres en kontinuerlig og langsom jobb, slik at vi når målet i 2025.  Noe nevnes her:   

 
• Heis i fredet Rådhus 
Sortland kommune har et av de få fredede 50-talls byggene i landet – vårt ærverdige 
Rådhus. – med en kommunestyresalen i 3. etg som ikke har vært benyttet på 6 år.  Nå 
har rådhset fått ny heis, rampe og toaletter. En lang, utfordrende og dyr prosess- med et 
vellykket resultat!  
 
• Oppgradering av skoler etter kartlegging:  

o Oppgradering og tilrettelegging Sigefjord skole 
o Oppgradering og tilrettelegging av Holmstad skole 
o Oppgradering og tilrettelegging av Holand Skole 
o Oppgradering og tilrettelegging av Sortlandshallen 

 
• Uteområder: 
Vi jobber med 3 viktige nærmiljøanlegg som er universell utformet og ferdigstilles i 2013,  

o Bjørklundparken 
o Skolekvartalets uteområder 
o Kulturtorget 

 
 

8. Dokumentasjon og vedlegg 
• Skolekvartalet- bygg og uterom- Powerpoint presentasjon 
• Program for utvalgte kurs og workshop. 

- Den universelle reisen – Svolvær 19.april-12 
- RFF- Sortland  15-16 okt.-12 
- Workshop med Deltasenteret- Sortland  31.okt.-12 

• Ny heis og toaletter i Rådhuset. Fredet 50-talls bygg. 



 

Utfordringer og erfaringer med universell utforming  
Workshop med Deltasenteret 

Samfunnssalen 31.  oktober kl 13:30 – 15:00 
 

Sortland kommune er ressurskommune for universell utforming og er så heldige å få besøk 
av 10 fagpersoner fra Deltasenteret 31. oktober. Målet er en felles erfaringsutveksling.  
Deltasenteret vil informere om hva de gjør og hvilken ressurs de er. Deretter vil det bli 
jobbing i temagrupper der Deltasenteret få innblikk i de utfordringer og erfaringer Sortland 
har med universell utforming. I gruppene vil fagpersoner i Deltasenteret bidra med nyttige 
innspill.  
 
Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet. Deltasenteret 
jobber for at flest mulig skal kunne delta aktivt i samfunnet. De er rådgivere og utvikler 
veiledere og retningslinjer. Deltasenteret forvalter økonomiske støtteordninger og er  
pådrivere i samhandling og synliggjør behovet for tverrfaglig innsats. 
 
Se linken: http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/om-Daltasenteret/ 
 
Program:  
Gruppe 
 

Tema Deltagere Sortland Deltager 
Deltasenteret 

13:30 – 14:00 
 

Deltasenteret: presentasjon av deres 
rolle og arbeid.  

Alle   

14:00- 14:50  Alle  Alle 
RFF 
 

Medvirkning og aktivitet i RFF 
 

Anna, Arne Magne, 
Herbjørn, Mona , Elise 

 

 
Stedsutvikling 

Utfordringer og erfaringer med uu i 
plan- og byggebransjen/byggesak 

Raina, Johnny, Kjersti, Jan 
Harry, Eskild ,Leif, 
Gunnar, Roy Helge, Stig 

 

 
Eiendom 
 

Utfordringer og erfaringer med UU 
ieksisterende kommunale bygg 
Rådhuset som case. (kinofoyayee) 

Karl Espen, 
Nils,  Asbjørn, Torgeir  

 

Stab 
 

IKT : Sortland kommunes nye portal 
Present. av prosjektet og fokus på uu. 

Oddbjørg,  
Ørnulf , Elin, Guro,  

 

Kultur Kultur: Utfordringer og planer med 
tilgjengeligheten i Sortland kirke   

Åsa, Stig ,Gunnar og 
Gørild ? 

 

Kultur 
 

Merking og informasjon om UU i forb  
kulturarrangement og friluftsområder  

Mona Dahl, Marit,  
Renathe 

 

Helse og 
omsorg 

Instalasjon og drift av hjelpemiddel i 
eksisterende boliger 

Marit, Sture, Tore, Arnulf 
mfl.  

