
U VERDAL KOMMUNE - ressurskommune innen universell utforming

VERBAL ÅRSRAPPORT 2013

1. INNLEDNING

Verdal kommune har vært ressurskommune innen universell utforming under
Tiltak Kl i regjeringens handlingsplan « Norge universelt utformet 2025» i
perioden 2009-2013. (I perioden 2005-2008 var Verdal en pilotkommune
innen universell utforming.)

I samme periode har Nord-Trøndelag vært et pilotfylke innen universell
utforming. Tett og godt samarbeid mellom ressurskommune og pilotfylke har
vært en suksessfaktor i arbeidet.

2. ORGANISERING OG FORANKRING.

Koordinator innen universell utforming har vært ansatt i 40 % stilling i
virksomhetsområde for Plan, byggesak, oppmåling og miljø (PBOM). PBOM er
organisert felles for kommunene Verdal og Levanger etter en såkalt
samkommunemodell. Virksomhetsleder i PBOM har vært nærmeste
overordnede i det daglige.

Rådmannens ledergruppe, bestående av rådmann, kommunalsjef samfunn,
kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef helse, har hatt styringsfunksjonen
vedrørende oppdraget som ressurskommune.

Kommunalsjef samfunn var uu-koordinator sin kontaktperson i lederteamet.

Komite'  Plan og samfunn (KPS) har utgjort den politiske forankringen.
Koordinator har rapportert til/orientert KPS 2 ganger i løpet av 2013.

Koordinator har samarbeidet tett med Rådet for likestilling av funksjons-
hemmede og Eldrerådet.

12013 ble Kompetanseprogrammet, K5, gjennomført. Sekretærene i de 2
rådene la til rette for i alt 5 felles samlinger. I tillegg til gjennomgang av
nettprogrammet, var det praktisk utprøving på jernbanestasjonen, minibank og
restaurant, med rullestol og diverse briller. Siste samlingen avsluttet med
konkrete spørsmål om universell utforming.
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Utenfor kafeen på Jernbanestasjonen

3. METODE

Samhandling som metode- en suksessfaktor.

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å oppnå gode
resultat innen universell utforming.

I Verdal sto evaluering og erfaringer etter utbyggingen av Verdalsøra barne-
og ungdomsskole med flerbrukshall og basseng, sentralt i 2013.

Det tette samarbeidet med pilotfylket Nord-Trøndelag, altså mellom
forvaltningsnivåer, var en gjennomgående suksessfaktor.

Arrangering av «Erfaringskonferanse vedr universell utforming og skoler» i
Verdal, samlet sektorer på tvers for intern presentasjon. Fylkets 23 kommuner
var invitert til konferansen.

Kompetansespredning innen universell utforming preget 2013. Som
ressurskommune, sammen med pilotfylket, Rådet for likestilling av
funksjonshemmede på fylket, NAV hjelpemiddelsentralen og Husbanken ble
gjennomført 3 temadager i Namdalen. Samarbeid på tvers som metode stod
sentralt. Tilbakemeldingen fra deltagende kommuner, 13 i alt, berømmet at
instansene hadde slått seg sammen om et opplegg, og at de dermed fikk
informasjon fra flere når de først hadde tatt seg tid til å delta på temadag.

4. OPPNÅDDE RESULTATER

Verdal kommune utarbeidet egne resultatmål innen universell utforming for
2013. Disse var utarbeidet i et samarbeid mellom Rådmannens ledergruppe
og koordinator.

Resultatmålene ble lagt ut på kommunens hjemmeside.
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VERDAL KOMMUNES RESULTATMÅL  INNEN  UNIVERSELL UTFORMING 2013

1. Verdal kommune har tatt inn og synliggjort universell utforming i kommunalt
planverk.

2. Verdal kommune har evaluert resultat og læringseffekt, samt skrevet rapport
vedr Verdalsøra barne -  og ungdomsskole med flerbrukshall,  basseng og
uteområder.

3. Universell utforming er et fokusområde ved årlige vernerunder.

4. Verdal kommune har gjennomført Kompetanseprogrammet innen universell
utforming.

5. Universell utforming tas inn i kravspesifikasjoner i konkurransedokument ved
offentlige anskaffelser.

6. Verdal kommune har brukt handlingsrommet gitt i Plan og bygningsloven til
utvikling av hensiktsmessige boligområder.

7. Strategien universell utforming står sentralt i arbeidet med ny sentrumsplan.

• Intensjonen med kantesteinsfritt sentrum videreføres.

