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1.0 Prosjektfakta  
 

1.1 Kommunen 
Navn; Tromsø kommune 
Fylke; Troms fylke 
Størrelse i areal; 2 558 km² i Tromsø kommune 
Folketall; 67 000 innbyggere 
 
Tromsø har mye fin og variert natur. Både korte og lengre turer av varierende 
vanskelighetsgrad til fots eller på ski er enkelt å nå for alle turgåere.   Det er mange 
aktivitetsaktivitører på banen som tilbyr ulike turer for både unge og eldre personer 
som er i normalt god fysisk form.  For personer med en funksjonsnedsettelse har det 
til nå vært færre muligheter, da turløypene våre ikke er godt nok tilrettelagt.  Det 
finnes et par fiskeplasser som er tilrettelagt for rullestolsbrukere i kommunen, men 
disse ligger ikke i bynære områder.   

Kontaktperson;  
Katrin Reil Conradi, folkehelsekoordinator, rådhuset, 9299 Tromsø. Tlf 77790666 
e-post:    katrin.reil.conradi@tromso.kommune.no 

1.2 Samarbeidspartnere 
Kommunalt råd for funksjonshemmede; befaring i aktuelt område/stilte med 
prosjektgruppe på 4 personer.  Kontaktperson; Herbjørn Henriksen  tlf; 90043065.   
e-post;  her.bjorn@hotmail.com     Rådet har gitt innspill til hva man skal satse på når  
det gjelder friluftsliv for personer med en funksjonsnedsettelse.   
 
Norges Blindeforbund Troms/Norges Handicapforbund Tromsø.  Kontaktpersoner  
Ole-Harald Dahl, tlf 98491047   e-post;   Ole.Harald.Dahl@nav.no  
Laila Edvardsen, tlf 90737361   e-post;  lai-e@online.no   
Brukere fra rådet har stilt seg tilgjengelig for fotografering til arbeidet for å illustrere 
personer med funksjonsnedsettelse sine behov, samt vært gode samtale partnere 
under prosjektets gang.  De har påpekt ulike behov i omtalte friluftsområde når det 
gjelder personer med en funksjonsnedsettelse. 
 
Eiendom Park Tromsø kommune.  Kontaktperson Håkon Gjertsen tlf 
77790407/48151765  e-post: hakon.waage.gjertsen@tromso.kommune.no 
Bidratt med planlegging, tegninger og fremdrift i prosjektet. 
 
Direktoratet for naturforvaltning; Gitt tilskudd til tiltak for bedre tilgjengelighet i og til 
grønne områder i byer og tettsteder.  Kontaktpersoner Olav Nord-Varhaug e.f. og 
Ingebrigt Stensaas tlf. 73580500  e-post;  Postmottak@dirnat.no  
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1.3 Prosjektbeskrivelse 

 
Tromsø kommune deltar i kategorien; 1)Fysisk tilrettelegging. Vi vil bygge en 
baderampe for personer med nedsatt funksjonsevne i et friområde som benyttes av 
alle aldersgrupper gjennom store deler av året.  Friområdet ligger i Telegrafbukta på 
Sydspissen av Tromsøya i Tromsø kommune, og er den eneste badestranda på 
Tromsøya. Friluftsområde, som ligger vakkert til midt i havgapet, er godt besøkt av 
byens befolkning på varme sommerdager. Inntil nå har det ikke vært mulig for 
personer med en bevegelseshemning eller en synsforstyrrelser å komme seg ned til 
vannet og delta i badingen på linje med andre friluftselskere.  Bl.a. har tilgangen til 
vannet bestått av en steintrapp uten gelender eller ledelinje.   
 
Baderampen skal lages som en sammenhengende rampe, med to støpte plattformer.  
Den ene plattformen er i begynnelsen av rampen og den andre er midt på rampen.  
En ny sti for bevegelseshemmede må anlegges til baderampen.  Kostnadsoverslag 
for tiltaket vil være 277 000 kr.  Dette finanseieres delvis ved tilskudd fra Direktoratet 
for naturforvaltning og delvis av egne midler fra Tromsø kommune.  Tiltaket har en 
tidsramme for selve byggingen for sommer/høst 2009.  Baderampen vil bli benyttet 
fra sesongstart 2010.   
 
Det er Tromsø kommune som står som tiltakshaver for utbyggingen.  Tomta er statlig 
eiendom, men kommunen har en festekontrakt med opplysningsvesenets fond.  
Tomta er sikret til friluftsliv.   
 
