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Innledning til – og befaring på - Domkirkeodden 

 Velkommen til Domkirkeodden 

v/Magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden 

Innledning om universell utforming og reiseliv og 

erfaringer fra pilotprosjektene i Hedmark og Oppland 

v/Torhild J. Solbakken, Norsk Turistutvikling AS  

 Kartlegging av universell utforming ved 

Domkirkeoddden - styrker, svakheter, utfordringer og 

muligheter 

v/Magnus Sempler Holte, leder av museenes utadrettede 

virksomhet og Torhild J. Solbakken i Norsk Turistutvikling AS  



Kartlegging og veiledning i reiselivet 

 Det har vært to prosjekter på kartlegging og veiledning av 

reiselivsbedrifter i pilotprosjektet - universell utforming og reiseliv  i 

Hedmark og Oppland. 

 Begge prosjektene var ute på anbud - Norsk Turistutvikling AS fikk 

begge prosjektene. 

 2011: Kartlegging og veiledning av 30 overnattingsbedrifter  
 byhoteller, fjellhoteller, fjellstuer, campingplasser og gårder 

 

 2012: Kartlegging og veiledning av; 
 30 aktiviteter- og opplevelsesbedrifter 

• museer, lekeland, kirke, hundekjøring, kulturhus, teater 

 30 spisesteder 

• kaféer og restauranter 

 Geografisk spredning: Hedmark og Oppland. 



Målsetting med begge kartleggingsprosjektene 

 Øke kunnskapen om universell utforming.  

 Øke bevisstheten om bedriftens sterke og svake sider med hensyn 

til universell utforming. 

 Forslag til produktforbedringer og tiltak i tiltaksrapport til bedriftene. 

 Gjøre bedriftene i bedre stand til å gi god og riktig informasjon.  

 Flere - og bedre reiselivsbedrifter og opplevelser for alle.  

 Oppfordre bedriftene til å markedsføre produkter med god 

tilgjengelighet og god tilrettelegging.  

 

Alle bedrifter kan bli bedre for flere!  



Erfaringer fra kartleggingen 

 For lite kunnskap om behovene og hva som bør 

gjøres. 

 De aller fleste tenker i hovedsak rullestolbrukere. 

 Synshemmede og hørselshemmede er grupper det 

tenkes lite på og tilrettelegges lite for, samt 

bevegelseshemmede som ikke sitter i rullestol. 

 Mange bedriftseiere/ bedriftsledere ble engasjerte og 

ønsker å gjøre bedriften bedre for alle. 

 

 



Grunnlag for kartlegging 

 Kartleggleggingen i bedriften var frivillig 

 

 Grunnlag for kartlegging 
Styringsgruppen vedtok å benytte: 

 Norsk Standard NS 11010:2011 ”Tilgjengelige reiselivsmål”  - Krav 
og anbefalinger som kom i 2010. 

 

 I tillegg er det for en del bedrifter benyttet: 
 Norsk Standard NS 11005:2011 – ”Universell utforming av 

opparbeidede uteområder”. 

 Plan- og bygningsloven og forskrift om tekniske krav til byggverk 
(TEK 10), samt veiledningen til TEK 10 er også benyttet. 

 



Status fra kartleggingen – museer 

 En del bygninger og utstillinger er lite tilgjengelig for 
bevegelseshemmede og synshemmede: 

 Gamle og vernede bygg med høye terskler, smale, 
dører, trapper, lite belysning, små kontraster mellom 
inventar og gulv/vegg, mv. 

 

 Uteområder/friluftsdelen av museene har; 

 utfordrende terreng som gir bratte gangbaner 

 noen steder ujevnt underlag i gangbaner 

 utfordringer med hensyn til skilting og veifinning 

 

 

 



Status fra kartleggingen – museer 

Museer har utfordringer spesielt overfor synshemmede og 

hørselshemmede på utstilling og formidling.  

 Mye av informasjonen i utstillinger er skriftlig. 

 Lesbarhet på skriftlig formidling er ofte liten – liten kontrast 
mellom tekst og bakgrunn og til dels liten skrif.t 

 Filmer – enten er det  lyd eller tekst og ofte kun på norsk. 