• Trygge gang og sykkel forbindelser mellom boligområder,  servicetilbud
og inkluderende møteplasser er vektlagt.

8. Prinsipper for avfallshåndtering er omtalt i områdeplaner og reguleringsplaner.

Verdal kommune har en bevisst holdning til sammenhengen mellom universell
utforming og avtalen om et Inkluderende arbeidsliv

EVALUERING AV RESULTATMÅLENE-

Resultatmålene har påvirket en retning og økt bevisstheten innen universell
utforming i kommunen.

Vedrørende resultatmål 2 ;  «Verdal kommune har evaluert resultat og læringseffekt,
samt skrevet rapport vedr Verdalsøra barne-  og ungdomsskole med flerbrukshall,
basseng og uteområder»,  ble det høg måloppnåelse.

• Firma Universell utforming,  ved Trine Presterud,  gikk evalueringsrunde
både på bygningsmasse og uteområder,  og utarbeidet en fyldig rapport
med bilder og kommentarer.
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htt ://vwvw.verdal.kommune.no/Documents/Helsetenester/universellutf

ormin /uura ort n skolen ora med bilder. df

Pilotfylket og ressurskommunen arrangerte «Erfaringskonferanse- skoler og
universell utforming ved Verdalsøra barne- og ungdomsskole» og inviterte
fylkets kommuner til foredrag, dialogpresentasjon og befaring.

Fra paneldialogen under konferansen.

Verdalsøra barne- og ungdomsskole vil bli meldt inn til den nasjonale
eksempelsamlingen for ferdigstilte prosjekter.

5. ØKONOMI

Verdal kommune mottok i 2013 basistilskuddet til ressurskommuner fra
Miljøverndepartementet; kr.112.500. Tilskuddet gikk inn i lønn for koordinator i
40 % stilling.

Fra Direktoratet for byggkvalitet mottok kommunen i 2013 kr 30.000. Det som
kompensasjon for koordinators tidsbruk vedr planlegging og gjennomføring av
3 temadager innen universell utforming i Namdalen.

6. GEVINSTREALISERING

Nytteverdi;

Skolebarn/ungdom har fått en moderne og fin arena for læring og mestring.
Elevene er STOLTE av skolen der de tusler rundt i sokkelesten eller innesko.

Ansatte har fått en arbeidsplass med nye muligheter for pedagogiske
endringer. Klasserom og grupperom ligger ved siden av hverandre og inviterer
til fleksibel bruk.

Skolebygget med flerbrukshall og basseng, er en aktivitets- og sosial
møteplass for verdalinger og besøkende i alle aldre også på kveldstid. Musikk,
sang og bevegelse er en profilert satsing som ble vektlagt under
planleggingen. Scener og amfi er funksjonelt plassert. Verdt å merke er gode
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lydforhold. Det fungerer med konferanse i auditorium samtidig med at
ungdommene øver på rockemusikk og sang i amfiet.

Universell utformin var en gjennomgående strategi i planlegging og utbygging
av skolen. Rådet for likestilling av funksjonshemmede og koordinator var
aktive gjennom samspillsmodellen. Skolen ble oppført i henhold til TEK 07.

Timin for medvirknin er viktig. Størrelse på heis ble bestemt før UU-gruppen
ble forespurt, og omkamp var uaktuelt. Rådet for likestilling av funksjons-
hemmede og koordinator ønsket en større heis.

Med eller uten terskler var et drøftingsområde. UU-gruppen ønsket terskelfri
skole. Beslutningsgruppen bestemte terskler.

Rapporten fra firma Universell utforming foreslår å fjerne terskler der de er
unødvendige i henhold til lyd og/eller brannkrav.

Bestiller-kom etanse er viktig. Det gjelder blant annet monteringshøgder for
såpedispenser og tørkepapirholder på toalettene. Likeså plassering av
døråpnere i forhold til avstand til hjørner. Tett oppfølging slik at bestilling og
utførelse stemmer overens er nødvendig.

Verdalsøra barne- og ungdomsskole er positiv til å ta i mot besøk for å dele
erfaringer.