 
 
2.0 Metode  

2.1 Prosess og samarbeid 
Planleggingen av baderampen var initiert Håkon Waage Gjertsen i 2008.   Han sto 
også som søker til midlene fra Direktoratet for Naturforvaltning.  
Folkehelsekoordinator Katrin Reil Conradi fikk primo 2009 kontakt med Gjertsen etter 
en orienteringsrunde i kommune rundt hvilke prosjekter som var på gang og hvilke 
prosjekter som kunne egne seg for deltakelse i konkurransen ”Friluftsliv for alle”. 
Saken ble behandlet i Kommunalt råd for funksjonshemmede, hvor det ble besluttet å 
oppnevne en arbeidsgruppe som skulle samarbeide med folkehelsekoordinator.  
Folkehelsekoordinator har foruten arbeidsgruppen i Kommunalt råd for 
funksjonshemmede, hatt samarbeid med Norges Blindeforbund Troms og Norges 
Handikapforbund Tromsø samt Eiendom Park i kommunen. Representantene fra de 
to brukerorganisasjonene var selv brukere.  Prosessen medførte at det ble gjort noen 
endringer i tegningene/planene slik at prinsippene om universell utforming ble bedre 
fulgt opp. Endringer ble gjort i forhold til både blinde og til bevegelseshemmede når 
det gjaldt tilgangen til baderampen og på selve baderampen.  Det var Kommunalt råd 
for funksjonshemmede som fant fram til brukerne.  Brukerne har påpekt flere 
utviklingsmuligheter for friområdet i forhold til universell utforming.  De øvrige 
utviklingsmuligheter er i liten grad omtalt i dette prosjektet. 
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3.0 Før-situasjon 
 

3.1 Fysiske tiltak 
 
 

 
 

Telegrafbukta er den eneste badestranda på Tromsøya.  Tidligere kunne 
bevegelseshemmede bevege seg på turstiene rundt i området, men de hadde liten 
mulighet for å komme ned til vannkanten for å bade. Badebukta er bygget ut tidligere, 
bl.a. med en undersjøisk molo på høyre side av bukta, som hjelper til med å bryte 
bølgene før de kommer inn mot land. Ulike organisasjoner har i lengre tid etterspurt 
en bedre tilgjengelighet for personer med en funksjonsnedsettelse. 

 

Beskrivelse av før-situasjonen: Antall brukere av området; Telegrafbukta er i 
bruk gjennom hele året som et rekreasjonsområde for både barn, voksne, eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse.  Barnefamilier, barnehager og skoler benytter 
hyppig området i sommerhalvåret som mål for en utflukt.  Det grilles pølser og nytes 
annen mat i området.  Russen benytter området til sin tradisjonelle ”russedåp” og den 
kjente musikk festivalen ”Buktafestivalen” legges til dette området.  På en varm 
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sommerdag kan det være trangt om plassen på gressletta.  Friluftsområdet ligger i 
gangavstand fra Tromsø museum og et av byens eldre-institusjoner.  En utvidet bruk 
av området kan forventes ved en bedre tilrettelegging av tilgjengeligheten.  Ulike 
boliger for utviklingshemmede ligger også i nærheten, og disse benytter området 
flittig til utflukter.   Personer med en fysisk funksjonsnedsettelse har ofte benyttet 
ledsager ved bruk av området.  Telegrafbukta gir en fantastisk utsikt til havet og 
skipsleia.  Hurtigruten går forbi ved sine to anløp i døgnet.  Området har kvaliteter av 
både fysisk og av estetisk verdi.   
 
Tromsø kommune ved Bydrift driver daglig vedlikehold av området, samt at det 
foretas utbedringer mht stier og tilgjengelighet gjennom hele sommeren.  Noen av 
stiene brøytes også om vinteren, slik at det er mulig å nyte havutsikten også på den 
kalde årstiden.  Området har både handikap toalett og ordinært toalett.  Her trengs en 
del oppussing/tilrettelegging for å møte standarden om universell utforming.   Det er 
egen handikap parkeringsplass til området.  Fra handikap parkeringsplassen er stien 
sperret med en bom slik at det kun er kommunens kjøretøy som kan passere på 
turstiene.    
 
