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Innledning til – og befaring på - Maihaugen 

 Velkommen til Maihaugen 

v/Torger Korpberget, driftssjef ved Lillehammer-museene  

 

 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 Maihaugen 

 - styrker, svakheter, utfordringer og muligheter 

v/Torger Korpberget og Torhild J. Solbakken  



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 flere. 

 

 



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 gangveier 

 noen steder ujevnt underlag på gangveier 

 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 skrift 

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

 For lite belysning i utstillinger  

 For lite belysning 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 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 



Utvikling av kompetanseprogram 

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 

 

 



Føringer 

Stortingsmelding 49 (2008-2009) 

 Museene skal nå publikum med kunnskap og 
opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det 
innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper 
og aktuell formidling.. 
 

 Det blir for dyrt, sier Jan Hoff Jørgensen, styreleder i 
Norges museumsforbund 

 

 

 

 



Maihaugen - parkering 

Hva tenker folk når de 

kommer hit? 

Huff…. 



Maihaugen – hvor er inngangen? 

Portal mot hovedinngang 
 

Bratte bakker både fra parkering og 

fra veien 
 

En inngang langt der framme 
 



Maihaugen – inngang og ankomstområdet? 

Inngang og ankomstområdet er bra 

for de fleste 
 

Møblene burde hatt en annen farge 

i større kontrast til gulvet 
 



Maihaugen - oversiktskart 



Skilting og veifinning er viktig  for alle? 

ALLE  kan være; 

 kortvokste, barn og de som 

sitter i rullestol 

 de med ulike synsnedsettelser  

 fargeblinde 

 de med lesevansker 

 de med kognitive utfordringer 

 utlendinger som ikke forstår 

språket 

 alle oss andre 

 



Informasjon 

Mye god informasjon i adkomstområdet, 

men en del tekst har for liten kontrast til 

bakgrunn.  Film vises på skjermen. 

 

Aluminiumsskilt har ofte liten lesbarhet 

fordi det er liten kontrast på tekst i 

forhold til bakgrunn.  



Friluftsmuseet – gangveier og veifinning 

Gangvei har tydelig avgrensning 

mot annet areal.  

Ingen klare skiller mellom 

gangvei og omgivelser, og 

steinete og ujevn overflate. 



Friluftsmuseet – gangveier 

Det er mange bratte gangveier på Maihaugen som også kan være 

lange og med få hvilemuligheter underveis.  



Friluftsmuseet – bygda 

 Husene er lite tilgjengelig for 

bevegelseshemmede og 

synshemmede.   

 Lite lys og små kontraster 

inne.  

 Lite tilgjengelig informasjon 

utenfor husene i form av 

tekst, lyd og bilder. 

 Ved noen hus er det mulig å 

legge på rampe. 

 

 

 Vernede hus som ikke kan/bør 
tilrettelegges. 

 Ingen god løsning å løpe foran 
med rampe. 

 

 

 

 



Friluftsmuseet – boligfeltet 

 

 
 

 

 

 

 De fleste husene i bolig-

feltet er lite tilgjengelig for 

bevegelseshemmede og 

synshemmede - trapper 

og høye terskler.  

 Det er taleinformasjon 

inne i husene.  

 Det er en tekstinformasjon 

ved inngang til husene. 



Friluftsmuseet – byavdelingen 

 

 
 De fleste husene i by-

avdelingen har trappe-

trinn og høye terskler i 

inngangspartier. Flere 

bygninger har fri bredde 

mindre enn 86 cm i 

inngangsdør.  

 Trapper har ingen 

markeringer, og noen har 

ingen håndlist.  

 I byavdelingen er 

gangveier  til dels flate 

eller lett skrånende. 



Mimrestund i byavdelingen 

 

 



Mimrestund i byavdelingen 

 

 



Postmuseet – for noen flere 

 

 
 

 

 Postmuseet har to innganger   

-  en med trapp og høy terskel 

og en tilrettelagt inngang. 

 Informasjon om to innganger? 

 Postmuseet er tilrettelagt for 

mange med formidling i bilder, 

tekst og lyd.  

Trappeheis opp til 2. etg. – 

en spesialløsning. 
 



Utfordringer i utstillinger? 

Utstillinger kan by på flere utfordringer: 

 Hvor skal en gå for å få med seg alle deler av utstillingen? 

 Er det trygge gangbaner slik at en ikke går inn i utstillings-

gjenstander, glassvegger, glassmontere mv.?  Dette gjelder 

spesielt for barn og mange synshemmede. 

 Det er ofte kun tekstinformasjon, bilder, gjenstander, film med 

kun lyd og ett språk, etc. 

 Lite belysning og små kontraster på informasjon, gjenstander og 

gangbaner. 

 Hvordan finne raskeste vei ut av utstillingen til f.eks. WC?  

 

 



Trygge gangbaner? 

Her er det ingen ledelinjer hverken 
synlige eller taktile, men en noe 
usynlig kjetting som skiller gang-
arealet fra utstillingen. 

