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Kartlegging Sørvær: 
 
Samfunnshuset   

• Rampen er kun 3,70 cm lang. Dette gjør at rampen er 
for bratt og at man i rullestol ikke kommer seg opp og 
ned på en trygg og selvstendig måte. 
Rampen skulle ha vært 
minimum 8,50 meter lang.  

• Kommer man seg inn på toalett med rullestol? 
 
 
Bygg med frisør, legekontor og vaskeri 

• Det er vanskelig å komme seg inn i bygget med 
manuell rullestol på grunn av trinn og høge dørterskler. 
Man kommer seg ikke inn i bygget med elektrisk 
rullestol. Dette er hindringer som kunne ha vært fjernet 
med enkle midler som terskeleliminator eventuelt små 
ramper. 

 
 

Sørvær oppvekstsenter 
• Inngangsdøren har ikke døråpner 

• Man kommer seg ikke på skolen med rullestol alene på 
grunn av trinn og høg dørterskel.  

• Handikaptoalettet er plassert på grunnplan; litt 
bortgjemt bak branndører, men stort og fint. Dette 
benyttes i dag som lagerrom. Det er ikke merket til 
toalettet og det mangler dørpumpe på en av dørene inn 
til toalettet. 

• Det er ikke mulig å komme seg til undervisningsrom, 
lærerrom og kontorer hvis man sitter i rullestol: for å 
komme seg hit må man opp ei lang trapp. 

• Rampen til ungdomsklubben (tidligere barnehage) er 
for smal og for bratt. 

 
Joker Sørvær (med post i butikk) 

• Det er ikke mulig å komme seg inn i butikken alene 
med rullestol på grunn av høgt trinn.  

• automatisk døråpner på ytterdør – veldig bra! 

• Det er god plass til å komme seg rundt i butikken med 
rullestol og barnevogn. 

• Er det teleslynge i postskranke? 
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Sørvær kirke  
• rampe til inngangsdør 

• ingen teleslynge 
 
 
Tørrfiskloftet   

• ”Rampe” til inngangsdør. Greit å komme seg inn og 
god plass til å komme seg rundt i lokalet. 

• ingen handikaptoalett 
 
 
Sørværstua 

• Man kommer seg ikke inn i bygget med elektrisk 
rullestol og kun med hjelp hvis man sitter i manuell 
rullestol. Dette på grunn av trinn i inngangsparti. Ellers 
god plass å manøvrere med vogn og rullestol. Toalett 
stort og fint. Det er kun behov for små og billige 
endringer for å gjøre bygget rullestolvennlig. 

 
 

Sørvær gjestehus 
• Det er greit å komme seg inn i bygget når man først har 

kommet seg gjennom grusen foran ytterdøra. 
Restaurant og bar har god tilgjengelighet, men der er 
ikke handikaptoalett.  

• Hyttene har alle bratte, lange trapper man må forsere 
før man kommer seg inn.  

 
 
Betalingsautomat bensin/diesel 

• ikke mulig for rullestolbruker å nå opp til 
betalingsautomat på bensin/dieselpumpene.  
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Kartlegging Breivikbotn 
 
 
Rådhus   

• Der er ingen automatisk døråpner eller dørpumpe (som 
holder døra oppe når den først er åpnet) på 

• inngangsdøren 

• ingen callinganlegg (til resepsjon i andre etasje) 

• ingen handikaptoalett 

• ingen teleslynge i resepsjon eller kommunestyresal 

• ingen heis, så hvis man vil opp i andre etasje i bygget 
og bruker rullestol, må man kjøre gjennom skola og 
inn”bakveien” 

• ingen nivåforskjell fra vei til dør 
 
 

Bibliotek   

• har ikke teleslynge 

• god fremkommelighet med rullestol inne i biblioteket 
 
  
Breivikbotn skole  

• rampen er nesten lang nok☺ 

• har døråpner 

• høg dørterskel på inngangsdør som man kan henge seg 
fast i med rullestol 

• handikaptoalettet er plassert inne i 
svømmehallgarderobe 

 
 
Svømmebasseng 

• har handikaptoalett  

• har dusjrom tilpasset rullestolbrukere 

• har seteheis for å komme seg inn/ut av bassenget 
 
 
Breivikbotn barnehage 

• rampen er for bratt, men den er bred og fin 

• der er toalett/stellerom tilpasset rullestol 

• rommene i barnehagen er godt tilpasset 
rullestol/liggevogner 
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Breivikbotn samfunnshus 

• Det er ingen rampe og mange trinn for å komme seg 
inn ytterdøra. Høg dørterskel på inngangsdør 

• ingen rullestolheis for å komme seg opp i 2. etasje 
(hvor de fleste bruksrommene er) 

 
 
Regnskapskontoret   

• 22 cm høg kant for å komme seg inn ytterdør 
 
 
Sparebank1   

• dobbelt opp med dører for å komme seg inn i lokalet 

• de har ingen elektrisk døråpner eller dørpumpe. Dette 
gjør at det er vanskelig å komme seg inn med rullestol 
og ”umulig” å komme seg ut. 

