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Innledning
Kartleggingenble gjennomførttorsdag18. august2016.
Tilstedepå kartleggingen:
Jan-Kåre Ruud,rådgiverRandabergkommune.
HelgeKoll -Frafjord, Plan- og utviklingssjef Kvitsøy kommune.
JohanVistnes, Teknisksjef Kvitsøy kommune.
I gjennomgangen
har jeg vurdertdagenssituasjonog kommetmedforslag til løsninger.Har
ogsåsettpå hvil ke krav som stilles i Byggtekniskforskrift (TEK 10). I tillegg har jeg noen
stederhenvisttil Norsk standard,Universellutforming av byggverk.Del 1: Arbeids- og
publikumsbygg.
Når en vurderertilgjengelighetgjøresdettei forhold til følgendegrupper.
Syn
Hørsel
Bevegelse
Allergi
Orientering
I dennegjennomgangen
har en i hovedsaksettpå syn, hørselog bevegelse.Bakgrunnener at
de flestebyggeneer oppført i en tid da det var mindre fokus på tilgjengelighet.Jeghar derfor i
hovedsaksettpå hvordantilgangentil byggeneer, og mulighetenfor å bevegesegi byggene.
Ved nybyggvil en måtteoppfylle alle kravenei TEK 10.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetsom har det faglige ansvaretfor universellutforming
har utarbeidet7 prinsippenesomskal ligge til grunnfor universellutforming
Prinsipp 1: Like muligheterfor bruk
Utformingenskal værebrukbarog tilgjengelig for personermed ulike ferdigheter.
Prinsipp 2: Fleksibeli bruk
Utformingenskal tjene et vidt spekterav individuelle preferanserog ferdigheter.
Prinsipp 3: Enkelog intuitiv i bruk
Utformingenskal værelett å forståuten hensyntil brukerenserfaring,kunnskap,
språkferdighetereller konsentrasjonsnivå.
Prinsipp 4: Forståelig informasjon
Utformingenskal kommuniserenødvendiginformasjontil brukerenpå en effektiv måte,
uavhengigav forhold knyttet til omgivelseneeller brukerenssensoriskeferdigheter.
Prinsipp 5: Toleransefor feil
Utformingenskal minimaliserefarer og skadersom kan gi ugunstigekonsekvenser,
eller
minimalisereutilsiktedehandlinger.
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Prinsipp 6: Lav fysiskanstrengelse
Utformingenskal kunnebrukeseffektivt og bekvemtmed et minimum av besvær.
Prinsipp 7: Størrelseog plassfor tilgang og bruk
Hensiktsmessigstørrelseog plassskal muliggjøretilgang, rekkevidde,betjeningog bruk,
uavhengigav brukerenskroppsstørrelse,
kroppsstillingeller mobilitet.Gjennomgangav
byggene:

Gjennomg ang av byggene:
Kommunehuset

Handikapparkering

Inngangspartiet

Dagenssituasjonog
forslagtil løsninger.
Finnesikke i dag.
Parkeringeni dag ligger
langt fra selve inngangen,
og det er en bratt bakke
opp til hovedinngangen
.
Er mulig å etablereen
handikapparkeringved
sidenav inngangsrampa.
Dette vil gjøreveien fra
parkeringentil inngang
kort. I tillegg vil en unngå
høydeforskjell.
Det er to innganger.En på
hver sideav et utbygg
(vindfang).Det som er
vendt mot
hovedparkeringen
har
flere trappetrinnsom gjør
den umulig for
rullestolbrukere,eller
andremed
bevegelseshemning
og
benytteden.
På motsattsideer det en
inngangmed rampe som
kan benyttes(seunder).
Dørener manuellog kan
værevanskeligå åpne.
Dørenbør ha elektrisk
døråpnermed
betjeningsknapp.Denne
bør plasseresslik at det er
lett å nåsfra rullestol, og

Lovkrav.

Kostnader

TEK 10 §
8-9

Kr 40.000

TEK 10 §
12-4

Kr 20.000
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før en kjører opp på
rampen.Dørenskal ha en
lysåpningpå 90 ca. cm.
Rampahar en helningpå
Rampe foran
7,5 % som tilsvarer1:15.
inngangsdør
Dette tilfredsstiller dagens
krav etterTEK 10, men
det bør asfalterespå nytt.
Skranke i resepsjonen Skrankener lett å finne og
det er ikke behovfor
lederlinjer.
Hele skrankener beregnet
får stående.
I følge Norsk standard,
Universell utforming av
byggverkanbefalesdet at
1 m. av skrankenskal ha
en høydepå 80 cm. Det
bør ogsåvære
skrankeslyngetilgjengelig
for hørselshemmede.
Er en eldre utgaveav
Løfteplattform
løfteplattformi huset.
Dennefyller ikke alle
kravene,men vil kunne
løseproblemetfor tilgang
for rullestol
Det er ett toalett ved siden
Toalett
av resepsjonensom er
stort nok til å kunne
benyttessom HC toalett.
Det manglerimidlertid
skilt på døra.I tillegg er
det ikke innredetetter de
krav som stilles i TEK 10.
Kommun estyresalen Ligger i 1. etasjerett
innenforresepsjonen.
Er
montertteleslynge.Er
vanskeligå kommeinn
med rullestol for tilhørere.
Er dårlig plassfor
tilhøreregenerelt.
Trappamellom 1. og 2.
Trapper
etasjeer av gammeltype.
Det mangler
oppmerksomhetsfelt
foran
øverstetrinn. Er heller
ikke taktilt
oppmerksomhetsfelt
ytterstpå trappetrinnene.

