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Universell utforming er ført inn som en strategi i kom-
munal og fylkeskommunal planlegging og forvaltning.
Erfaringer og resultater skal deles. 

Dette er den viktige innretningen i konferansen ”Du skal
få en dag i mårå”. Konferansen skal løfte og forsterke
perspektivene i arbeidet.  17 fylker og 88 kommuner er
primære bidragsytere til konferansen og i det nasjonale
arbeidet. Men alle som har søkt konferansen skal være
med å bringe det videre gjennom inntrykkene fra foredrag,
utstillinger og befaringer, og ved medvirkning i verk-
steder. Sammen med mange bidragsytere har
Miljøverndepartementet i tillegg lagt til rette for utradi-
sjonelle konferanseinnslag - konserter og byopplevelser
- som arenaer for kontakt og meningsutveksling. 

Tittelen bærer bud om framtida. Norge universelt ut-
formet 2025 var visjonen i Handlingsplanen for universell
utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 13. Bruk dagene
til å konkretisér egne perspektiver og handlinger slik at
Norge universelt utformet 2025 kan bli et mål. 

Velkommen til Hamar
Hamar er en by-kommune med 29.000 innbyggere som
opplever sterk vekst. Byen er i stor utvikling; blant annet
bygger vi nytt kulturhus, det utvikles nye boligområder
og vi satser på vekst i sentrum. Byens nærhet til Mjøsa
verdsettes høyt.

Bygging av 4-felts motorveg Oslo-Hamar gir enda større
nærhet til Oslo og Gardermoen, og med InterCity-
 utbyggingen vil Hamar ligge bare en time fra Oslo.

Da lovverket fra 2009 stilte nye krav til universell ut -
forming, bestemte Hamar kommunestyre at Strandgata
skulle være et foregangsprosjekt for tilgjengelighet.
Fokuset på universell utforming ble ytterligere forsterket
da vi ble pilotkommune i 2010. Byutviklingen blir lagt
merke til, og Hamar ble tildelt Miljøverndepartementets
Bymiljøpris 2013. Nylig mottok Hamar også Norges
Blindeforbund Hedmarks tilgjengelighetspris 2013 for
den nye Strandgata. 

Velkommen til fylkene Oppland og Hedmark: 
I fylkene Oppland og Hedmark er det godt å vokse opp
og bo, ikke minst på grunn av et stabilt og godt klima,
mye uberørt natur, fred, ro, stillhet og et særdeles rikt
kulturliv.

Midt i hjertet av Norge, omkranset av syv andre fylker,
ligger Oppland. Oppland er det eneste fylket i landet
som hverken har grense til hav eller annet land. Fylket
har fjellmassivene Rondane, Dovre og Jotunheimen med 
Norges høyeste fjell Galdhøpiggen som rager 2 469
moh.  Oppland består av 26 kommuner og har pr
1.1.2013 187 143 innbyggere og byene Lillehammer,
Gjøvik, Otta, Fagernes og Vinstra. 

Hedmark fylke grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Opp-
pland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til
Värmland og Dalarna län i Sverige. Hedmark er Norges
tredje største fylke, og Sør-Norges største, med et areal
på 27 388 km². Folketallet er 193 973 pr. 1. juli 2013, og
fylket har 22 kommuner. Hedmark har 5 byer; Moelv,
Brumunddal, Elverum, Hamar og Kongsvinger, hvorav
fylkeshovedstaden Hamar er den største.

Hedmark og Oppland har sammen vært pilotfylker for
universell utforming i perioden 2009 – 2013 med vi-
sjonen ”Ingen hemmes, ingen glemmes” og mål om at
universell utforming skulle være integrert og synliggjort i
samfunnsutviklingen i begge fylkene innen 1. januar
2013. Begrunnelsen for å samarbeide var at dette ville gi
en større merverdi for begge fylker enn vi ville ha fått om
vi arbeidet hver for oss

Prosjektets prioriterte satsningsområder i perioden har
vært universell utforming i reiseliv, folkehelse, steds-
utvikling og kollektivtransport. Særlig vellykket har sats-
ningen på universell utforming i reiselivet vært, hvor det
har blitt etablert et nettverk av reiselivsbedrifter i et
privat-offentlig samarbeid.