• Dørstokk for høy, så rullestolens støttestag satte seg 
fast da vi forsøkte med manuell rullestol 

• ingen callinganlegg 

 
Malerbua:   

• 20 cm høgt trinn for å komme seg til døra 

• i tillegg en veldig høg dørstokk som gjør at man ikke 
kommer seg ikke inn med manuell rullestol uten hjelp. 
Med elektrisk rullestol kommer man seg ikke inn 
uansett. 

 
 
Kjosen: 

• med rullestol eller barnevogn kan man ikke komme seg 
inn i kafeen (lang trapp) 

• med rullestol er det problematisk å komme seg inn i 
puben på grunn av grus utenfor døra 

• rampene til hyttene er for bratte  
 
 
Kvitbua:   

• greit å komme seg inn på kvitbua med både rullestol og 
barnevogn 

• Har stort toalett, som med enkle grep kan bli et 
fullgodt handikaptoalett 
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Betel:    

• bratte trapper og høg dørterskel for å komme seg inn. 
Ingen rampe 

 
 

Kapell    

• ingen rampe 

• trapp med løse steinfliser (farlig!!) 

• ingen teleslynge 
 
 
Butikken (Joker)  

• automatisk  inngangsdør 

• det går greit å skyve opp mellomdør både når man skal 
inn og ut 

• grei framkommelighet i butikken for rullestolbrukere 

• en del varer er i kjelleretasjen (bratt trapp for å komme 
seg opp/ned) 

•  ikke teleslynge i ”post i butikk” 
 
 
Betalingsautomat bensin/diesel  

• ikke mulig for rullestolbruker å nå opp til 
betalingsautomat på bensin/dieselpumpene.  
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Kartlegging Hasvik 
 
 
Flyplassen 

• ingen automatisk døråpner inngangsdør 

• skranken er laget slik at det er vanskelig for 
rullestolbrukere å ”nå opp”/ se betjeningen i Widerøe-
skranken 

• ingen teleslynge 

• ingen ledelinje til skranke/innskjekking 

• stort, fint handikaptoalett i innskjekkingsdelen av 
bygget 

• liten plass til å manøvrere rullestol i avgangshall 

• toalett i avgangshall er ikke tilrettelagt for rullestol 
 
 
Hasvik skole 

• døråpner 

• rullestolrampen er for bratt og er plassert uheldig i 
forhold til vindu (mister man kontrollen på stolen kan 
man lett fyke gjennom ei rute). 

• toalettene (både for elever og ansatte) i skoledelen er 
ikke tilrettelagt for rullestolbruk. Toalett på SFO er 
svært rullestolvennlig☺ 

• Trapper gjør at det er vanskelig å komme seg til blant 
annet rektors kontor 

 
 
Bedehuset 

• rampen er for bratt 

• høg dørterskel på inngangsdør 
 
 
Hasvik kirke 

• rampen er for bratt 

• har teleslynge og høyttalere  

• ingen problem å komme seg inn og ut av kirka 

• veldig god ledelinje fra dør opp til alteret (rød løper) 
hvor trappen opp til alteret er markert med 
messingbeslag 
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NAV trygdekontor (gamle kontoret) 

• Det er mange dører og dørstokker som må forseres før 
man kommer seg inn på kontoret. Vanskelig å komme 
seg inn med vogn og rullestol.  

• Skranke som er alt for høg.  

• Ingen teleslynge. 
 
 

Hasvik hotell/pub/kafé 
• Hvis man skal inn på hotellet/pub/kafé og bruker 

rullestol, må man bruke inngangen til puben. Denne 
inngangen er inngjerdet på grunn av lover og 
forskrifter vedrørende skjenking av alkohol. Det har 
vært ønske om å lage en port i gjerdet slik at 
rullestolbrukere kan benytte seg av denne inngangen 
hele året. Hasvik kommune mener det ikke går an. Det 
vil si at man i praksis ikke kommer seg inn på 
hotellet/puben/baren hvis man sitter i rullestol.  

• har ikke handikaptoalett 

• hotellrom ligger i andre etasje (der er ingen heis) 
 
 
Hasvik samfunnshus 

• rampen på samfunnshuset er grei, foruten at den er 
laget i tre og derfor blir litt glatt og sleip  

• toalett er romslig og man får plass til rullestol 
 
 

Tannlegekontor 
• Den nye rampen er for bratt 

• Reposet på rampen er stor nok og det er ikke 
nivåforskjell mellom repos og dør. 