Verdal kommune skal renovere Ørmelen barneskole. Organisasjonen vil ta
med erfaringene fra Verdalsøra barne- og ungdomsskole ved renoveringen.
Erfaringene som er gjort, og tilbakemeldingene i rapporten, er overførbare til
andre publikumsbygg i kommunen.

Rapporten utarbeidet av Universell utforming legges ut på kommunen sin
hjemmeside og blir tilgjengelig for alle.
htt ://www.verdal.kommune.no/Documents/Helsetenester/universellutformin /
uura ort n skolen ora med bilder. df

Nabokommunen Levanger, som er i en fase med planlegging og bygging av
ny Ungdomsskole, vil ha stort utbytte av rapporten og de erfaringer som
Verdal har gjort.

7. ENDRINGER  OG TILLEGG

Verdal kommune valgte å ikke involvere seg i noen av de nye delprosjekter
som kom i gang i 2013.

På oppfordring fra Direktoratet for byggkvalitet, påtok koordinator seg å lede
en satsing vedr kompetansespredning/K5 for Namdalskommunene.
Samarbeid med Pilotfylket Nord-Trøndelag, Rådet for likestilling av
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funksjonshemmede på fylket, NAV Hjelpemiddelsentralen og Husbanken var
metoden det ble satset på. Alle instanser har sine kontaktpersoner i
kommunene. Vi valgte å tilby 3 arrangement, et i hvert av de 3
Namdalsregionene. Opplegget ble en suksess. 68 personer fra 13 kommuner
deltok på opplegget.

Verdal kommune bidro med en artikkel i K1-prosjektets sluttrapport; «Mer
attraktivt sentrum med ny jernbanepark.»
htt ://www.re •erin en.no/ a es/38540471/T-1540. df

«Det e itjnå som kjæm  tå sæ sjøl»  var tittelen på Kl tiltaket sin presentasjon
på sluttkonferansen på Hamar 23.-25. oktober 2013. Til  toner av Hans Rotmo
sin sang, var koordinator sentral i planlegging og gjennomføring av
presentasjonen fra scenen.

S -

Med UU-briller for et universelt
utformet samfunn som inkluderer ALLE:

Verdal kommune mottok i 2013 pris for god universell utforming i
Jernbaneparken. Prisen er opprettet av det det fylkeskommunale rådet for
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, og ble delt ut av
fylkesordfører på KS sin høstkonferanse.

8. PROSJEKTFAGLIG EVALUERING

Kommunen har jobbet konstruktivt med universell utforming i perioden som
ressurskommune.

Bevisstheten har økt i organisasjonen.  Det gjenspeiler seg i nye planer som er
under utarbeidelse,  eks ny plan for Verdal  sentrum.

Å ha utarbeidet resultatmål for 2013 gjorde arbeidet målbart.

Planlegging, bygging og evaluering av skoleutbyggingen i perioden ble en
positiv læreprosess.

Å være ressurskommune i et pilotfylke var positivt. Samarbeid som metode,
ikke minst mellom forvaltningsnivåer, gav motivasjon og resultater.
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Tilhørighet til et nettverk innen universell utforming, bestående av nasjonale
miljøer, pilotfylker og ressurskommuner gav inspirasjon, og gjorde det letter «å
holde trykket» på hjemmebane.

Utfordringen for Verdal kommunen framover, er å holde høgt fokus på
universell utforming også etter pilot/ressurskommunetiden. Intensjonen om
Byrom og hjerterom, Verdal en kommune og by for ALLE, må leve videre.

9. DOKUMENTASON

• Verdal kommunes resultatmål 2013 Vedlegg 1

• Erfaringskonferanse; « Skoler og universell utforming.» Vedlegg 2.

• Rapport; «Vurdering av universell utforming ved Verdalsøra barneskole,
Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med
utearealer»" av Trine Presterud Universell utforming AS. Vedlegg 3
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V VERDAL -  EN RESSURSKOMMUNE INNEN  UNIVERSELL UTFORMING

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING 2013

1. Verdal  kommune har  tatt  inn og synliggjort universell utforming i kommunalt

planverk.

2. Verdal kommune har evaluert resultat og læringseffekt, samt skrevet rapport vedr

Verdalsøra barne - og ungdomsskole med flerbrukshall, basseng og uteområder.

3. Universell utforming er et fokusområde ved årlige vernerunder.

4. Verdal kommune har gjennomført Kompetanseprogrammet innen universell

utforming.