Byggingen av baderampen har vært annonsert på kommunens hjemmesider samt på 
folkehelsesidene.  Ved at man bygger en baderampe som letter tilgjengeligheten til 
området for personer med en funksjonsnedsettelse, vil man samtidig lette 
tilgjengeligheten til vannet for barn og eldre som ellers har problemer med å komme 
seg over stengrunn og ut i vannet. 
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Det er mange hindringer på 
veien.  Tilgangen til 
friluftsområdet er kun delvis 
tilrettelagt for personer med en 
funksjonsnedsettelse.  Ole Harald 
Dahl og Laila Edvardsen ser ned 
mot området hvor baderampen 
skal ligge.  På veien ned mot 
stranden ses et bål område, som 
er tilgjengelig for rullestolsbrukere 
fra stien som ligger ned mot 
sjøen. 

 
 
Muren mellom grøntområdet og stranden har vært en hindring for rullestolsbrukere 
og svaksynte tidligere.  Det er nå anlagt en ny, gruslagt sti, samt at noe av muren er 
tatt bort.  En betong plattform er støpt som en direkte forlenger av stien og denne 
utgjør den første del av baderampen. 
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Her mangler ledelinjer for svaksynte Ole Harald 
Dahl.  Rullestolsbruker Laila Edvardsen leder 
Ole Harald Dahl ned stien mot trappen. 

 

 

Ole Harald Dahl må støtte seg på steinene på 
sidene i trappen for ikke å snuble.  Laila 
Edvardsen i rullestol. 
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Folkehelsekoordinator Katrin Reil Conradi viser hvor gelenderet på baderampen skal 
gå. Den nederste støpte plattformen vises så vidt i vannkanten. 

 

Ny anlagt sti med grusdekke samt baderampens første sviller og støpte plattformer 
ses på enden av stranden.  Det vil være mulig for forbipasserende å krysse 
baderampen i området hvor nederste plattform er støpt. 
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Vi ser øverste støpte plattform med sviller ned mot nederste støpte plattform ved 
middels vannstand.   
. 

 
 
Det kan være at planene ikke stemmer helt med terrenget?  Kommunalt råd for 
funksjonshemmede på befaring sammen med repr. fra Eiendom Park og repr. fra 
Norges Handikapforbund Tromsø. Fra v.: Herbjørn Henriksen, Holger Raste (delvis 
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skjult), Håkon Waage Gjertsen, Ann Sølvi Wang,  Marie Myreng Nilsen og Laila 
Edvardsen. 

 
Rullestolsbruker Laila Edvardsen gir verdifulle innspill til hvordan baderampen må 
utformes for å være mest mulig funksjonell for bevegelseshemmede. Fra v.: Ann 
Sølvi Wang, Håkon Waage Gjertsen, Laila Edvardsen, Holger Raste, Marie Myreng 
Nilsen og Herbjørn Henriksen. 
 
 
 

4.0 Tiltak som ledd i konkurransen 

 

4.1 Fysiske tiltak 
Friluftsområdet Telegrafbukta ble valgt ut grunnet sentral beliggenhet, og at dette er 
et satsningsområde for friluftsliv i kommunen.  Mange arrangement avholdes her årlig 
og området er godt besøkt.  Det er mulig å komme seg dit med kollektiv 
transportløsninger, samt at man kan komme dit med privatbil.  Området er lett 
tilgjengelig.  Vindforholdene er gode i området, og kommunen har allerede laget 
bølgeskjerming undersjøisk i bukta.  Mye infrastruktur er allerede på plass, og 
kommunen har et ønske om å gjøre området mer attraktivt også for personer med en 
funksjonsnedsettelse.   

 
Dokumentet ”Tilskot til universell utforming og tilgjenge for alle T-1/07 
Tilskotsordningar for 2008” ble benyttet, samt  
Publikasjonen ”Universell utforming – tilgjengelighet for alle.  Generelle og spesielle 
finansieringsordninger” fra sosial- og helsedirektoratet/Deltasenteret.  
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Materialbruken har vært betong, strekkmetall, jernsviller og stål.  Materialvalget er 
gjort med tanke på at anlegget skal tåle å stå ute både i vinterstormene og på en 
varm sommerdag.   Baderampe finnes i flere norske byer, men neppe så langt nord i 
landet.  

 
Tiltaket vil hovedsakelig bli benyttet på sommerstid, da vanntemperaturen her nord er 
relativt lav.  Imidlertid er anlegget åpent for bruk hele året dersom det finnes en 
isbader blant personer med en bevegelseshemming.  Tiltaket passer for alle 
aldersgrupper og ulike typer funksjonsnedsettelser.   Det vil gi økt livskvalitet for 
mange brukergrupper, da det nå vil bli lettere å gå ut i vannet for alle.  Kommunen 
har driftsansvar for tiltaket også etter at det er bygget ferdig.   