 

Kommunal-
teknikk 

Universell utforming og vinterdrift  Cato, Kåre, Stig , Asle , 
Truls 

 

14:50- 15:00 Oppsummering Alle   
 

http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/om-Daltasenteret/


re 

Den universelle reisen 
Seminar på Thon hotell Lofoten, Svolvær 
Torsdag 19. april 2012 kl. 10.00 - 15.30 

Et fakta- og inspirasjonsseminar om universell utforming og 
tilgjengelighet i reisekjeden. 

Nordisk vegforum 

Sortland 
kommune 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminaret er GRATIS 

Påmelding innen 10 april på e-post til : 

Kristine.Roiri@sortland.kommune.no (deltakere fra Vesterålen) 
Johan.Weydahl@vagan.kommune.no. (deltakere fra Lofoten og 
resten av fylket) 



 

 
 

Den universelle reisen 
 
Vi er så heldige at Nordisk vegforum – utvalg for tilgjengelighet/ 
universell utforming – skal avholde møte i Svolvær 19.-20. 
april 2012. Vågan og Sortland kommune benyttet denne 
muligheten, med gode fagpersoner på besøk i regionen 
vår, til å arrangere et seminar. Den 19. april inviterer 
vi derfor til seminar om universell utforming på reisen. 

 
Noen av Nordens fremste på fagfeltet samferdsel og 
universell utforming vil presentere med bl.a. gode 
eksempler fra hele Norden.  I tillegg vil regionale og 
lokale foredragsholdere snakke om tilskuddsordninger, 
utfordringer og muligheter i våre regioner. Det legges 
også opp til erfaringsutvekslinger, spørsmål og 
diskusjoner. 

 
Effektiv transport er en forutsetning for å kunne være 
aktiv i arbeid og fritid. Vi må derfor sørge for at alle 
brukergrupper har best mulig tilgang til transport. 
Tilrettelegging for reisende er viktig for lokalbefolkningen, 
men  også  en  stadig  økende  turisttrafikk,  gjør  at 
det er viktig at det er mulig å reise kollektivt for alle. 

 
Universell utforming i transportsystemet og 
kollektivtransporten handler   også   om   at   viktige 
forutsetninger          i       lovverket       kan   oppfylles. 
Plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven   setter   krav   til   tilgjengelighet 
og   universell   utforming   også  i  transportsystemet. 

Program 
 
Kl 10.00 Velkommen og presentasjon 

Bjørn Kåre Steinset - Nordisk Vegforum og Johan Weydahl, Vågan 
kommune. 

 
Kl 10.20 Universell utforming på hele reisen 

Ingrid Rindal Øvsteng – Vegdirektoratet/ Nordisk vegforum 
 
Kl 10.40 Spørsmål 
 
Kl 10.50 Hva skjer lokalt? 

Sortland bussterminal og viktigheten av samarbeid om planlegging 
av kollektivtransport , v/ Jan Paulsen, Nordland fylkeskommune og 
Kristine Røiri, Sortland kommune 

 

Svolvær torg – Ikke universelt, men forbedres – Svein Christiansen 
Byplan Svolvær – innlegg fra Gunhild S Eidsvik og Johan Weydahl 

 

Kl  11.50 Spørsmål og synspunkter 
 
Kl 12.00 Lunsj 
 
Kl 12.45 Tilskuddsmuligheter og vegvesenets strategi – 

Randulf Kristiansen - Statens vegvesen, region Nord 
 
Kl 13.05 Løsninger i Norden – Likheter og ulikheter 

Karin Renström, Vectura – Sverige/Nordisk vegforum 
 

Kl 13.25 Hva er tilgjengelighetsrevisjon? 
v/ Anne Laurentius – Vejdirektoratet/ Nordisk vegforum 

 
Kl 13.45 Kvalitetsnivå for funksjonshindrede i kollektivtrafikken 

v/ Anette Rehnberg – Trafikkverket-Sverige/Nordisk vegforum 
 
Kl 14.00 Assistanse til svaksynte i trafikken – Innlegg ved Kristin Kråkenes 

Statens vegvesen – midt Norge/Nordisk vegforum 
 
Kl 14.15 Pause 
 
Kl 14.30 Refleksjon og diskusjon: Er dette relevant for oss? Hva gjør vi videre? 
 
Kl 15.05 Hva ser fylkeskommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede av 

muligheter – v/Nick Williams. 



 

Invitasjon 
opplæring av kommunale råd for funksjonshemmede 

15.-16. oktober 2012 

på Sortland hotell, Sortland 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland har i samarbeid med 
Sortland kommune, som ressurskommune for universell utforming, den glede å 
invitere de kommunale rådene for funksjonshemmede til kurs.  

