
 
 

 

Presentasjon av prosjekter, aktiviteter og tiltak 
om universell utforming. 

 

     Torsdag 24. oktober: 
     08:00 – 09:00, 10:10 – 10:40, 12:00 -13:00,  
     14:15 – 14:45 og 16:00 – 18:00 

 
     Sted: Scandic Hotel Hamar 

 

 

Miljøverndepatementet/Barne-,likestilling- og 
inkluderingsdepartementet 
http://uu-k1.no 
Miljøverndepartementet har et ansvar for at plan- og 
bygningsloven tas i aktiv bruk på både det kommunale og 
det regionale nivået og for et bredt spekter av 
samfunnsoppgaver. Universell utforming er et nytt formål i 
loven og dermed en av disse oppgavene. Departementet 
samarbeider med Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet om dette gjennom 
Handlingsplanen for universell utforming og økt 
tilgjengelighet 2009 – 13. 

 

 

 

Norsk Turistutvikling AS i samarbeid med Hedmark og 
Oppland fylkeskommuner 
www.ntu-as.no 
Norsk Turistutvikling AS har på oppdrag for Hedmark og 
Oppland fylkeskommuner kartlagt og veiledet 90 reiselivs- 
og opplevelsesbedrifter. Oppdraget nå er å utvikle 
grunnlaget for et kompetanseprogram. Norsk Turistutvikling 
AS har god kompetanse og mye erfaring på universell 
utforming i reiselivs- og opplevelsesbedrifter.  
 

 

Rogaland fylkeskommune 

www.rogfk.no 
Universell utforming og kulturminnevern kan by på 
utfordringer.  Vistehola er en av Norges mest kjente 
steinalderboplasser og tilretteleggingen som er gjort har 
forbedret atkomst og opplevelse for besøkende. Dette er 
et nyskapende prosjekt både for kulturvernet og universell 
utforming. 
Erfaringer viser at det er behov for kompetansehevende 
kurs i universell utforming for byggebransjen. Rogaland 

fylkeskommune har tatt initiativ til et videregående kurs for 
håndverkere.  Kurset gir en innføring i ulike begreper og 
er et praktisk kurs hvor deltakere må lære seg bla 
hvordan kraner og dører plasseres. 
www.tilgjengelighet.no er en informasjonskanal til 
publikum som trenger å vite noe om områders eller 
bygningers fysiske utforming. Nettsiden er blitt enda mer 
logisk og brukervennlig og den er tilpasset iPad og mobil 
slik at du f.eks kan søke opp tilgjengelige turområder når 
du er i farten. 
 
 

Statens vegvesen 

www.vegvesen.no 
Statens vegvesen er en fagetat. Sentrale oppgaver er 
forvaltning av riksvegnettet, kunnskapsutvikling og 
formidling. Statens vegvesen har sektoransvar for 
universell utforming innen transportsektoren og visjonen er 
«På veg for et bedre samfunn». 
 

Stord kommune 

www.stord.kommune.no 
"Tryggleik og tilgjenge for ungdom på Stord" 

Prosjekt der Ungdomsrådet i Stord Kommune er 
styringsgruppe og aktivt med i prosjektarbeidet.  
Aktivitet: Tryggleiksvandring, kartlegging, endringstiltak. 
Mål: Lage trygge møteplassar for ungdom etter gjeldande 
standard for universell utforming. 

 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Prosjektet «Kunnskap til rett tid – funksjonsattest for 
boliger» har som mål å utvikle et verktøy for å synliggjøre 

eksisterende boligs funksjonalitet. I samarbeid med tre 
kommuner, foretas utprøving av underlag for å utvikle 
hjelpemiddel som kan brukes av den enkelte beboer for å 
synliggjøre tiltak til utbedring ved f eks oppussing. Attesten 
omfatter også boligens funksjonalitet vis a vis 
tilgjengelighet/funksjonalitet til nærmiljø. 
 

