
Skolekvartalet – et signalprosjekt i 

Sortland kommune.  

Universell utforming -  Nettverkssamling  på Sortland 4.-5. september 2011 

 



Funksjoner og brukergruppe 

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

• Idretts og svømmehall 

• Uteromsanlegg: nærmiljøannlegg og hovedkommunikasjonsåre 

• Barn,  unge, voksne  og gamle 

 



En unik mulighet  

 

• Skolekvartalet som 

læringsarena  for bygg 

og uterom 

 

• Øke kompetansen på 

UU hos alle involverte 

parter: vi kan benytte 

dette prosjektet til å få 

konkrete erfaringer 

  



Ambisjon: 
  

UU skal være 

en integrert del 

av den 

helhetlige 

opplevelsen. 



Premisser 

• Reguleringsbestemmelser 

- Krav om kompetanse hos 
prosjekterende 

- Krav om utforming 

- Krav om dokumentasjon 

 

• Veileder for Publikumsbygg: 

 - Kommunal standard i anbud 

 - Fylkeskommunal veileder 

 

• Vedtatt av RFF som et 
Signalprosjekt- spesiell fokus 

 

• Politisk vilje 

 

 



Ressursgruppe for  

universell utforming 

• Full UU i bygg og uterom: ikke 

mulig i praksis.  

• Behov for diskusjoner: best mulig 

for flest mulig i enkelte tilfelle.  

• Her har brukerne kompetanse, - 

Opprettelse en brukergruppe for 

UU som skal bistå prosjektet etter 

behov.  

• Deltagere: Brukerrepresentanter 

for syn, hørsel, bevegelighet, 

ergoterapeut, myndighet, uu- 

koordinator 



  Seminar og workshop 

Deltagere:  

alle involverte parter: 
planleggere, entreprenører, 
byggherrer,  byggesak, RFF,  

 

Innhold:   

1. Universell utforming hva er 
det:  eksempler på bygg og 
uterom 

     

2. Hva har vi tenkt så langt  i 
forhold til uu i Skolekvartalet : 

– Uterom: 
v/landskapsarkitekt  

– Ungdomsskolen: v/arkitekt  

– VGS: v/arkitekt 

 



  Workshop  
 

Hvilke utfordringer står vi overfor i Skolekvartalet? 

 



Sortland VGS 

 

Bakgrunn:   

• Kort prosjekterings og 
byggetid 

• Ingen gjennomgang med 
brukergruppa før bygget 
nesten var ferdig.  

• Liten fokus på UU hos 
prosjekterende 

• Stram økonomi   

• Bytte av prosjektleder flere 
ganger -lite forståelse for UU 

• Fylket er langt unna…. 

• Nytt og gammelt bygg 



Hva kunne vi gjøre overfor 

FK?    

 

-Tett oppfølging byggesaken  

- Sjekkliste UU 

- Beskrivelse UU 

- Brukstillatelse holdes 

tilbake 



Beskrivelse/ sjekkliste 
Benyttes som dokumentasjon senere  



Prosess: Medvirkning 1 
 Gjennomgang av planer med ressursgruppa 

• Våren 2010 

• Rett før åpning av 

bygget 

 

• Tilbakemelding: 

– Noe er for sent 

– Noe er mulig- 

detaljer 

 

Hvilken prosess har 

NFK hatt??? 



Hovedatkomst med trapper 



Terrenget føres naturlig mot bygget 



Ledelinjer? 

• PN 



Heldig løsning? 



Ombygging av toaletter 



VGS Medvirkning 2: Ferdigbefaring okt-10 

Deltagere:  

 

• Ressursgruppa 

• Skolens brukerrepresentant 

• Rektor 

• Byggherre 

• Entreprenør 

 

 



Tilbakemelding  

 

• Referat med forslag til konkrete 
løsninger 

 

• Krav om tilbakemelding fra 
byggherre: (ferdiggodkjenning) 

 

• Arkitekt foreslo løsninger 

 

• Befaring med diskusjon 

  av løsninger 

 

• Dokumentasjon- læring 

 

• ”Peanuts”  og prinsipp.  



Markeringa av søyler i gangsone 

  



Markering av kommunikasjonsårer 





Kontraster på toalett 



Rekkverk på rampe 

  



Rekkverk hovedtrapp,  
avslutning og dobbeltsidig 



Markering av rampe 
rekkverk i to høyder? 



Også mye bra på VGS… 

• Gammelt og nytt  knyttet 

godt sammen- kun rampe 

• Plassering av funksjoner  

• Trinnfri atkomst 

• Markering av søyler 

• Markering av trapper og 

glass. 

 

 

 

 •Heis i nytt og gammelt bygg 

•Terskelfritt 

•Dører i kontrast 

 



Ungdomsskolen - bakgrunn 

 

Veilederen som kommunal standard  -del av 
prosjekteringsgrunnlaget 

 

Kompetanse hos prosjekterende, byggherre 
og rektor.  

 

Brukere tidlig inn prosessen,  flere ganger før 
anbud! 

 

God dialog om konkrete løsninger underveis 

 

Kommunen og utbygger/byggherre sitter tett 

 

Planegger og byggherre har et ønske om UU 
og kompetanse. 

 

Alt bygges  og lengre planleggings- og 
byggetid 
 



Medvirkning - SUS 

• Skisseprosjekt: 2 møter med 

RFF og eldrerådet.  

 

• Gjennomgang av 

byggeplaner etter byggestart 

der arkitekt var tilstede. 

 

• Møte om innredning og farge 

 

• Innspill ble fulgt opp av 

planlegger.  

 

• Kommunal standard godt 

verktøy.  

 

 



Bevegelse - syn- hørsel - allergi 



Kunstnerisk utsmykking 



Prosess -uteromsplan 

• Gjennomgang av planen 
med ressursgruppa  

 

• Optimale løsninger kontra 
”best mulig” 
løsningsorienteret bruker-
kompetanse 

 

• Koordinering av planen 
NFK og SK felles utforming 

 (krr er koordinator) 

 

• Krav om politisk 
behandling av planen 

 

 



Taktile ledelinjer 

• Fra buss/taxi og til 
hovedinngang på SUS 
og VGS 

 

• Føres helt inn i bygget 
til resepsjon eller 
informasjonstavle 

 

• Hovedatkomst er 
oppvarmet slik at taktile 
ledelinjer også skal 
fungerer på vinter 



Naturlige ledelinjer 

 

• Kantstein i 

kontrast på alle 

gangveier  

 

• Utflytende kryss i 

gangveiene:  

Nedfelt kantstein 



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:  

• Prosjekterende  

• Byggherre 

• Brukerrepresentanter 

 

• Medvirkning: Timing er essensielt  

• for å kunne påvirke og få en gjensidig god dialog 

• Være lett tilgjengelig – villig til å diskutere løsninger 
underveis 

•  følge opp brukernes råd  

 

Vi har fått et signalprosjekt – en arena for læring 

• på godt og ondt; det kommer vi til å bruke 

• benyttes for å legge opp rutiner 

• alle parter har fått en høyere bevissthet om UU 
 

• Dagens situasjon: Nytt lovverk og øket kompetanse 

 

Erfaringer.  