5. Universell utforming  tas inn i kravspesifikasjoner i konkurransedokument ved

offentlige anskaffelser.

6. Verdal kommune har brukt handlingsrommet gitt i Plan og bygningsloven til utvikling

av hensiktsmessige boligområder.

7. Strategien universell utforming står sentralt i arbeidet med ny sentrumsplan.

• Intensjonen med kantesteinsfritt sentrum videreføres.

• Trygge gang og sykkel forbindelser mellom boligområder, servicetilbud og

inkluderende møteplasser er vektlagt.

8. Prinsipper for avfallshåndtering er omtalt i områdeplaner og reguleringsplaner.

9. Verdal kommune haren bevisst holdning til sammenhengen mellom universell

utforming og avtalen om et Inkluderende arbeidsliv.



-et ansvar for FYLKESTINGET
i Nord-Trøndelag

www.ntfk.no

inviterer til:

Aktuelt for:

LIL

U Verdal kommune

Erfaringskonferansen

skoler og universell utforming

Verdalsøra barne- og ungdomsskole
tirsdag 24. september 2013

Kommunene:
Rådmenn

Plan- og byggesak
Eiendom,  drift- og

vedlikehold
Oppvekstsektoren

Helse
Råd for likestilling av
funksjonshemmede

Arkitekter,
landskapsarkitekter,
interiørarkitekter,

ingeniører og
prosjekterende av skoler
og andre publikumsbygg

læringsarena

Sosial arena

Arbeidsplass

Konferansen er gratis  og inkluderer  en enkel lunsj.
Bindende påmelding til ingen.storstad@verdal.kommune.no innen 13. september 2013.

Oppgi navn, arbeidssted og mobilnummer.

Konferansen blir arrangert med støtte fra Husbanken



PROGRAM

Tidspunkt Tema

09:30 Registrering og kaffe

10:00  Kulturelt  innslag ved skoleelever

Åpning  v/ Frode Kvittem, oppvekstsjef i Verdal

10:20  Hva betyr egentlig universell utforming?
Ved Trine Presterud, Universell utforming

11:15  Universell utforming og eksisterende bygg

Ved Karl Arne Jensen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Erfaringer fra arbeidet med kartlegging, restaurerings-
og nybyggarbeid ved de videregående i skolene i Nord-Trøndelag

11:45  Universell utforming fra bussholdeplass til hovedinngang

Ved Anne Caroline Haugan, Nord-Trøndelag fylkeskommune

11:55  Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg

Ved Solveig Dale, Trondheim kommune

12:10  Lunsj i kantina

13:00  Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Ved sivilarkitekt Gunnar Næss, Link arkitektur

13:15  Paneldialog om Verdalsøra  barne- og ungdomsskole
Programleder er Marte Hallem

Deltakere i anelet:
Håvard Holmen, rektor Verdalsøra barneskole
Bård Kotheim, virksomhetsleder teknisk drift, Verdal kommune
Gunnar Næss, Link arkitektur
Kari G. Næss, koordinator for universell utforming i Verdal kommune
Lars M. Lersveen, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Verdal kommune
Bjørn Erland SøderstrØm, verneombud Verdalsøra barneskole

14:00  Befaring på VerdalsØra barne- og ungdomsskole

15:00  Oppsummering  og avslutning. Vi avslutter 15:30

16: 00 - 17:00 Befaring  Verdal videregående skole for de som Ønsker dette



FOREDRAGSHOLDERE OG PROGRAMLEDER 24. september 2013

Marte Hallem - Marte Hallem tekst og tone
Programleder.
Utdannet journalist og har erfaring fra Adresseavisen samt som
informasjonsrådgiver i Nord- Trøndelag fylkeskommune.
Har siden 2009 vært selvstendig næringsdrivende og tar oppdrag innen
programledelse, sang og underholdning.

Gunnar Næss  -  Link arkitektur
Utdannet sivilarkitekt. Var "sjefsarkitekten" for utbyggingen ved
Verdalsøra barne- og ungdomsskole.

Link arkitekter er et anerkjent firma med bred faglig kompetanse og stor
kapasitet.  Link kan vise til store prosjekter som Nordlys-katedralen i Alta
og ASAK  skole og barneskole i Skedsmo.