 For lite belysning i utstillinger.  

 For lite belysning av- og merking av gangbaner. 

 Glassmontre/glassvegger som ikke er merket. 

 Svært få har guideslynge eller annet hørselsteknisk utstyr ved 
informasjon, guiding, mv.  

 Svært få har audioguider. 



Behov i reiselivs- og opplevelsesbedrifter 

 Stort behov for kunnskap  
 om de ulike grupper/ulike behov 

 om tilrettelegging for universell utforming 

 hvordan det bør være for å gi gode opplevelser for alle 

 om driftsrutiner for universell utforming 

 om alternative opplevelsesmåter – se muligheter 

 

 Formidling  - spesielt for synshemmede, 
hørselshemmede og andre språk 

 

 Informasjon og skilting på bedriften – veifinning 

 

 Bedre informasjon og markedsføring til ALLE 



Hvorfor universell utforming i reiselivs- og 

opplevelsesbedrifter? 

Universell utforming i reiselivs- og opplevelsesbedrifter;  

 gir større markedsmuligheter   

 gir konkurransefortrinn og flere gjester i lavsesong 

 gir flere fornøyde gjester 

 gir framtidsrettede og bærekraftige reiselivsbedrifter 

 viser at bedriften tar samfunnsansvar 
 

Alle kan ikke bli optimale for alle,  

men alle kan bli bedre for flere! 



Kompetanseprogram for reiselivet 

 Hedmark og Oppland fylkeskommuner, gjennom Reiselivsgruppa, 

har fått midler fra Miljøverndepartementet til å utvikle et 

kompetanseprogram for reiselivet. 

 Norsk Turistutvikling AS fikk oppdraget med å være prosjektleder 

etter en anbudsrunde. 

 Prosjektet skal utvikle grunnlag for kompetanseprogram i universell 

utforming som skal dekke behovene for kunnskap til reiselivs- og 

opplevelsesbedrifter. 

 14 bedrifter er med i et nettverk, som er de første til å få denne 

kunnskapen og kan påvirke kompetanseprogrammet i; 

 innhold 

 oppbygning 

 hvordan det bør formidles slik at flest mulig reiselivsbedrifter benytter det 

 



Bakgrunn for kompetanseprogrammet 

Det er behov for mer kunnskap om hvordan universell utforming kan 

inngå i;  

 

 

 

 

 utforming av de fysiske 

fasiliteter,  

 driftsrutiner,  

 opplæring av ansatte,  

 informasjon til gjester,   

 markedsføring,  

 bestillingsrutiner og 

bookingløsninger på nett. 

 

 

 

Dess flere ansatte som har kunnskap om dette, dess flere gode idéer 
om hvordan ting kan løses for å gi gode opplevelser til alle. 

 

 



Domkirkeodden 

Inngangen til museet – godt synlig - 

litt bratte ramper.   

Toalett i inngangsparti er ikke bra 

for alle.  

Skilt i gangbanen – kan være 

lite synlig for mange. 



Domkirkeodden 

Skilt i god høyde for alle.   

Liten kontrast på skrift i forhold til bakgrunn på noe tekst.   



Domkirkeodden 

Mange av gangveiene er gode både for de med nedsatt bevegelsesevne 

og synsevne.   



Domkirkeodden - Storhamarlåven 

Utfordrende gangbaner for mange bevegelseshemmede og 

synshemmede. 



Domkirkeodden - Storhamarlåven 



Domkirkeodden - Storhamarlåven 

Liten lesbarhet for 

mange på 

informasjon.  

 

Glassvegger foran 

utstilling er en 

risiko for mange. 

 

Audioguide kan gi 

god informasjon til 

mange, og spesielt 

for mange 

synshemmede, 

men utfordringen 

er å se 

informasjons-

punktene.  



Domkirkeodden - bispegårdsruinene 

Bispegårdsruinene er lite 

tilgjengelig for mange 

bevegelseshemmede og 

synshemmede.  



Domkirkeodden - Urtehagen 

Inne i urtehagen er det god tilgjengelighet 

for mange bevegelseshemmede og 

synshemmede.  