VELKOMMEN TIL 
”DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ”

HAMAR 23. – 25. OKTOBER 2013



Norge universelt utformet 2025. K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner

”Du skal få en dag i mårå”
Universell utforming – erfaringer, utfordringer og løsninger!

Onsdag 23. oktober   

Universell utforming - fra begrep til resultat

1100 – 1300 Registrering 
1200 – 1300 Lunsj

Nasjonalt utviklingsprosjekt  

1300 – 1315 Velkommen til Hamar som pilotkommune for universell utforming 
Morten Aspeli, ordfører Hamar kommune

1315 - 1330 Velkommen til erfaringsdeling.
Statssekretær Kommunal og regionaldepartementet

1330 - 1410 Universell utforming - farvel til stigmatisering?  
Lars Christian Risan, Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR)

1410 - 1425 Pause

Fra begrep til resultat i kommuner og fylker

1425 - 1435 Erfaringer fra K1 tiltaket
Einar Lund, seniorrådgiver Miljøverndepartementet

1435 – 1450 Eksempler til inspirasjon 
Redaksjonskomiteen for sluttrapport for  tiltak K1

1450 - 1530 Erfaringer fra K1 tiltaket på kommunalt og regionalt nivå
Kommuner og fylker i tiltak K1

1530 – 1540 Avslutning for dagen og praktisk info

Befaringer i Hamar

1630 – 1900 Befaringer: 
Hamar sentrum: Strandgata og Torggata (gågata)
Bo hjemme – fellesskapsløsninger og heis i eksisterende borettslag
Ankerskogen svømmehall
Domkirkeodden, Hedmarksmuseet og Urtehagen (muligheter for å gå kl. 16.00)
Storhamar videregående skole og Hamar katedralskole

1900 – 2100 Middag på ulike restauranter i Hamar sentrum.  Muligheter for felles taxi til hotellet. 
2100 - 2300 Konsert på Gregers kafé og bar for konferansedeltakerne. Felles taxi  til hotellet etter konserten.



”Du skal få en dag i mårå”
Universell utforming – erfaringer, utfordringer og løsninger!

Torsdag 24. oktober
Universell utforming - et prinsipp om likeverd

0800 – 0900 Utstilling om universell utforming 
0800 – 0900 Registrering
0900 – 0915 Morgenansats
0915 - 0930 Like muligheter for aktiv deltakelse 

Inger Marie Lid, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus
0930 - 0940 Erfaringer fra satsingen på universell utforming i Hedmark. Utfordringer som gjenstår.

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i  Hedmark fylkeskommune
0940 - 1010 Nasjonale strategier for Norge universelt utformet 2025

Statssekretær Maria Hoff Aarnes, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1010 – 1040 Pause med utstilling

Hvorfor prioritere arbeidet med universell utforming i kommuner og fylker?
1045 – 1100 Universell utforming – et prinsipp om likeverd

Lars Ødegård, spesialrådgiver Norges handikapforbund
1100 – 1115 Fremtidsscenario Norge universelt utformet 2025

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Markedsføringshøgskolen og AHO
1115 - 1130 Det gjelder min fremtid

Birgit Røkkum Skarstein, leder Unge funksjonshemmede
1130 - 1145 Vår kommune påvirkes av universell utforming 

Liv Kari Eskeland, ordførar Stord kommune
1145 – 1155 Ingen hemmes – ingen glemmes! 