 
 
Politistasjonen 

• ingen rampe 

• ingen teleslynge 
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Mix handleri med ”Post i butikk” 

• rampen er for bratt 

• reposet på rampen er for lite 

• nivåforskjell mellom repos og inngangsdør 

• man når opp til postkassen ute selv om man sitter i 
rullestol 

• ”post i butikk” har teleslynge 
 
 
Turistinformasjon 

• ingen rampe 
 
 
Coop Marked  

• ingen døråpner eller dørpumpe 

• vanskelig å komme over ”skarpe” dørterskler (både til 
gang og til butikk 

• ingen teleslynge 
 
 
Hasvik barnehage 

• rampene både på forsiden og baksiden av bygg er for 
bratte. Rampene er også laget i tre, noe som gjør at de 
er glatte og sleipe når de blir våte. Den ene rampen er 
også for smal. 

• døråpner til en av avdelingene 

• dørpumpe på den døra som benyttes mest? 

• høg dørterskel på den ene inngangsdøra som 
vanskeliggjør rullestolbruk 

• toalett for ansatte har god plass til rullestol 
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Hasvik helsesenter 

• døråpner på ytterdør (bra!), men den er tung å bruke 
(man må være sterk) og den vises dårlig (den er ikke 
merket) 

• callinganlegget er plassert høgt på veggen 

• mellomdør i inngangspartiet er av og til lukket om 
vinteren; da er det vanskelig å komme seg inn og ut når 
man sitter i rullestol 

• etter 15:30 er ytterdøren låst og da er det veldig 
vanskelig å komme seg ut gjennom inngangsdøren 
(man må vri om låsen samtidig som man må skyve på 
døren. Dette er vanskelig å få til når man sitter i 
manuell rullestol (skyve rullestolen framover mens 
hendene er opptatt med å vri om dørlåsen…)) 

• handikaptoalettene: det ene er ikke noe reelt 
handikaptoalett da det ikke er plass til rullestol ved 
siden av toalettet, mens det andre er møblert med utstyr 
som forhindrer plass til rullestol ved siden av toalettet.  

• heis mellom 1. og 2. etasje, godt belyst og god merking 

• god merking av rom 

• godt lys i bygget 

• gode kontraster mellom vegg/dører gjør at det er lett 
for mennesker med nedsatt syn å finne fram 

• på sykehjemsavdelingen er det ledelinje langs vegg 

• ingen handikapparkering 
 
 
Menighetskontor 

• rampen er for bratt og det er en dårlig overgang 
mellom bakke og rampe   

• høg dørstokk på inngangsdør gjør at det er vanskelig å 
komme seg inn på kontoret 

• ingen teleslynge 

• ingen toalett tilpasset rullestolbrukere 
 
 

Aksis  
• det er greit å komme seg inn i lokalet (produksjonsrom 

og salgsrom) med rullestol  

• smale dører til garasje, spiserom, wc og garderobe  

• ingen handikaptoalett  

• trappetrinn for å komme seg inn på kontor 
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Ambulansekai 

• god bredde på landgang (120 cm) 

• ”frasparktrinnene” er litt for brede så det kan være 
vanskelig å peile ei båre over dem 

• bredde flytebrygge: kun 250 cm (båren er 210 cm lang. 
Dette gjør at det er veldig liten plass til å snu båra når 
man skal ha den av og på båten). 

• utstyr fra fiskebåter som ligger og slenger på 
flytebrygga og hindrer framkomst for 
ambulansepersonell 

• Dårlig snømåking om vinteren skaper vanskelige 
forhold for både ambulansepersonell og pasienter 

• se også egen korrespondanse mellom Helse Finnmark 
og funkisrådet 

 
 

Hurtigbåtkai  

• grei framkommelighet på hurtigbåtkaia, men som på de 
fleste kaiene er det dårlig snømåking og strøing om 
vinteren 

• Hurtigbåten har fått hydraulisk landgang som forbedrer 
om bord og ilandstigningen, men det er fortsatt trapper 
som skal forseres ned til passasjerdekk 

• se egen korrespondanse mellom FFR og funkisråd 
 
 
Venterom FFR 

• rampen er for bratt 

• ingen nivåforskjell mellom repos og inngangsdør  
 
 
Betalingsterminal bensin/diesel 

• kortterminalen for betaling av bensin/diesel er trådløs. 
Hvis man ikke kommer seg opp trappa og inn i ”bua” 
kan betjeningen komme ut med betalingsterminalen.  