 
 

4.2 Økonomi 
Tromsø kommune Eiendom ved Håkon Waage Gjertsen søkte våren 2008 
Direktoratet for naturforvaltning om kr 138 000,- av en totalkostnad på kr 277 000,- 
for tiltaket.  Søknaden ble samme vår innvilget med kr 100 000,- og kommunen måtte 
selv stå for finansieringen av resterende del. Kommunens andel tilsvarte den 
opprinnelig omsøkte summen.  Løsningen som ble valgt var noe enklere enn tidligere 
omsøkt, samt at man fant fram til rimeligere materiale som var sterkt nok, men som 
likevel tilfresstilte kravene til kvalitet.  Tiltaket var først tiltenkt gjennomført i løpet av 
2008, men kom ikke i gang før i 2009. Tromsø kommune har allerede rapportert om 
bruken av midlene til Direktoratet for naturforvaltning.   

 

5.0 Vurdering av tiltak 
 

Målet med konkurransen: 
Konkurransens formål var å stimulere til økt lavterskel aktivitet.  Tiltaket var avsluttet 
så sent på høsten 2009 at det kun var isbadere som kunne benytte baderampen.  
Området er imidlertid et yndet sted for isbadere i vinterhalvåret. Hvor mage personer 
med funksjonsnedsettelse som vil benytte baderampen gjenstår å se til sommeren 
2010.  Det vil nå være enklere for mange flere å komme til vannkanten.  
Baderampen vil ha mulighet for å henge fra seg stokk/krykker på siden av 
gelenderet, samt at det vil være mulig å sette fra seg rullestolen på en av de støpte 
plattformene. 
 

5.1 Det kommunale rådet 
Det kommunale rådet for funksjonshemmede i Tromsø har hatt saken oppe til 
orientering.  Det ble også bestemt at rådet skulle utpeke 4 representanter som skulle 
bistå folkehelsekoordinator i arbeidet med konkurransen.  Dette arbeidet bestod i 
befaring av området, samt deltakelse i ulike arbeidsmøter for å komme med innspill til 
tegningene/løsningene.  Rådet for funksjonshemmede var positive til tiltaket, da det 
ikke finnes mange tilrettelagte steder for å drive friluftsliv for personer med en 
funksjonsnedsettelse i Tromsø og omegn. 
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5.2 Funksjonshemmedes organisasjoner  
Både Norges Blindeforbund Troms og Norges Handikapforbund Tromsø var med i en 
første befaring av området før baderampen var igangsatt.  Det ble samtidig gjort en 
befaring av hele friluftsområdet telegrafbukta.  Man så på ulike sider av tilgjengelighet 
for personer med ulike funksjonsnedsettelser.  Bl.a. ble det sett på 
parkeringsplassen, toalett forholdene, veien ned til friluftsområdet og manglende 
ledelinjer og kantlinjer i overgangen mellom stien og gressplenen, manglende 
tilgjengelighet til stranden, tilgang til bål plass og manglende rekkverk på moloen.  
Området er delvis tilrettelagt, men trenger en oppgradering for å være mer 
funksjonelt for personer med ulike funksjonsnedsettelser. 
 
 

 
 
Baderampen er ferdig. Vi ser den ovenfra med den øverste støpte plattformen, ett 
strekk rampe, den andre støpte plattformen og den siste rampen som leder ut i 
vannet.  Baderampen er laget i så solid materiale at den skal være motstandsdyktig 
mot vinterstormene i Nord-Norge.  Det er også mulig å ta inn selve rampen for 
rengjøring på vinteren. 
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Baderampen er laget slik at den ikke stenger av badestranden. På nederste støpte 
plattform er det mulig å passere om man ønsker å gå en tur på stranden.  
Folkehelsekoordinator Katrin Reil Conradi på befaring en sen høstdag. 
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6.0 Bilder, illustrasjoner, kart, plantegninger og annet materiell  
 

 
Kartet viser Tromsøyas sydlige del, hvor baderampen skal bygges i Telegrafbukta.  
Deler av Fastlandet og Kvaløya vises også. 
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Tegningen viser Telegrafbukta med undersjøisk molo mot vest, som hjelper til med å 
dempe bølgene, oversjøisk molo mot øst, samt inntegning av ny baderampe. 
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Fysiske tiltak; Baderampe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tegningen viser et tverrsnitt gjennom baderampen.   Rampens oppbygning 
fremkommer ved at vi ser gelenderet med håndlist, betongplata/plattformen, 
avrettingslaget som ligger på sjøbunnen og sandfyllingene mot betongplata på hver 
side.  Alle mål er angitt i mm. 
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Baderampen ligger i Telegrafbukta friluftsområde, på Sydspissen av Tromsøya.   