Suksesshistorien reiseliv. Utdeling av regional reiselivspris. 
Gro Lundby, fylkesordfører Oppland fylkeskommune

1200 – 1300 Lunsj i Hamarhallen
1300 – 1415 Verksteder - mot Norge universelt utformet 2025

A: Medvirkning i planprosesser - Hvordan skal kommuner og fylker oppfylle krav til medvirkning for 
Norge  universelt utformet innen 2025?
Med FFO, SAFO og Deltasenteret

B: Hvordan omsette statlige satsinger på boliger til lokale handlinger som fremmer universell utforming? 
Er heis universalløsning? 
Med Kommunesektorens organisasjon (KS) og Husbanken

C: Ratifiseringen av FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne har praktisk  
betydning for kommuner og fylker. 
Hvordan kan kommunene og fylkene oppfylle konvensjonen gjennom politikk og handling?
Med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

D: Hvordan er det mulig å oppnå universell utforming av eksisterende bygg og uteområder? 
Med Direktoratet for byggkvalitet og Miljøverndepartementet

1415 – 1445 Pause med utstilling
1445 - 1505 Presentasjon av innspill fra verkstedene i plenum
1505 – 1550 Paneldebatt: Norge universelt utformet 2025 - angir innspillene fra verkstedene riktig retning?
1550 – 1600 Oppsummering av dagen

Inge Ovesen, avdelingsdirektør Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1600 – 1800 Utstilling 
1800 – 1850 Forestilling med Mission MacRell (Store sal / Scandic scene)
1900 - Festmiddag på Scandic Hamar (Hamarhallen)



”Du skal få en dag i mårå”
Universell utforming – erfaringer, utfordringer og løsninger!

Fredag 25. oktober
Norge universelt utformet 2025 - kommuners og fylkers bidrag

0900 – 0915 Universell utforming som etisk perspektiv 
Solveig Fiske, biskop i Hamar

0915 - 0935 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: aktivitetsplikten for kommuner og fylker 
Carl Fredrik Riise, rådgiver  Likestillings- og diskrimineringsombudet

0935 - 1000 Norge universelt utformet 2025 - hva skal kommuner og fylker gjøre for å nå målet? 
Tove Marie Nybø Solheim,  direktør for helse og velferd Kommunesektorens organisasjon 

1000 – 1015 Praktisk informasjon befaringer

1030 Avreise befaringer. Lunsj serveres på befaringene. 
1030 – 1400 Hamar sentrum med Strandgata og Torggata

Befaring til fots. Avsluttes i Hamar sentrum.
1030 - 1500 Elverum med Terningen flerbrukshus

Befaring med buss. Avsluttes på Hamar stasjon. 
1030 - 1500 Høgskolen på Gjøvik med laboratorium for test av universell utforming

Befaring med buss. Retur til Hamar stasjon. 
1030 - 1500 Lillehammer med Maihaugen og Skysstasjonen

Befaring med buss. Avsluttes på Lillehammer skysstasjon. 

Forbehold om justeringer i programmet



Presentasjon av innledere og møteledere på ”Du skal få en dag i mårå”

Morten Aspeli er ordfører i Hamar
 kommune. Kommunen er deltaker i
regjeringens handlingsplan for Norge
nasjonalt utformet og har gjennomført
er rekke lokale tiltak for universell
 utforming. Flere av tiltakene besøkes
som befaringsmål under konferansen.
Hamar kommune fikk Bymiljøprisen i 2013. 

Lars Risan er sosialantropolog og
seniorforsker ved Norsk institutt for
by- og regionsforskning NIBR. Risan
jobber med samfunnsfaglige for-
ståelser av ekspertkunnskap og har
vært prosjektleder for Universell ut-
forming – kunnskap, makt og moral,
om kunnskapspolitikken rundt be-
grepet «universell utforming».  

K1- Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylker og kommuner.
Tiltakets målsetting er å utvikle universell utforming som en
strategi i regional og kommunal planlegging og forvaltning.
I prosjektperioden har kommuner, fylker, interesseorganisa-
sjoner, utdanningsinstitusjoner og offentlige instanser vært
engasjert i arbeidet. Hvilke tiltak gir ønsket effekt? Hvilke
suksesskriterier gjelder for å lykkes? Det gir representanter
fra kommuner og fylker i K1 – tiltaket svar på. 