Trine  Presterud  -  Universell utforming
Utdannet bygg - og anleggsingeniør. Har arbeidet flere år med universell
utforming i Oslo kommune. Nå faglig leder i firmaet Universell utforming i
Oslo, og tar oppdrag med undervisning og kartlegging av bygg og
uteområder.
Har på oppdrag fra Verdal kommune kartlagt og utarbeidet rapport om uu-
tilstanden på skoleanlegget på Verdalsøra barne- og ungdomsskole,
både det bygningsmessige og uteområdene.

Solveig Dale  - Trondheim  kommune
Utdannet ergoterapeut. Rådgiver for universell utforming i Trondheim
kommune. Har koordinatoransvaret for Trondheim som pilotkommune og
senere som ressurskommune.
Har sammen med Porsgrunn kommune og Direktoratet for byggkvalitet
vært sentral i utarbeidelsen av den nasjonale veilederen for
Publikumsbygg. Er en etterspurt foredragsholder.

Karl Arne Jensen - Nord- Trøndelag fylkeskommune
Utdannet ingeniør. Har i flere år jobbet på Eiendomsavdelingen hos
fylkeskommunen med prosjektledelse av nybygg og ombygginger, samt
kvalitetssikring og rutiner i byggesaker.

Prosjektleder ved utbygging av de videregående skolene i Stjørdal,
Levanger, Verdal og Inderøy.

Anne Caroline Haugan  -  Nord-Trøndelag fylkeskommune
Utdannet landskapsarkitekt og har tidligere jobbet i Asplan Viak og
Multiconsult. Har vært ansatt i fylkeskommunen som prosjektleder for
Nord-Trøndelag som pilotfylke innen universell utforming siden 2009.
Jobber nå som rådgiver og saksbehandler ved Regional
utviklingsavdeling, blant annet med plansaker og universell utforming.



Universell Utforming AS
Kongens gate 9
01530s10

www.universeIlutforming.org
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1. Prosjekt oversikt

Informasjon om prosjektet

Prosjekt
Verdalsøra barneskole, ungdomsskole,
flerbrukshall, svømmehall o utearealet
Oppdragsgiver:
HR Prosjekt AS og Verdal kommune

Kontaktpersoner:

Forfatter(e) Kvalitetssikret av
Trine Presterud, tlf 93016217 Lisbet Elvaker
Tittel: Vurderin av universell utformin Dato: 28.10.2013

Sammendrag

Kjell Kvam i HR
Prosjekt AS
Kari Gregersen
Næss
Verdal kommune

Det ble gjennomført en befaring av bygget med tanke på universell utforming den 7. mars
og utearealet  den 23.  september  2013. Helhetsinntrykket  av bygget og utearealet var
meget bra.  Bygget med uteområde ble prosjektert i henhold til krav i gammel  forskrift
(TEK 07),  men tilfredsstiller mange av kravene i gjeldende forskrift (TEK 10).  Rapporten
beskriver eksempler på god utforming, avvik i forhold til TEK 07,  avvik  dersom TEK 10
hadde vært gjeldende, samt andre anbefalte forbedrende tiltak og vurderinger.

Når det gjelder vurdering av avvik i forhold  til TEK 07 i  bygget ble det registrert et par
dører i kommunikasjonsveiene hvor åpningskraften var over 20 N. Det ble også registrert
betjeningsutstyr som var for høyt montert.

Akustikkforhold og inneklima er ikke  kartlagt og  vurdert.

Avvik i forhold til TEK 07  i uteområdet var nivåforskjell på over 20 mm i atkomsten til en
amfiløsning.

Det er laget et eget vedlegg med bilder fra bygget hvor det beskrives løsninger som er
gode (merket +) og hva som eventuelt kan forbedres (merket -). Kommentarene er ment
som et bidrag til erfaringslæring.

Postadresse
Universell Utforming AS,  Kongens gate  9, 0153 Oslo

Evalueringsrapport - Verdalsøra 2



Sammendrag

På bakgrunn av at Verdal kommune er en lærende organisasjon og en ressurskommune

innen universell utforming er det utført en evalueringsrunde med fokus på universell

utforming av Verdalsøra barne- og ungdomsskole, med flerbrukshall og basseng. Både
innvendig arealer og uteområder er vurdert.

