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UNIVERSELL UTFORMING OG FOLKEHELSE

Gratangen, 26.11.2015 (Kommunestyret)



STEDSANALYSE

 Tradisjonelt analyseverktøy  

 ofte benyttet ifm planlegging etter pbl

 prosjekt for næringsutvikling/stedsutvikling

 Sosiokulturell stedsanalyse

 Samhandling og relasjonsbygging

Omdømmebygging

 Universell utforming

 Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell 

utforming 2014-15



KILDER

 T-986 Stedsanalyse - Innhold og gjennomføring

 Veileder sosiokulturelle stedsanalyser

 Universell utforming i planlegging

 Prosjektmidler til fylkes- og kommunerettet 

arbeid med universell utforming 2014 – 2015. 

Statsbudsjettets kap. 0847.71

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/t-986-stedsanalyse---innhold-og-gjennomf/id696987/
http://www.nibr.no/filer/Sosiokulturelle stedsanalyser.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/universell-utforming-i-planlegging/id621728/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prosjektmidler-til-fylkes--og-kommunerettet-arbeid-med-universell-utforming-2014--2015--Statsbudsjettets-kap-084771/id765059/


FORMÅL MED STEDSANALYSEN 

 inngå i planprosessen for kommuneplanen –

både samfunnsdel og arealplan

 bringe universell utforming og folkehelse inn 

som ett av flere perspektiv i kommuneplanen



AKTIVITETER OG FRAMDRIFT

Aktivitet Uke nr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oppstart prosjekt V

Forankringsmøte ansvarlig politisk organ X

Folkemøte X

Kartlegging av demografiske og andre 

forhold

X X X X

Utviklingsmøter folkevalgte organer X

Utviklingsmøter lag og foreninger X

Intervju med 6-10 personer X X

Dokumentere og utarbeide presentasjon X X

Orienteringsmøte ansvarlig politisk organ X

Folkemøte X

Rapportering X X

Prosjektavslutning V



OVERSIKTSKART



ÅRSTEIN => AVGRENSNING



PERSPEKTIVER

 Årstein som 

 sted å bo og leve 

 servicesenter og tilrettelegger for privatpersoner og blå 
næringer i fjorden. 

 Hva har man? Er man fornøyd med det som er? Er 
folkehelseperspektivet ivaretatt?

 Hva skal Årstein være og hvilken rolle skal Årstein spille overfor 
de ulike interessegruppene? 

 Hvilket samspill er det mulig å se Årstein i – lokalt i kommunen 
og regionalt? 

 Hvordan ønsker ”folk” at Årstein skal oppfattes eller bli sett 
utenfra? 

 Hva skjer om kommunen slås sammen med andre kommuner



AKTUELLE MOMENTER OG FOKUS

 Funksjonalitet i kommunesenteret 

 Forventninger 

 Tilgjengelighet for offentlige bygg i 

kommunesenteret

 Arenaer for lek og trivsel

 Parkeringsplasser barnehagen

 Utleieboliger etter Hamarøy-modellen

 Kompakt senter og aksen kirken <-> rådhuset



EKSEMPEL PÅ INNSPILL

 Flere utleieboliger

 Park med grøntareal, 
grillplasser og benker

 Stor lekeplass

 Sti i fjæra fra bruhode til 
enden av sentrum

 Aktivitetshus

 Byggefelt

 Kafeteria

 Campingplass på 
Straumsnes

 Grønn oase og gågate rundt 
sykehjem

 Stor skatepark

 En fin restaurant

 Utvidelse av 
parkeringsplass ved Kirken

 Demensavdeling ved 
sykehjemmet

 Dagåpent – dagtilbud til 
hjemmeboende

 Grønt felles parkområde fra 
Løkta til sentrum

 Strandvolleyballbane ved 
Årsteinleira



HANDLINGSPLAN
Satsingsområde Tiltak

Folkehelse Sansehage ved sykehjemmet 

Folkehelse Etablere felles adkomst til fjæra fra Gratangsheimen for 

barnehagen, PU og sykehjemmet. Må være tilrettelagt 

for rullestolbrukere.

Folkehelse Natursti rundt og på baksiden av sykehjemmet 

Folkehelse Platting /terrasse fremfor kjøkkenet slik at beboerne 

kan sitte skjermet ute og nyte utelivet. Med glass /plexi

glass i front og gjerne med et maritimt preg

Folkehelse Mulighet til en enkel skiløype i lett terreng hvor 

funksjonshemmede og barn kan klare å gå i 

nærområdet



SYKEHJEMMET MED UTEPLASS



HANDLINGSPLAN (2)

Folkehelse Etablering av leke- og aktivitetsplass mellom 

Gratangsheimen og barnehagen

Folkehelse Rydde og merke Rødveien til grillhytta

Folkehelse Lysløypa oppgraderes.

Folkehelse Fotballøkke Gress Årstein oppgraderes.