Anne Karin Torp Adolfsen er fylkes-
råd i Hedmark fylkeskommune med
ansvar for samferdsel og miljø. Fylkene
Hedmark og Oppland er gjennom
partnerskap med i tiltak K1, nasjonalt
utviklingsprosjekt for universell utform-
ing i kommuner og fylker.
Maria Hoff Aanes, statssekretær i
Barne-,likestillings- og inkluderings-
deaprtementet. Departementet
koordinerer regjeringens politikk for
nedbygging av funksjonshemmende
barrierer. 

Lars Ødegård jobber nå som
spesialrådgiver i Norges Handikapfor-
bund etter å ha vært både forbunds-
leder og generalsekretær samme sted
tidligere, samt leder av Biotek-
nologinemnda
Ødegård har i mange år vært for-
kjemper for likestilling og likeverd. 

Dag 2 - 24. oktober

Erling Dokk Holm er førs-
teamanuensis /dekan ved Markeds-
høyskolen. Erling Dokk Holm har
markert seg med sterke meninger også
gjennom faste spalter i Dagbladet
Magasinet og Dagens Næringsliv.

Birgit Røkkum Skarstein er leder i
Unge funksjonshemmede. Skarstein
studerer statsvitenskap, jobber som
fagkonsulent i Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske
 komité.

Liv Kari Eskeland har vært ordførar i
Stord kommune sidan 2007. Eskeland
er utdanna sivilarkitekt. Stord har vore
ressurskommune for universell utform-
ing sidan 2009, og var også med i
pilotkommuneprosjektet frå 2005. 

Gro Lundby har vært fylkesordfører i
Oppland siden 2011, etter 8 års om
ordfører i Øystre Slidre. Oppland er i
partnerskap med Hedmark fylke med i
tiltak K1, nasjonalt utviklingsprosjekt
for Norge universelt utformet i kom-
muner og fylker.

Inge Ovesen er ekspedisjonssjef i
Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet og har blant annet an-
svar for likebehandlings- og
ikke-diskrimineringslovene, generell
likestillingspolitikk og en rekke FN-og
Europarådskonvensjoner. 

Dag 1 - 23. oktober

Inger Marie Lid, ph.d., er førs-
teamanuensis ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Lid har i 2013 utgitt boken
Universell utforming, verdigrunnlag,
kunnskap og praksis. Boken er et bidrag
til et tverrfaglig arbeid med universell ut-
forming.



Tove Marie Nybø Solheim er direktør
for helse og velferd i KS, samt medlem
av Nasjonalt råd for kvalitet og
prioriteringer i helse og omsorgs-
sektoren. Solheim kjenner kom-
munesektoren godt etter blant annet å
ha jobbet som rådmann i Flekkefjord
kommune. 

Einar Lund er seniorrådgiver i
Miljøverndepartementet, planavdeling.
Han har ledet koordinering av
departementets oppgaver med uni-
versell utforming i flere handlingsplan-
perioder. 

Tor Inge Martinsen er organisasjons-
rådgiver, skribent og møteleder.
Martinsen er lokalpolitiker i hjemkom-
munen Hamar og har en rekke
styreverv innenfor helse- og
kultursektoren, og var håndballspeaker
under London-OL 2012.

Odd Bjørn Solberg er rådgjevar i Hus-
banken og cand. polit med utdanning
og praksis innen undervisning, jour-
nalistikk og kommunikasjon. Redaktør
for flere avisbilag om universell utform-
ing. Solberg har også deltatt i program-
komiteen for konferansen.

Carl Fredrik Riise er jurist og rådgiver hos
Likestillings- og diskrimineringsombudet.
LDO jobber for å fremme likestilling og hindre
diskriminering i det norske samfunnet. 

Solveig Fiske har vært biskop i
Hamar bispedømme siden 2006.
Hamar bispedømme ordinerte Norges
første kvinnelige prest i 1961 og fikk
landets første kvinnelige biskop i
1993. 

Dag 3 - 25. oktober

Møteledere

Presentasjon av innledere og møteledere på ”Du skal få en dag i mårå”



Christian Hellevang er rådgiver i Kom-
munesektorens organisasjon (KS). Han
jobber med universell utforming,
boligsosialt arbeid, interkommunalt sam-
arbeid, kommunestruktur og frivillighet.
Hellevang har deltatt i programkomiteen
for konferansen. 