Glassfeltet i døra som skal hindre 
besøkende i å gå inn i utstillings-
rommet er ikke lett å se.   



Utstillinger 

Lite belysning og vanskelig å se hvor en 
bør gå, for å ikke gå inn i noe.  

Til høyre er det skille mellom gangbane 
og utstilling, men ikke i god kontrast.  



Maihaugsalen 

Tilgjengelig med rullestoler på 
balkongene når stolene tas 
vekk. 

Ved arrangementer er det 
verter ved inngangene som er 
behjelpelig med å finne plass. 

Trappetrinn er vanskelig å se - 
ikke markerte trappeneser. 

Utfordringen er å kunne 
bestille plasser ut fra behov på 
arrangementer. 

Har teleslynge. 



Oppsummering 

Maihaugen har gode kvaliteter for mange, men ikke for alle. 

 Parkering  

 Inngang  

 Arealer ved informasjon, butikk og spisested 

 Maihaugsalen  

 Informasjon i adkomstområdet 

 Noen utstillinger 



Oppsummering 

Maihaugen har mange utfordringer, spesielt for; 

 bevegelseshemmede og synshemmede 

De største utfordringene er; 

 adkomst til inngang 

 utstillinger og formidling til synshemmede 

 guiding i friluftsmuseet og i bygningene for bevegelseshemmede, 

synshemmede og hørselshemmede 

 tilgjengelighet til utstillinger for bevegelseshemmede 

 friluftsmuseet for bevegelseshemmede og synshemmede 



Det er mange som ikke får ta del i de gode 

opplevelsene 

 

 

Det er mange som ikke får ta del i de gode 

opplevelsene ute i friluftsmuseet og i 

husene: 
 

 Bevegelseshemmede – rullestol-

brukere og de som er dårlig til beins, 

har vonde knær, hofter, rygg mv. 

 De med barnevogner  

 Astmatikere og de med kols 

 De med dårlig hjerte, dårlige lunger mv. 

 Synshemmede 
 

… som ikke klarer å bevege seg rundt i 

friluftsmuseet og/eller inn i husene. 



Utfordringer 

 Tilgjengeligheten til husene 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. 

 Universell utforming er ikke spesialløsninger for noen, men noen 

ganger vil spesialløsninger være nødvendig hvis alle skal kunne 

delta 

 Terrenget er det vanskelig å gjøre noe med 

 Mangel på ressurser gjør at det kan det ta for lang tid før de kan gi 

gode opplevelser for alle. 



Hvordan gi gode opplevelser til alle? 

 Målet må være å ha likeverdig tilgang og at så mange som mulig 

skal få ta del i kunnskapen og opplevelsene som museene 

representerer  

 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 er tilpasset synshemmede hvor en kan få en 

opplevelse fra museet på en alternativ måte gjennom bilder, film, tekst 

og tale, mv.  



Hvordan gi gode opplevelser til alle? 

 Formidling bør skje på flere måter slik at alle kan få gode 
opplevelser fra museet – også utlendinger. 

 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.  

 



Formidling på alternativ måte 

 

 
 Foredrag med lysbilder og film.  

 Vise filmer som kan gi en god alternativ 

opplevelse av friluftsmuseet, husene, 

historier og kulturen.   

 Vise film av opplevelsene en får på 

Maihaugen om sommeren med liv i 

husene, på gårdene, setra, i byen mv. 

slik at ALLE kan få oppleve dette. 

 En fin opplevelse av friluftsmuseet også utenom sommersesong.   

 Filmer bør ha muligheter for tale og tekst og på flere språk. 

 Rommet hvor det vises film, holdes foredrag mv. bør være universelt 

utformet.   



Formidling på alternativ måte 

 

 
 Det kan også settes ut pc/monitorer som 

også er tilpasset alle hvor en kan få en 

opplevelse fra husene og friluftsmuseet 

gjennom bilder, film, tekst og tale. 

 Bøker med beskrivelser av historie og 

kultur i tilknytning til Maihaugen i 

punktskrift og lydbøker kan være 

tilgjengelig. 

 Transport hvor alle kan bli med rundt i 

friluftsmuseet med guiding, visning av 

film/bilder underveis fra inne i husene 

 

 



Universell utforming i strategien for 

Lillehammermuseene 

 

 SLMs samfunnsansvar: 

 

 SLM skal være en synlig samfunnsaktør. 

  

 Prioriteringer i planperioden (2014-2016) er: 

 

• Mangfold og inkludering 

• Møteplass og arena for utstillinger og samfunnsdebatt 

• Universell utforming, med ansvar for tilgjengelighet for 

alle 

• Legge til rette for deltaking og dialog 

 

 



Takk for oppmerksomheten! 

Best mulig tilgjengelighet og tilrettelegging av 

Maihaugen gir bedre opplevelser for flere! 

Maihaugen kan ikke bli optimal for alle, men kan bli 

bedre for mange flere! 