Time/Klepp kommune 

www.time.kommune.no          www.klepp.kommune.no 
Time og Klepp har vore ressurskommunar i handlingsplan 
for universell utforming 2009 – 2013 og pilotkommunar i 
2005-2008. 
Sentrale stikkord har vore: 
-bevisstgjering 
-kompetanseheving / informasjon 
-konkrete prosjekt 
Arbeidet med universell utforming har vore forankra i 
styrings – og arbeidsgruppe på tvers av kommunane. 
 

Trondheim kommune 

www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/ 
Ressurskommunene, Porsgrunn og Trondheim, har 
sammen utarbeidet prosjekteringsverktøy universell 
utforming publikumsbygg.  Målgruppe er prosjekterende i 
privat og offentlig virksomhet. Verktøyet kan brukes ved 
kommunalt tilsyn, kontroll av prosjektering og utførelse, og 
som vedlegg i anbudsmateriale.  

Prosjekteringsverktøyet er publisert på nettsiden til 
Direktoratet for byggkvalitet. Tilsvarende verktøy 
utarbeides nå med tema tilgjengelig bolig. 
 
Universell Utforming i Femund Engerdal 

www.femundengerdal.no 
Destinasjon Femund Engerdal består av et nettverk med 
ca. 70 medlemsbedrifter som vi driver felles markedsføring 
og produktutvikling for. Universell Utforming skal 
tilrettelegge destinasjonen og våre produkter for flere 
gjester. Vi vil være et reisemål som ikke diskriminerer. Hos 
oss er alle velkommen! 
 
Østfold fylkeskommune 

www.ostfoldfk.no 
Tilstandsanalyse og tilstandsrapport av skoler tilhørende 
Østfold fylkeskommune.   
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Deltasenteret akonhjemmet Høgskole, Rogaland 
www.deltanettet.no.diakonhjemmet.no/uu 

Deltasenteret realiserer regjeringens politikk for å oppfylle 
visjonen deltakelse og tilgjengelighet for alle gjennom å 
stimulere til medvirkning, fremme tverrsektorielt samarbeid, 
helhetlige og universelt utformede løsninger innenfor bygg, 
uteområder, IKT, persontransport og tjenester.i 

 

Direktoratet for byggkvalitet - Husbanken  
www.dibk.no                                  www.husbanken.no 
Se universelt for oss! 

Gode eksempler av bygning og uteområder er forbilder for 
bedre løsninger. 
Ditt foto kan være et godt eksempel på universell 
utforming. På konferansen tester vi ut en portal for å dele 
universelt utformede løsninger. Vil du hjelpe oss med å 
prøve ut testversjonen? 
Besøk oss på vår stand!  

 
Fylkesmannen i Telemark 

www.fylkesmannen.no/telemark 
Prosjekt «Sentrumsnære turveger med universell utforming 
i Telemark» setter fokus på mulighetene for nærfriluftsliv og 
framkommelighet for alle. En turveg i hver av de 18 
kommunene i Telemark er beskrevet i en rapport. 
Prosjektet vil støtte lokale prosesser for å utvikle gode 
turveger der det bor mange folk. 

 

Husbanken 

www.husbanken.no 
Regjeringens mål for boligpolitikken er at alle skal bo godt 
og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. 
Husbanken er regjeringens gjennomfører av boligpolitikken 
og forvalter årlig en låneramme på ca. 20 milliarder kroner, 
bostøtte på 3 milliarder kroner og tilskuddsmidler for om lag 
3,4 milliarder kroner.  Våre mål er blant annet å bidra til 
bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet og flere 
universelt utformede boliger, bygg og uteområder. Våre 
låne- og tilskuddsordninger bidro i fjor til 5300 boliger med 
kvaliteter innen miljø og universell utforming, 1186 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser og til at mer enn 
12000 økonomisk vanskeligstilte husstander ble etablert i 
egen eid bolig.  