TEK 10 12- Vil inngåsom en del
18
av utbedringav
parkeringsforho
ldene.

Ingenkrav
etterTEK
10.

Kr. 3000

TEK 10 §
15-12

TEK 10 §
12-9

Liten kostnad.

TEK 10 §
12-6

TEK 10 §
12-16

Kr 1000
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Dørterskel

Viktigste blir å leggeet
oppmerksomhetsfelt
foran
øverstetrinn.
Det sammegjelder
trappenned til
underetasjen.Den er i
nærhetenav inngangen til
kommunestyresalen
og
bør merkes.
Dørterskleneer av
TEK 10 §
gammeltype som er
12-15
vanskeligå kommeover
med rullestol.
Kravet er maks2,5 cm og
de skal væreavfaset.

Kr 10.000

Grøningstranden
Friområdemedbadestrandog gapahuk

Gapahuk

Informasjonsskilt

Dagenssituasjonog forslagtil
Lovkrav.
løsninger.
Er gapahukmedmulighet for
Ikke lovkrav.
grilling og rasteplassundertak.
Gapahukenhar gulv som er
lagt over bakkeplan.Er ikke
mulighetå kommeinn med
rullestol uten hjelp. Bør bygges
en rampefor rullestol. Rampen
bør ikke ha størrestigning enn
1:15
Ved inngangentil områdeter
Ikke lovkrav
det montertet opplysningsskilt.
Detteer lite og vanskeligå
lese.
Skiltet bør flyt testil andre
sidenav inngangenslik at det
er mulig å kommetil med
rullestol. Skriften bør økesfor å
få til bedrelesbarhet.

Kostnader
Kr 5000

Kr 10.000

Hummermuseet

Trapper

Dagenssituasjonog forslagtil
løsninger.
Mangleroppmerksomhetsfelt
øversti trappa.
Utenomdettefremstårbygget
godt tilrettelagt.

Lovkrav.

Kostnader

TEK 10 § 1216

Kr 1000
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Gjestehavnen

Toalett

Dagenssituasjonog forslagtil
Lovkrav.
løsninger.
I gjestehavnener det toalett og
TEK 10 § 12-9
dusj som kan benyttesav
gjester.Hverkentoaletteteller
dusjener tilrettelagt.
Det er høy tersklerfor å komme
inn, og rommeneer for små.
Bør byggesnytt.

Kostnader
Må
utarbeides
egetprosjekt.

Kombisenter

Parkering og gangvei
til inngangsdøren

Inngangsdørene

Ganger innendørs

Spisestua

Dagenssituasjonog forslagtil
løsninger.
Dettefinnes ikke
handikapparkeringtilknyttet
senteret.
Parkeringenligger langt fra
selveinngangen,og det er en
bratt bakkeopp til
hovedinngangen,
13 % = 1:7,5.
Kravet er 6,7 % = 1:15. Det er
heller ikke hvileplan for hver
0,6 m høydeforskjell.
Somet alternativkan inngangen
til underetasjenbenyttes.Det er
heisopp til 1. etasje,men
inngangsdøren
har ikke
elektriskdørpumpe.
Er elektrisk døråpnersom er
plassertslik at den er lett å nå
for en som sitter i rullestol.
Kravet er en høydepå 0,8 til 1,1
meter.Det manglerimidlertid
elektriskdøråpnerfra vindfang
inn til sykehjemmet.
Fyller krav til breddeog
kontrast.Sompå alle sykehjem
er det et problemat gangene
ogsåbenyttestil lagerplass.
Gjør det vanskeligå bruke
veggensom ledelinje.
God plass,lett å kommefram.
Terskelenut til verandaener
høy og ikke mulig å komme
over medmanuellrullestol uten
hjelp.

Lovkrav.