Adkomsten går over plenarealer og er 

utfordrende for mange bevegelses-

hemmede og synshemmede. En del av 

informasjon i urtehagen har punktskrift.  



Domkirkeodden - Hamardomen 

Små kontraster.  

Skape trygge gangbaner med tydelig avgrensning – følbart og i kontrast.  



Oppsummering 

Domkirkeodden har noen gode kvaliteter for alle. 

 Parkering og adkomst til museumsområdet 

 Friluftsmuseet har mange gode gangveier for alle 

 Informasjon i adkomstområdet 

 Storhamarlåven har audioguide, brede og frie gangbaner, 

ramper – selv om de er lange og bratte 

 Hamardomen har god adkomst for de aller fleste 

 Urtehagen – tilgjengelighet og informasjon – blindeskrift på noe 



Oppsummering 

Domkirkeodden har også mange utfordringer for å kunne gi 

gode opplevelser til alle, og spesielt for; 

 bevegelseshemmede  

 synshemmede 

De største utfordringene er: 

 Adkomst til - og gangarealer i bygninger 

 Ujevnt dekke,  høye kanter, lange og litt bratte ramper, små kontraster, lite 

markeringer av trygge gangbaner, trapp ned til bispegårdsruinene,  lite lys 

mv.  

 Tilgjengelighet til utstillinger og formidling av historien til alle 



Hvordan gi gode opplevelser til alle? 

 Tilgjengeligheten til noen av utstillingene og formidlingen er 

utfordrende for mange og helt umulig for noen!  

 Mange vernede bygg er en utfordring med omgjøring til universell 

utforming. 

 I mange bygg vil ikke rampe være god løsning for å komme inn og 

guider kan ikke løpe foran med rampe  –  det er ikke universell 

utforming. 

 På grunn av manglende ressurser og andre prioriteringer, kan det 

ta for lang tid før museer kan gi gode opplevelser for alle.  

 Formidling bør skje på flere måter slik at alle kan få gode 

opplevelser fra museet – også utlendinger. 

 



Hvordan gi gode opplevelser til alle? 

 Målet er at så mange som mulig skal få ta del i kunnskapen som 

kulturminner representerer og ha likeverdig tilgang til opplevelsene 

som er knyttet til disse.  

 Det er viktig med med universell utforming ved adkomst og 

gangveier og i informasjon og veifinning. 

 Formidling av informasjon bør skje gjennom ulike kanaler og ved 

bruk av ulike metoder, slik at så mange som mulig kan ta del i 

opplevelsene – filmer, foredrag med lysbilder/film som kan gi en 

god alternativ opplevelse. Taktile modeller, kopier av gjenstander, 

personlig guiding, pc/monitorer som også er tilpasset 

synshemmede, hvor en kan få en opplevelse fra museet på en 

alternativ med god måte gjennom bilder, film, tekst og tale, mv.  



Hvordan gi gode opplevelser til alle? 

Produsere en god film som formidler, som vises i rom med universell 

utforming:  

 historien, 

 bygninger og opplevelser i bygninger,  

 presentasjon av gjenstander, historie, mv.  

med beskrivende tale og tekst slik at den gir gode opplevelser for; 

 synshemmede 

 hørselshemmede,  

 bevegelseshemmede som ikke ønsker/kan komme seg rundt.  

Tale og tekst på flere språk slik at også utlendinger får gode opplevelser! 

Filmer kan vises på ulike språk til ulike tider. Annen informasjon kan ha 

valg for tale og tekst på flere språk.  



Hvordan gi gode opplevelser til alle? 

 For mange vil det være et både og – se filmen først og 

vandre i museet etterpå. 

 Gir muligheter for å gi gode opplevelser også utenom 

sommersesong – som er høysesong for mange museer. 

 Viktig med god skilting og tydelig veifinning, slik at en får 

med seg hele museet.  

 De som har ansvar for informasjon og skilting er som regel godt 

kjent på bedriften. Det er selvsagt en balansegang mellom lite og 

mye informasjon og skilt. Viktig med skilt fra ulike deler av 

bedriften til resepsjon/informasjon, utgang og toalett.  

 



Takk for oppmerksomheten! 


