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• Hamar kommune gjennomfører nå en historisk stor 

prosjektportefølje innenfor bygg og anlegg 
 

• Omsetter prosjekter for ca 1,9 mrd. kroner i perioden 2011-2015 

• Over 60 prosjekter som er i prosess 

 

• Delvis egne og delvis innleide prosjektledere 
 

• Kun innleide byggeledere 
 

• All planlegging og prosjektering realiseres gjennom 

innleide ressurser 
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• Stor utfordring knyttet til manglende/for dårlig:  

• Kompetanse 

• Vilje 

• Motivasjon 

• Gjennomføringsevne 
 

• Er aldri sterkere enn det svakeste leddet 
 

• Blir ofte og raskt en interessekonflikt mellom framdrift 

og kostnader sett opp mot de gode UU -løsningene  
 

• Tradisjon for at utomhusanlegg og UU blir en 

salderingspost når det strammer seg til i prosjektet 
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Viktige og avgjørende virkemidler 
 

• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Ressursgruppen – fagressurser på tvers av fagområder og 

”ildsjeler” 

• Landskapsarkitekt og planfaglige ressurser i egne rekker 

 

Felles for disse er at de brenner for å sikre gode UU –

løsninger 

 

• Vedtatt formingsveileder  

• Gir rammer og anbefalinger til løsninger i sentrum 

• Premissgiver for våre prosjekterende  
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• Oppdragsgiver 

 

• Prosjekt- og byggeledelse 

 

• Prosjekterende 

 

• Utførende entreprenører 
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• Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

 

• Ressursgruppen for UU 

 

• Spesielle brukergrupper 

 

• Publikum 

 
Interesse 
konflikt 

??? 

Bedre UU –
løsninger 
gjennom 

konstruktivt 
samarbeide ! 



 
 

 

 

 

 
 

Suksessfaktorer 
 

• Dialog så tidlig som mulig og allerede i konseptfasen 
 

• Sørge for at rådgivere og prosjekterende har spesielt 

fokus på UU hele veien 
 

• Bruke Ressursgruppen og Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne aktivt hele veien i prosjektet – 

også i gjennomføringsfasen 
 

• Jobbe aktivt for kompetanseheving, økt bevissthet og 

motivasjon 
 

• Kommunikasjon og informasjon 
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3 pilotprosjekter: 
 

• Lovisenberg skole (2010) 
• Strandgata –”fra landevei til miljøgate” (2013) 
• Ankerskogen (2013) 

 

Hensikt: 
 

• Virkemiddel for å øke kompetansen om universell 
utforming i prosjektprosesser og gode løsninger 

 

Ekstra oppfølging og fokus 

• Ressursgruppe for universell utforming, 

fagkompetanse, bredt sammensatt  

• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

erfaringskompetanse og utålmodighet 
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Og hvordan lykkes vi så med de gode intensjonene? 
 

• Ikke godt nok, men vi får stadig til bedre og bedre dialog mellom 

prosjektene og kompetansemiljøene – men vi blir aldri bedre 

enn det svakeste leddet 

 

• Strandgata og Ankerskogen -vellykkede  UU –prosjekter? 

  

Omgivelsene, fagmiljøer og brukerrepresentanter mener vi i 

vesentlig grad har lykkes, både under veis og mht. 

sluttresultatet 

 

• Tidlig dialog i konstruktiv samarbeide 

• Prosjektledelsen har hatt spesielt fokus og kompetanse 

• Meget god støtte fra ”ildsjeler” innen UU –faget 

• Løpende dialog også gjennom byggetiden 

• Stort fokus på ekstern informasjon og kommunikasjon 
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…..og begge prosjektene har vært spesielt 

utfordrende da de har vært åpne / 

tilgjengelige for publikum gjennom hele 

byggeperioden…. 
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Så over til pilotprosjektene 

Ankerskogen og Strandgata  

 

-beskrivelser og befaringer  