Foredragsholdere 

Nicholas David Williams 
Rådgiver, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland  

Kristine Røiri 
Arkitekt og ressurskommunekoordinator i Sortland kommune, K5-instruktør i 
kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 

Linda Alise Grønning 
Ingeniør og prosessleder i Statens vegvesen, K5-instruktør i 
kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 

 

Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 
2025. Din funksjon som medlem i kommunalt råd vil være sentral for å nå 
denne ambisiøse visjonen.  

På kurset skal vi gi deg noen verktøy for å arbeide aktivt som medlem i rådet i 
din kommune. Kurset er spesielt viktig for de som er ny i rådene, men alle 
rådsmedlemmer vil ha noe å lære, så bli med på kurset, du også!  

Vår erfaring viser at det er viktig at så mange som mulig av rådenes 
medlemmer er med, slik at man får diskutert gjennom hva som er viktig i egen 
kommune og hvordan man kan arbeide i eget råd.  

 

 

 

Foredragsholdere 

Nicholas David Williams 
Rådgiver, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland  

Kristine Røiri 
Arkitekt og ressurskommunekoordinator i Sortland kommune, K5-instruktør i 
kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 

Linda Alise Grønning 
Ingeniør og prosessleder i Statens vegvesen, K5-instruktør i 
kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 

Raina Kristensen 
Ingeniør og arealplanlegger i Sortland kommune, K5-instruktør i 
kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 

Møteleder 
Marianne Andreassen, tidligere leder i rådet for funksjonshemmede i Sortland, 
Medlem i Statlig råd for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse og 
prosjektleder for Framsyntkommuneprosjektet i Sortland 

Vi skal gi dere kunnskap om 

• hva universell utforming er  
• hvordan vi kan få til universell utforming  
• hva du skal og kan gjøre som rådsmedlem 
• viktige lover og regler 
• kommunalt planarbeid 
• statens eget opplæringsprogram for universell utforming 

 
Dessuten vil det bli befaring til nytt skoleprosjekt med bygg og uterom 

 

 



Program 15. oktober 

1200-1245 Lunsj 

1230-1300 Registrering 

1300-1310 Åpning av konferansen,  
Leder av rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland  

1310-1345 Universell utforming i samfunnet  
v/Linda Alise Grønning 

1345-1400 Pause 

1400-1430 Rådenes mandat. Erfaringer som rådsmedlem  
v/Linda Alise Grønning  

1430-1445 UU-QUIZ  
v/Linda Alise Grønning 

1445-1500 Pause 

1500-1530 Paneldebatt, spørsmål fra kursdeltagere  
Panel: Nicholas Williams, Kristine Røiri, Raina Kristensen og 
Linda Alise Grønning 

1530-1600 Gjennomgang av utbygging av Skolekvartalet i Sortland med 
universell utforming i fokus v/Kristine Røiri 

1600-1645 Pause, gjøre seg klar til befaring 

1645-1800 Befaring på Sortland ungdomskole og Sortland videregående 
skole v/Kristine Røiri, Raina Kristensen og Linda Alise Grønning 

1930- Middag på Sortland hotell 

 

Program 16. oktober 

0830-0915 Gjennomgang og oppsummering av gårdagens befaring 
v/Kristine Røiri, Linda Alise Grønning og Raina Kristensen 

0915-0930 Pause, sjekke ut 

0930-1015 Kort innføring i relevant lovverk med eksempler 
• Plan- og bygningsloven 
• Antidiskrimineringsloven 

v/Kristine Røiri   

1015-1030 Gruppearbeid – bruk av lovverket i praktiske sammenhenger 
v/Kristine Røiri 

1030-1045 Pause, sjekke ut 

1045-1145 Kommunalt planarbeid og brukermedvirkning,  
v/Raina Kristensen  

1145-1230 Lunsj  

1230-1315 Gruppearbeid – utfordringer og ideer til tiltak i egen kommune,  
v/Nicholas David Williams  

1315-1330 Pause 

1330-1415 Gruppearbeid, del 2 v/Nicholas David Williams  

1415-1445 Oppsummering og avslutning 

 