Bildene kan benyttes fritt uten kostnader.  Alle bilder er tatt av folkehelsekoordinator 
Katrin Reil Conradi, Tromsø kommune.   
 

 
 

7.0 Erfaringer og veien videre 

7.1 Generelle erfaringer som kan være til nytte for andre  
Tiltaket er laget i en tid med svært stram økonomisk situasjon for kommunen.  Det 
har likevel vært mulig å gjennomføre byggingen, grunnet økonomisk støtte fra 
Direktoratet for naturforvaltning.  Kunnskap om de ulike tilskudds ordninger er 
avgjørende for å komme i gang med utbedringer og nybygg i friluftsområder. For å 
sikre optimale løsninger for universell utforming er man helt avhengige av aktive 
brukere.  Tilbakemeldinger fra de personer som har følt behovene på kroppen har 
vært uvurderlige.   
 
 

7.2 Hvordan kan andre lære av det som er gjort? 
Gjennom å spre informasjon om tiltaket internt i kommunen samt i lokalpressen, vil 
mange nye brukergrupper kunne dra nytte av dette gode folkehelsetiltaket.  
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Samarbeidet på tvers i kommunen og med brukergrupper har vært en arbeidsform 
som man ønsker å videreføre i andre liknende prosjekt.  Med relativt enkle midler og 
bruk av egen kompetanse innad i kommunen vil flere friluftsområder kunne gjøres 
tilgjengelige for personer med en funksjonsnedsettelse.  
 
 
Vedlegg 1.  Innlegg i internavisen Innblikk i Tromsø kommune oktober 2009: 
 
 
Økt tilgjengelighet for alle i Telegrafbukta 
 
Telegrafbukta har lenge vært en perle for friluftsinteresserte i Tromsø og omegn. 
Mange foreldre har nytt somrene på gressplenen mens barna har lekt i vannet. Dette 
har imidlertid vært et gode som ikke har vært tilgjengelig for hele byens befolkning. 
Dersom du er dårlig til beins, sitter i rullestol eller er svaksynt har det inntil nå vært 
vanskelig å komme seg ned til stranda og vannkanten. Tromsø kommune har nå 
gjort noe med saken, slik at området er blitt mer tilgjenglig for flere. Det er bygget en 
baderampe ut i vannet, samt en ny sti med riktig stigningsforhold i forhold til 
rullestolsbruk. Folkehelsetiltaket vil også være til hjelp for andre med nedsatt 
funksjonsevne, da den nye sidestien erstatter trappene for å komme ned til 
vannkanten.   
 
Tromsø kommune ved Eiendom søkte i 2008 om midler fra Direktoratet for 
Naturforvaltning for å bedre tilgjengeligheten til grønne områder i byer og tettsteder. 
Kommunen fikk en del midler fra direktoratet, la til en del egne midler og igangsatte 
arbeidet sommeren 2009. - Sesongen er kort her i nord, og selv om baderampen nå 
er ferdigstilt vil vi ikke kunne nyte den før sommeren 2010. Når man gjør et område 
tilgjengelig for personer med en funksjonsnedsettelse, vil området samtidig bli mer 
tilgjengelig for hele befolkningen. Barn og eldre vil nå lettere kunne komme seg ut i 
vannet ved å benytte baderampen. Stein og annen hindring i vannet er fjernet og 
man kan gå i vannet på et støpt underlag mens man holder seg fast i et gelender på 
hver side. Gående personer vil fremdeles kunne forsere baderampen i strandnivå, før 
selve gelenderet starter. Rampens øverste del som ligger på stranden vil bestå av en 
bred, lav betongplate som man enkelt kan gå over, sier folkehelsekoordinator i 
kommunen, Katrin Reil Conradi.  Hun tilføyer at prosjektet har vært et eksempel på et 
godt samarbeid mellom administrasjonen i Tromsø kommune og Rådet for 
funksjonshemmede. Ulike løsningsforslag har vært diskutert med brukerne mens 
prosjektet var på tegnestadiet, og befaringer har vært gjennomført ute i det aktuelle 
området. Nå venter alle spent på sommeren 2010 som vil lokke frem den første 
isbaderen i rullestol !   
 



 


