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Høringsuttalelse ad. Levanger brygge fra Rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Levanger
Rådet for likestilling av funksjonshemmede fikk orientering ad. saken i rådets møte den
07.02.16 og behandlet saken, sak 2/17, hvor det ble vedtatt oversendt følgende
høringsuttalelse:
Universell utforming eller tilgjengelig for alle, er begrep vi alle kjenner til. Tirsdag
7.februar fikk Rådet en orientering om utbyggingen av byggetrinn 1 på Levanger brygge, og
etter å ha lest planene og hørt på orienteringen så er vi i Rådet er bekymret for hvordan
dette prosjektet følges opp i Levanger kommune.
Levanger er i utgangspunktet en utfordrende by å tilrettelegge. Store deler av sentrum er
fredet, og selv om mange er positive til å gjøre butikker og restauranter tilgjengelig, så
krever det store ressurser/midler for å få det til. Noen ganger vil det også vise seg at enkelte
bygg ikke er mulig å gjøre tilgjengelig for alle.
Vi i rådet må få påpeke at når vi snakker om tilgjengelighet, så er det ikke kun
rullestolbrukere vi har fokus på. Det er mange grupper i alle aldersgrupper som trenger
ulike former for tilrettelegging, som for eksempel kontraster og ledelinje for synshemmede,
allergivennlig beplantning for allergikere osv.
Tilrettelegging og universell utforming gjelder også uteområder, og her må vi få legge til at
vi i Rådet synes kommunen har vært flinke til å gjøre offentlige sentrumsnære uteområder
tilgjengelig for alle.
I prosjektet Levanger brygge er uteområdene privat for byggets beboere. Det er to punkter
som er avgjørende for at Rådet kommer med et høringsforslag til utbyggingen.
Punkt 1 – Rådet skal ikke kun gi uttalelser for offentlige bygg/uteområder, vi har ansvar for
å sørge for at store utbygginger blir universelt utformet i kommunen uansett hvem som er
brukerne. Uteområder må være tilgjengelig for alle beboere av et bygg og deres gjester.
Punkt 2 – uteområdet til Levanger brygge ligger plassert slik at det likevel kommer til å bli
naturlig for flere enn beboerne å samles der. Det er blant annet planlagt kafe ved enden av
grøntarealet og det går en gang/sykkelsti like inntil. I tillegg er det tilgjengelig for beboernes
gjester.
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Naturen skaper ofte utilgjengelige uteområder der det er vanskelig eller umulig for enkelte
grupper å ferdes, men når det skal bygges «kunstige» uteområder i sentrum, da forventer vi
at det gjøres tilgjengelig for alle. En løsning der de som ikke kan gå i trapper/har
barnevogn/rullator/rullestol/sykkel må rundt bygget og i en heis for å kunne benytte den
øverste delen av uteområdet er uakseptabelt.
Rådet finner også det som er skrevet ut saksutredningen på Levanger kommune sine
hjemmesider for uakseptabelt: (http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Plan--ogutviklingskomiteen-2015-2019/140916/PS-4916-Levanger-brygge-1/).
«Volumet av rampene går frem av figur 2 og 3 og kan tilpasses opptrappingen av takhagen
slik at det ikke blir like dominerende som figurene viser. De vil imidlertid fortsatt være svært
plasskrevende og oppta svært mye av det arealet som i utgangspunktet kan benyttes som
felles uteopphold for de uten nedsatt forflyttingsevne.»
Vi i Rådet er usikker på om den som har skrevet dette er klar over hva han har skrevet, men
å legge frem en sak som at det vil bli en belastning for en gruppe funksjonsfriske at et
uteområde skal gjøres tilgjengelig for de som ikke er funksjonsfrisk er kritikkverdig. Det
skrives videre at uteområdet forringes om det anlegges en rampe, da området vil bli brukt til
forflytning og ikke rekreasjon/opphold for beboerne. Vi kan ikke ha det sånn at ei gruppe
settes opp mot ei annen på denne måten. Alle har lik rett til å ha tilgang til uteområdet på
Levanger brygge.
Rådet ble forelagt to skisser under vår orientering. Den ene skissen med trapp, og den andre
skissen med rampe og trapp. Utkastet med rampe var ikke veldig kreativt laget, og det kan
virke som om det ikke var lagt ned særlig arbeid i å finne løsninger på denne skissen. Vi i
Rådet anser at det finnes et utall varianter av utforming av uteområdet på Levanger brygge,
både når det gjelder beplantning, rampe/stier, hvilesoner, lekesoner, aktivitetssoner osv. Det
at ei rampe tar plass er ikke et argument for å slippe å tilrettelegge. Ei rampe kan bli en
naturlig del av ulike soner i et uteområde. Vi i Rådet godtar ikke en løsning med heis på
baksiden av bygget for at enkelte beboere skal kunne benytte de øvre grøntområdene på
tomten, alle skal ha tilgang til alle deler av uteområdet. Vi ønsker at skissene for uteområdet
gås igjennom på nytt, for å finne bedre løsninger/muligheter til at alle kan ferdes sammen
inn og ut av uteområdet. Det kan ikke gis dispensasjon til å gjøre deler av uteområdet
utilgjengelig for ei stor gruppe mennesker!
Levanger Kommune har selv fremmet at folk må i aktivitet. Helse Omsorg plan. Kultur og
Friluftsplan. Dette gjelder alle, uansett alder, livssituasjon, fysisk nivå og
funksjonshemming, og uansett hvor de bor. Å nekte beboere tilgang til rekreasjonsområdet
er ikke å følge tidligere vedtatte planer.
I denne saken er det snakk om nærområdet på Levanger Havn, et nytt boligområde. Det er
nå kommunen kan sette standarden for hvordan vi vil ha det i sentrum. Vi i Rådet synes det
er et underlig paradoks at det på den ene siden skal settes i gang et prosjekt av i sentrum
med Rådet som prosjektleder der vi i samarbeid med gårdeiere og næringslivet skal finne
løsninger for å gjøre sentrum mer tilgjengelig for alle, mens på den andre siden ønsker
kommunen å gi dispensasjon til å IKKE gjøre nye utbyggingsprosjekter tilgengelig for alle.
Det er allment kjent at å gjøre eksisterende bygningsmasse/uteområder tilgjengelig for alle
er særdeles mer krevende enn å bygge tilgjengelig i utgangspunktet.
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I med at vi ønsker alle ut i arbeid og et inkluderende samfunn er det viktig at vi lager et
nærområde som er inkluderende og tilgjengelig for alle uavhengig av grunn(Helse) og
områdeutforming. Dette vil igjen avlaste nærområde, pårørende, naboer og annet
hjelpepersonell.
Det vil ha en positiv innvirkning på boligmiljøet og bymiljøet at alle gis adgang til å delta.
Viser også til link http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-aa/Helse/Folkehelse/Frisklivssentral/Fysisk-aktivitet/Fakta-om-fysisk-aktivitet/

Hilsen Rådet for likestilling av Funksjonshemmede i Levanger kommune.

Med hilsen
Reidun Johansen
Sekretær for rådet
(sign.)
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