Rapporten beskriver avvik i forhold til krav i byggeteknisk forskrift, forhold hvor det

anbefales å utføre forbedrende tiltak og eksempler på god utforming. Bilder med
kommentarer er vist i eget vedlegg. Kommentarene inneholder både avvik i forhold til TEK
10 og andre forbedringer som kan bidra til erfaringslæring.

Helhetsinntrykket var meget bra og det er mange gode løsninger i forhold til universell
utforming. Til grunn for  prosjekteringen ligger krav i byggeteknisk forskrift, TEK 07 . Bygget
har en logisk planløsning som gjør det lett å orientere seg. Det er tydelige
kommunikasjonslinjer ut i fra byggets midtpunktet hvor hovedinngang,  hovedtrapp, heis og
hall/kantine er lokalisert.  Det er gjennomgående benyttet gode kontraster og tydelig merking
med bruk av fager, symboler og skrift/nummerering.  Byggets utforming tilfredsstiller i stor
grad kravene i dagens lovverk,  dvs. byggeteknisk forskrift TEK  10. Når det gjelder vurdering
av avvik i forhold  til TEK 07  ble det kun registrert et par dører i kommunikasjonsveiene hvor
åpningskraften var større enn kravet på 20 N, samt betjeningsutstyr som var for høyt
montert.

Tomten bygget står på skaper ikke utfordringer med hensyn til krav om stigningsforhold,
men det ble registrert mangelfull skilting, belysning og taktil og visuell leding av

adkomstveiene til de ulike inngangsdørene. Utforming av uteoppholdsarealet gir mulighet
for ulike typer lek og er tilrettelagt for ulike aldersgrupper. Bruk av småstein som fallunderlag
i store arealer ved lekeapparatene og mangel på horisontalt felt med fast dekke på minimum
1,6 m x 1,6 m (krav i TEK 10) hindrer deltakelse og likestilt bruk. Nivåforskjell ved atkomst til

amfiet og utforming hindrer også likestilt bruk og er et avvik i forhold til TEK 07. Siden
skolen har flere innganger for de ulike klassetrinnene vil det medføre mangel på likestilt
inngang for personer som er avhengige av å bruke heis. De vil kunne få en lang omvei fra
uteoppholdsareal til klasserom.

Det er ikke foretatt kontroll av akustikkforhold og inneklima, samt måling av utvendig

belysning og luminanskontraster.

Bakgrunn

Verdal kommune er ressurskommune innenfor universell utforming. Læring i forbindelse
med skoleutbyggingen sto sentralt i søknaden til Miljøverndepartementet for status som

ressurskommune innen universell utforming i perioden 2009-2013. Et av kommunens
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resultatmål for 2013;" Ha evaluert  resultat og læringseffekt, samt skrevet rapport

vedrørende Verdalsøra  barne- og ungdomsskole med flerbrukshall , basseng og uteområde."
Det er derfor gjennomført en evalueringsrunde med fokus  på universell utforming.

HR Prosjekt AS ved Kjell Kvam  har engasjert  Universell Utforming AS for å  gjennomføre en
vurdering  av universell utforming  av bygningsdelen til Verdalsøra barne- og ungdomsskole,

flerbrukshall  og svømmehall. Verdal kommune ved Kari Gregersen  Næss var oppdragsgiver
for vurdering  av uteoppholdsarealene. Til grunn  for prosjekteringen ligger krav i
byggeteknisk forskrift (TEK 07).

Vurderingene i rapporten er gjort på bakgrunn av befaring den 7. mars og 23. september
2013 utført av Trine Presterud i Universell Utforming AS sammen med Kari Gregersen
Næss som representant fra Verdal kommune.  Rapporten inneholder et eget vedlegg med

bilder fra bygget hvor det beskrives løsninger som er gode (merket +)  og hva som er avvik
eller kan forbedres  (merket  -).  Kommentarene er ment som et bidrag til erfaringslæring.
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2. Vurdering av universell utforming av bygget

Eksempler på god utforming

Logisk og ryddig utforming av planløsning, fellesarealer, kommunikasjonsveier,
klassetrinn, administrasjon, flerbrukshall og basseng.
Trinnfri atkomster.
Heis og hovedtrapp sentralt plassert.
God støtte til orientering med bruk av fargekoder, tall, symboler og ledende
elementer.
Generelt god bruk av tydelig kontraster.
Trapper med doble, sammenhengende håndløpere og kontrastmarkering av inntrinn.
Gjennomgående bruk av glassmarkering.
Bra bruk av fleksible løsninger, med interiør som kan flyttes på og arbeidsbord med
hev/senk funksjon.
Bruk av materialer og kunst som bidrar til akustisk demping.
Renholdssone med skifte av utesko.