Kostnader

TEK 10
§ 8-9
§ 8-6

Kr 20.000

TEK 10 § 1215

Kr 20.000

TEK 10 § 12-6

TEK 10 § 12-7 Kr 5000
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Legekontoret

Fysioterapi

Manglerelektrisk døråpner.
Foranskrankener det et
avlukkefor å sikre at pasienter
kan snakkeuforstyrret.Dette
rommeter veldig trangtog kan
ikke benyttesav
rullestolbrukere.
Bør ogsåha skrankeslyngefor
hørselshemmede.
Fordi rommeter lite kan det
værevanskeligå få til en god
løsningmed skranketilpasset
rullestol som beskreveti Norsk
standard.
Manglerelektrisk døråpner.

TEK 10 § 1215

Kr 40.000

TEK 10 § 1215

Kr 20.000

Bibliotek

Inngangsparti

Dagenssituasjonog forslagtil
løsninger.
Manglerelektriskdøråpner.
Høy dørterskel.

Lovkrav.

Kostnader

TEK 10 § 1215

Kr 30.000

Skolen

Inngangsparti
Trapperom

Handikapparkering
Uteplassgrillplass

Dagenssituasjonog forslagtil
løsninger.
Manglerelektriskdøråpner.
Høy dørterskel.
Manglerheis.Bør vurdereom
det er mulig å montere
løfteplattformi åpningen
mellom trappeavsatsene
Godeparkeringsforhold.
Handikapparkeringmå merkes.
Er lageten grillplassi
skolegården.Dennehar et
tregulv som ligger oppå
asfalten.Her bør det lagesen
rampesom byggesinn i
grillplassen.

Lovkrav.

Kostnader

TEK 10 § 1215
TEK 10 § 123

Kr 20.000

TEK 10 § 8-9

Kr 1000

Kr 300.000

Kr 5000
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Kirken
Kirken er fra ca. 1600tallet og er fredet.Dette gjør det vanskeligå forta endringer.

Inngangspartiet fra
porten fram til
våpenhuset

Toaletter

Innvendig

Dagenssituasjonog forslagtil
Lovkrav.
løsninger.
Det er ett trinn nednår en går
inn portenog fram til
inngangentil våpenhuset,hvor
det er ett trinn opp.
Her bør en sepå om det er
mulig å heveområdetfra
portentil inngangsdørfor å få
sammehøyde.Kan selvfølgelig
bli problemmed vannnår det
er mye nedbør.
Er innredettoaletteri
tilknytning til bårehuset.Her er
det vanskeligå kommeinn på
grunnav høy terskelved
inngangsdøra,
og i tillegg er
rommenefor trangetil å kunne
benyttesav rullestolbruker.
Kirka er vernetog det er derfor
vanskeligå gjørenoe med
selveinnredningen.Det er
trappetrinninn til benkeradene
og to trinn opp til koret.
Kan eventueltvurdererampe
opp til koret.

Kostnader
Tiltakene
som er
beskreveter
svært
vanskeligå
prise,og det
bør lageset
egetprosjekt
for å kunne
anslåpriser.

Barnehagen

Inngangsdørene

Dagenssituasjonog forslagtil
løsninger.
Fellesfor alle er at det er for
stor høydeforskjellmellom
plattingen/rampeog
dørterskelen.
Påinnsidener alle tersklene
ved utgangsdørafor høye.Bør
vurdereom det er mulig og
avfasedisse.

Lovkrav.

Kostnader

TEK 10 § 1215

Kr 50.000

Ved den enedørapå plattingener
det monterten liten rampe.
Problemetmeddennetype rampe
er at de blir for bratte.De vil
kunnefungeregodt for barnevogn,
menen i manuellrullestol vil få
problemer.
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Handikapparkering

Manglerelektriskedøråpnere.
Finnesikke i dag.Parkeringeni TEK 10 § 8-9
dagligger langt fra selve
inngangen,og det er en bakke
opp til hovedinngangen
.
Bør sepå mulighetenefor å
etablereen handikapparkering
ved sidenav uværskur/uthusi
skolegården.
Dettevil gjøreveien fra
parkeringentil inngangkort. I
tillegg vil en unngå
høydeforskjell.

Kr 10.000

Konklusjon
På grunnav at de flestebygningeneer eldreog ikke byggetetter dagenskrav, bør det foretas
en prioritering av hvilke tiltak som skal iverksettes.
Mitt forslagog anbefalinger å prioriteretilgjengeligheteni de bygg som benyttesmestav
innbyggerne.I utgangspunkteter det kommunehusetog kombisenteret.Viktigst blir tilgangen
til byggene.
Når det gjelderskolener det ikke behovfor mer tilretteleggingfor de elevenesom går der i
dag.Dettekan endreseg.Vi l derfor anbefaleat en alleredenå vurdererhva som er nødvendig
å gjørefor å bedretilgjengeligheten.Dettevil gjøreat en kan sparetid, og få til bedre
løsningernår behovetoppstår.

Jan-Kåre Ruud
Randaberg01.09.2016
, sist revidert10.03.2017
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