Folkehelse Turløypa Årstein – Årsteinhornet ryddes og merkes

Nærmiljø Forskjønning av uteområdene rundt sykehjemmet med 

bord, benker og blomster rundt omkring spesielt ved 

inngangsparti



AKTIVITETSPARK



HANDLINGSPLAN (3)

Nærmiljø Et møtested i fjæra med bålplass, benker og bord –

universelt utformet slik at mennesker med 

funksjonshemming kan nytte området. 

Nærmiljø Viktig med søppelbokser rundt omkring for å unngå 

forsøpling av uteområder.

Nærmiljø Tilrettelegging av badeplass ved Årsteinsleira.

Nærmiljø Grillhytta på Hammaren videreutvikles med lekeplass, 

bod og adkomst til rette for personer med 

funksjonshemming.

Boligsosialt Det legges til rette for utbygging av flere utleieboliger.



STI LANGS HAVET MED GRILLBU



BADEPLASS



BADEPLASS



HANDLINGSPLAN (4)

Kultur Ivareta gammelskolen på en slik måte at det utvendige 

bygningsmessige uttrykk beholdes uendret

Kultur Seremonirom for folk med annen religiøs tilknytning enn 

Kirken

Trafikksikkerhet Busstopp for skolebussen (og evt. andre bussruter) 

flyttes fra krysset FV 141 – Nergårdvei til området 

ovenfor”gammelbutikken”.

Trafikksikkerhet Krysset FV 141 – Nergårdvei forenkles ved at adkomsten 

til omsorgsboliger og Helsehus mm og adkomsten til 

Kommunehus og Gratangsheimen flyttes lengre opp i 

bakken

Trafikksikkerhet Parkeringsplass og ny adkomst for barnehagen –

lokalisert på sørsiden av barnehagen på samme 

terrengnivå som kommunehuset.



OVERSIKT OVER SENTRUM



RÅDHUSET MED NY KRYSSLØSNING



PARKERING BARNEHAGEN



HANDLINGSPLAN (5)

Trafikksikkerhet Parkeringsplassen ved Kirken utvides med flere plasser 

og legges til rette for parkering for funksjons-

hemmede.

Reiseliv Campingplass på Straumsnes

Neste



PARKERING KIRKEN



OVERSIKT OVER SENTRUM



PROSESSKART



RESSURSENE

 Ressursene eller verktøyene vi trenger for gjennomføring a tiltakene i 
planen er mange og ligger på flere nivå. Noen av tiltakene er enkle og 
kan iverksettes uten større planlegging. Andre tiltak er mer 
kompliserte og trenger planlegging på flere nivå – ofte med krevende 
finansieringsløsninger med tunge prioriteringer. Felles for alle tiltak er 
at de krever en initiativtaker eller ”eier” som kan føre tiltaket til 
realisering. 

 De aller fleste tiltak krever kapital for å kunne gjennomføres. De 
mest vanlige formene for kapital i denne sammenhengen er jo 
tiltakshavers midler (likvide midler eller eget arbeid/dugnad), 
naturalia (materialer stilt til tiltakshavers disposisjon fritt eller til 
redusert pris), eksterne tilskudd eller lån.

 Kritisk suksessfaktor er et bredt eierskap til tiltakene. Det sikrer 
ryggdekning i beslutningsprosesser, tilgang dugnadskrefter under 
realisering og ikke minst at tiltaket blir tatt i bruk når det står ferdig. 



AKTIVITETSPARK



SYKEHJEMMET MED UTEPLASS



STI LANGS HAVET MED GRILLBU



BADEPLASS



BADEPLASS



RÅDHUSET MED NY KRYSSLØSNING



OVERSIKT OVER SENTRUM



PARKERING BARNEHAGEN



BADEPLASS



PARKERING KIRKEN



PROSESSKART



RESSURSENE

 Ressursene eller verktøyene vi trenger for gjennomføring a tiltakene i 
planen er mange og ligger på flere nivå. Noen av tiltakene er enkle og 
kan iverksettes uten større planlegging. Andre tiltak er mer 
kompliserte og trenger planlegging på flere nivå – ofte med krevende 
finansieringsløsninger med tunge prioriteringer. Felles for alle tiltak er 
at de krever en initiativtaker eller ”eier” som kan føre tiltaket til 
realisering. 

 De aller fleste tiltak krever kapital for å kunne gjennomføres. De 
mest vanlige formene for kapital i denne sammenhengen er jo 
tiltakshavers midler (likvide midler eller eget arbeid/dugnad), 
naturalia (materialer stilt til tiltakshavers disposisjon fritt eller til 
redusert pris), eksterne tilskudd eller lån.

 Kritisk suksessfaktor er et bredt eierskap til tiltakene. Det sikrer 
ryggdekning i beslutningsprosesser, tilgang dugnadskrefter under 
realisering og ikke minst at tiltaket blir tatt i bruk når det står ferdig. 