Avvik i forhold til TEK 07

Det ble registrert følgende avvik fra krav i lovverket:

- Åpningskraft større enn 20 N på et par dører i kommunikasjonsveiene.
- Adgangskontroll på heisen for høyt montert.
- Tørkepapirholder på HC-toalett for høyt montert.
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Registrerte avvik

Tabellen nedenfor viser avvik dersom TEK 10 hadde vært gjeldende ved bestilling av

anlegget.

Avvik
Trappenesene og
håndløperne har ikke
tilstrekkelig kontrast.

Feil plassering av
farefelt ved
hovedtrapp og mangel
på farefelt og
oppmerksomhetsfelt
ved øvrige trapper i
bygget.

Mangler synlig
fargekontrast mellom
fastmontert utstyr og
vegg i bad og toalett.

Mangler
glassmarkering opp til
1,5 m over gulv.
Markeringen går til 1,3
m over gulv.

Foto

I

Krav iTEK 10
§12-16 (3 b) Håndlist skal
ha et tilnærmet rundt
tverrsnitt med
luminanskontrast 0,8 i
forhold til bakgrunnsfarge.

§ 12-16 (3 c) Det skal
være et farefelt foran
øverste trappetrinn og et
oppmerksomhetsfelt foran
og inntil nederste trinn i
hele trappens bredde.
Feltene skal være taktilt
og visuelt merket med
luminanskontrast 0,8 i
forhold til bak runnsfar e.
§ 12-9 (2 a) Gulv og vegg
skal ha synlig
fargekontrast. Fastmontert
utstyr skal ha synlig
fargekontrast til gulv/vegg.

§ 12-20 (2) Glassfelt i
inngangsparti og
kommunikasjonsvei der
det kan være fare for
sammenstøt, skal være
kontrastmerket med
glassmarkør synlig fra
begge sider i to høyder
med senter 0,9 m og 1,5
m over ferdig gulv.

Evalueringsrapport - Verdalsøra 6



Enkelte av døråpnere
er montert for nærme
innvendig hjørne.

Å
Mangler punktskrift på
skilt med viktig
informasjon.

Mangler trinnfri
inngang og horisontalt
felt på minimum 1,5 m
x 1,5 m utenfor
dørens slagradius inn
til sløyd /
formingsbygget og
trinnfri nødutgangene
ved kantine og
svømmehall.

Garderobe

Damer

Andre anbefalte forbedrende tiltak

Mønster i glassmarkør i
dør skal være forskjellig
fra glassmarkør i
nærliggende lassfelt.
§ 12-15 (3 c) Døråpner for
automatiske dører skal
monteres utenfor dørens
slagradius. Den skal være
godt synlig og være
plassert med
betjeningshøyde mellom
0,8 m og 1,1 m over gulv.
Avstand fra  innvendig
hjørne skal være minimum
0,5 m.
§ 12-21 (2) Informasjon
skal være lett å lese og
oppfatte.  Det skal være
synlig kontrast mellom
tekst og bakgrunn. Viktig
informasjon skal være
tilgjengelig med tekst og
lyd eller punktskrift.

§ 12-4 (2 c) Inngangsparti
skal være trinnfritt.
(2 d) Utenfor
hovedinngangsdør skal
det være et horisontalt felt
på minimum 1,5 m x 1,5
m. Ved sidehengslede
dører gjelder dette utenfor
dørens slagradius.

Fjerning av terskler der det ikke er nødvendig pga lyd- eller branntekniske krav. I
TEK 07 står det at innvendige dører bør være uten terskel, såfremt dette ikke strider
mot branntekniske krav eller lydkrav i den tekniske forskriften. I norsk standard står
det at terskelfrie døråpninger skal brukes der det er mulig.
Forbedre veifinning / orienterbarheten i bygget, f.eks. med oversiktskilt og visning av
vei til informasjonen / administrasjon. I bygg hvor administrasjon / informasjon
plasseres i 2 etg er det nødvendig med utforming som sikrer en god veifinning for
orienteringshemmende og ukjente personer.