 

 

 

 
 

Hamar kommune 
www.hamar.kommune.no 
Hamar har vært pilotkommune for universell utforming 
siden 2010. Kommunen vil vise fram to publikasjoner og 
hvordan universell utforming er forankret i plansystemet. 
 

Høgskolen i Gjøvik, Norsk forskningslaboratorium 

www.hig.no/forskning 
Norsk forskningslaboratorium for universell utforming tilbyr 
kurs innen universell utforming i tillegg til forskningsaktivitet 
og produktutvikling for bedrifter.  
Høgskolens nyetablerte ergoterapiutdanning har et tett 
samarbeid med laboratoriet og det legges opp til aktiv 
sambruk av laboratoriets lokaler og måleutstyr.     
 

Kartverket Molde 

www.kartverket.no 
Kartverket har eit nasjonalt ansvar for geografisk 
informasjon i Noreg. Kartverket har utviklet en metode som 
kan dokumentere tilgjengelighet (grad av universell 
utforming) for ulike brukergrupper i offentlige uteområder. 
Tilgjengelighetskart er et hjelpemiddel for å vise 
fremkommelighet i gater og innganger til bygninger. 
 

Kristiansand kommune 

www.kristiansand.kommune.no 
Kristiansand kommune presenterer prosjektet: «Godt og 
trygt lys der du går og sykler» 
 
Trygg ferdsel kveldstid er et viktig aspekt ved universell 
utforming. Prosjektet skal gjennom kunnskapsinnhenting 
og prøveprosjekt gi oss målbare kriterier for belysning som 
også gir trygghetsfølelse. God ansiktsgjenkjenning og 
belysning av sideterreng, er sentralt her. Prosjektet skal 
ende opp med forslag til ny belysningsnormal som i første 
omgang implementeres i kommunens normaler for vei og 
utearealer.  Veidirektoratet er faglig samarbeidspartner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klimapark 2469 AS -  Oppland fylkeskommune 

www.mimisbrunnr.no 
Mímisbrunnr Klimapark – vår tids kunnskapskilde i 
Jotunheimen  
Det har de siste årene smeltet frem en rekke gjenstander 
og kulturminner fra Juvfonne (1850 moh) i Jotunheimen. 
Det er med bakgrunn i den unike tilgjengeligheten, rett ved 
veg, at en har har etablert Mímisbrunnr Klimapark som et 
visnings- og forskningsområde. Et av målene er å gjøre 
dette sårbare området tilgjengelig for flest mulig på en måte 
som ikke skader landskap og kulturminner. 
Visjon: En åpen port til frossen fortid og ny innsikt.  
 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
Ålesund kommune 

www.mrfylke.no/fylkesplan 
Møre og Romsdal fylkeskommune vil presentere noen av 
sine tiltak gjennom pilotfylkeperioden: 
- Konkurransen ”Beste universelt utformede byrom” 
- Handbok for arbeidet med dei gjengåande perspektiva 

i Fylkesplan 2013-2016 
- Lys i Ulstein kommune 
- Gate i Ålesund kommune 
 

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA 

www.nbbl.no 
NBBL er interesseorganisasjon for norske boligbyggelag. 
50 BBL er tilsluttet NBBL. Disse har 875.000 medlemmer 
og forvalter 430.000 boliger i 9.700 boligselskap over hele 
landet. NBBL jobber aktivt for heis i eldre blokker. 
 
 

Norsk Designråd 

www.norskdesign.no 
Norsk Designråd etablerte i 2005 Nyskapingsprogrammet 
Innovasjon for alle som ett av tiltakene i regjeringens 
handlingsplan for universell utforming. Programmet skal 
fremme nyskaping basert på en brukerfokusert 
designprosess i utviklingen av inkluderende produkter, 
tjenester og omgivelser.  Målgruppene er næringslivet, 
designbransjen, offentlige virksomheter, forskning og 
utdanning. 
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