Praktisk informasjon 

• Kurset er gratis!  
• Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland dekker kurs, mat 

og overnatting.  
• Reise må dekkes av egen kommune. 
• Påmelding gjøres på 

http://www.nfk.no/dynamiskiframe.aspx?MId1=1548&   
• Påmeldingsfrist 30.09.2012   
• Kontaktperson: Nicholas David Williams, Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede i Nordland, tlf: 478 19 294 eller 756 50414 
• Sortland hotell tlf. 76 10 84 00, e-post sortland@sortlandhotell.no 

http://www.nfk.no/dynamiskiframe.aspx?MId1=1548&


Sortland er ressurskommune for universell 

Skolekvartalet – Signalprosjekt for UU 

Funksjoner og brukergrupper:  
• S-VGS og SUS og Barneskole (publikumsbygg og arbeidsbygg) 

   
    

       
 



Premisser 

• Reguleringsbestemmelser 
 

• Egen uu-standard for 
kommunale bygg.  

• (Nb – prosjektert 2007), 
Nye TEK-10 var ikke trådt 
i kraft) 

 
• Politisk vilje 

 
 

 



Egen ressursgruppe for  
universell utforming 

 



  Seminar og workshop 

Deltagere:  
planleggere, 
entreprenører, 
byggherrer, byggesak, 
RFF  
 
 

 
 



  Workshop   
Hvilke utfordringer står vi overfor i Skolekvartalet? 

 



Beskrivelse/ sjekkliste 
Benyttes som dokumentasjon senere  



Ungdomsskolen - bakgrunn 

 
Veilederen som kommunal 

standard  -del av 
prosjekteringsgrunnlaget 

 
Krav til kompetanse hos 

prosjekterende,  
 

Planegger og byggherre har 
et ønske om UU og 
kompetanse. 

 
 



Hva har SUS fått til? 

• Oversiktlig plan 
m/baser, inngang godt 
synlig 
 

• Hovedløsningen for alle  
 

• Gode løsninger i heis, 
trapp med mer. 

 



Bevegelse - syn- hørsel - allergi 



Kunstnerisk utsmykking 



Sortland VGS 

 



Hva har VGS fått til 

• Hoverdfunksjonene på 
et plan 

• Resepsjon 
• Kontraster 
• Heiser og toalett 
• Sammenbunding av 

gammelt og nytt.  
• Trinnfri atkomst 



Hva har måttet endres underveis:  
1. Hovedatkomst med trapper 



Løsning: Terrenget føres naturlig mot bygget 



Utomhus-annlegg 

 
 



Taktile ledelinjer 

• Fra buss/taxi og til 
hovedinngang 
 

 
• Hovedatkomst er 

oppvarmet slik at taktile 
ledelinjer også skal 
fungerer på vinter 



Naturlige ledelinjer 

 
• Kantstein i kontrast på 

alle gangveier, granitt 
eller smågatestein  

 



Utflytende kryss, eller åpne plasser 



Møbleringssoner, hvilesteder.  

• Møblering:  sykkelstativ, 
søppelkasser, benker, 
beplantning er  plassert 
slik at de ikke er til 
hinder for bevegelse 
syn 

 
• Min fri bredde 3 m 

 
• Hvilebenker pr 100 m 

med plass til rullestol.  



Stigning 

• 1:20 (5%)  - Fra SUS og 
VGS til Idretthallen og 
hovedatkomst og hoved-
atkomst 

 
• 1:12 - Andre viktige 

kommunikasjonsårer 
gjennom området er ikke 
over 1:12, Vurdert av 
ressursgruppa.  
 

• Ingen trapper. 
 

 
 



Atkomst, parkering  
og skilting 

• Trinnfri atkomst til VGS og 
SUS, oppvarmet, ulikt 
belegg 
 

• Parkering: SUS- 15 m fra 
hoveddør, VGS ca 25 m fra 
hoveddør; strømuttak 
 

• Egen UU- skiltstandard for 
sortland kommune utviklet  i 
prosjektet 



Beplanting.  

• Beplanting: miljø 
estetikk, allergi/astma 
 

• Vurdering: Ønske om 
plante med farge og 
duft: Plassering og drift 
blir viktig.  
 

• Avveiing  
brukerkompetanse 

 
 



 
• Kompetanse er essensielt hos alle  

 
• Medvirkning: Timing er essensielt  

 
• Vi har fått et signalprosjekt – en arena for 

læring 
• på godt og ondt: det vil vi benytte 
• alle parter har fått en høyere bevissthet 

om UU 
 

 
 

Erfaringer.  



Velkommen hit 
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