Evalueringsrapport - Verdalsøra 7



Etablere mulighet for blending av lys der dette er sjenerende.
Utbedre arbeidsplassene på informasjonskontoret slik at hev/senk arbeidsbord kan
fungere.
Innbygging av bibliotek for å redusere støy og forstyrrelser.
Sikring av underside hovedtrapp for å unngå fare for uhell ved høyde lavere enn 2,1
meter.

Andre vurderinger knyttet til atkomst og inngangspartier

Det er kun krav om en heis i dette bygget. Heisen er sentralt plassert ved hovedinngangen
og hovedtrappen i kjernen av bygget. Siden skolen har flere innganger for de ulike
klassetrinnene vil det medføre mangel på likestilt inngang for personer som er avhengige av

å bruke heis. De vil kunne få en lang omvei fra uteoppholdsareal til klasserom. Det hadde

derfor vært en fordel med en heis i hver av klassefløyene i dette bygget.

Det er 3 parallelle inngangspartier som fører inn til samme garderoberom for

ungdomsskoletrinnene. Dersom det hadde vært valgt løsning med en felles inngang, ville
både investeringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnadene blitt redusert (4 dører med
tilhørende døråpningsautomatikk kunne spares inn).
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3. Vurdering av universell utforming av utearealet

Eksempel på god utforming

- Mange ulike aktivitetsmuligheter for forskjellige aldersgrupper.
- Tilstrekkelig bredde på atkomstveier til bygget.
- Ingen trapper og få nivåforskjeller.
- Flere parkeringsmuligheter nær de ulike inngangspartiene.
- Sykkelparkering flere steder også tilrettelagt med overbygg.
- Avfallssystem med trinnfri atkomst og lav innkasthøyde.
- Bruk av farger på lekeapparatene.

Avvik l forhold til TEK 07
Det er avvik i forhold til tilgjengelighet til atriumet hvor kant i overgangen fra atkomst er
høyere enn 20 mm.
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Avvik i forhold til TEK 10

Tabellen  nedenfor viser avvik dersom  TEK 10 hadde  vært gjeldende ved bestilling av

anlegget.

Avvik
Mangler skilting av
HC-parkeringsplasser.

Foto Krav iTEK 10
§8-9 (4 b) Parkeringsplass
skal ha tilfredsstillende
belysning og være tydelig
skiltet og merket.

Det mangler visuell og
taktil avgrensning
både til hovedinngang
og inngangspartiene
til de ulike
klassetrinnene.

Det mangler belysning
langs atkomstvei fra
bussholdeplass.

Bruk av grus /
småstein som
fallunderlag og dekke
av gress og heller ved
lekeapparater er til
hinder for deltakelse
og likestilt bruk

§ 8-6 (3 c) Gangatkomst
skal ha visuell og taktil
avgrensing.

§ 8-6 (3 d) Gangatkomst
skal ha nødvendig
belysning.

§ 8-4 (5 a) Opparbeidet
areal avsatt til lek og
rekreasjon skal ha et
horisontalt felt med fast
dekke på minimum 1,6 m
x 1,6 m som muliggjør
deltakelse og likestilt bruk.
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Stolpe mangler
kontrast til dekket.

§ 8-4 (5 c) Stolper,
rekkverk mv. skal ha synlig
kontrast til omgivelsene.

t . ..

. •

Det mangler visuell og § 8-5 (2) Sentrale
taktil leding over ganglinjer som går over
plassen og mot åpne arealer på større
inngangsdører. i plasser og torg som skal

være universelt utformet,
skal ha tydelig avgrenset
gangsone eller nødvendig
ledelinje.  Mønstre i
gategrunn som gir
villedende
retningsinformasjon skal
unn ås.

Det er enkelte steder § 8-7 (a) Gangatkomst til
manglende eller for uteoppholdsareal skal ha
smal atkomstvei til fri bredde minimum 1,8 m.
ulike lekearealer. , For kortere strekning kan

Andre vurderinger

fri bredde være minimum
1,4 m. Tverrfall  skal være
maksimum 2 %

- Det kunne med fordel vært avsatt HC-parkeringslass nærmere hovedinngangen.
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4. Vedlegg

Bildehefte med kommentarer

Bildene er kommentert med + og -.

Det som står  under  -  kommenterer  avvik i forhold til TEK 10, samt andre vurderinger som
kan bidra til erfaringslæring.
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