HVORDAN OMSETTE STATLIGE SATSINGER PÅ BOLIGER TIL LOKALE HANDLINGER SOM BIDRAR 
TIL NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025? 

Fredrik Horjen er spesialrådgiver i
Direktoratet for byggkvalitet, og er i
2013 kåret til årets kommunaltekniker. 

Solveig Paule er avdelingsdirektør i
Husbanken, region vest, seksjon for
bustadkvalitet og profilering.

Odd Bjørn Solberg er cand. polit med
utdanning og praksis innen undervis-
ning, journalistikk og kommunikasjon.
Er ansatt i Husbanken og har vært med
i redaksjonskomiteen. Redaktør for
flere avisbilag om universell utforming.

Anders Paulsen er fylkessjef i
Hedmark fylkeskommune for
samferdsel, miljø og plan. Paulsen
jobbet før det som kommunalsjef i
Gran kommune.

Helga Fastrup Ervik er leder for Avdel-
ing for rettferd og inkludering i Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet. Avdel-
ingen har ansvar for områdene uni-
versell utforming, levekår til personer
med nedsatt funksjonsevne arbeid og
arbeid mot diskriminering på grunnlag
av nedsatt funksjonsevne, kjønn og
seksuell orientering og kjønnsidentitet.  

FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

PUBLIKUMSBYGG OG UTEOMRÅDER 

Presentasjon av innledere og møteledere på verkstedene.

Cato Lie er fagpolitisk rådgiver i Funk-
sjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
med universell utforming som ansvars-
område og leder av Rådet for likestilling
av funksjonshemmede i Nesodden kom-
mune. Lie har også deltatt i program-
komiteen for konferansen.

Guri Henriksen er interessepolitisk
rådgiver i Norges Handikapforbund og
jobber til daglig med spørsmål knyttet
til universell utforming på mange
nivåer. Henriksen har deltatt i pro-
gramkomiteen for konferansen.

Anders Eriksen er seniorrådgiver i
Deltasenteret, med særskilt ansvar for
oppfølgingen av råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. 

MEDVIRKNING I PLANLEGGING – RÅDENES MEDVIRKNING SOM VIRKEMIDDEL 
FOR NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 

Inger Marie Lid, ph.d., er førs-
teamanuensis ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Lid har i 2013 utgitt boken
Universell utforming, verdigrunnlag,
kunnskap og praksis. Boken er et bidrag
til et tverrfaglig arbeid med universell ut-
forming.



Hamar sentrum: Strandgata og Torggata (gågata)
Torggata ble oppgradert i 1995-97 og Hamar kommune
mottok Blindeforbundets tilgjengelighetspris for dette
prosjektet. Strandgata ble ferdig sommeren 2013 og er
et av kommunens pilotprosjekter for universell utforming. 
Hamar kommune informerer om prosessen og samarbeid
med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
gårdeiere for å sikre framkommelighet og sikkerhet for alle, også
i anleggsperioden. Kommunen vil også presentere en
formingsveileder for universell utforming i sentrum. 

Praktisk informasjon: 
Oppstart: kl. 16.30 – 17.15 på Scandic Hotell Hamar.
Rom: Harven 2
Avmarsj fra hotellet i to grupper til Hamar sentrum. 
Befaringen avsluttes i sentrum, og deltakerne går videre
til middag på valgt restaurant. 

Innledere og bidragsytere: 
Anne Helen Midtveit, Hamar kommune
Ole Johnny Eriksen, Hamar kommune
Lars-Johnny Dæhlin, Hamar kommune
Ståle Andreassen, Hamar kommune
Dag Martin Moen, Hamar kommune 

Hedmarksmuseet med Domkirkeodden og
Urtehagen
Hedmarksmuseet trekker de lange linjer fra jernalderen
fram til i dag og har i sin samling 65 antikvariske byg-
ninger og omkring 50 000 gjenstander. Museumsområdet
omfatter også store deler av det området der middel-
alderbyen Hamarkaupangen lå, med ruinene av
domkirken, bispegården og flere andre bygninger. 
Urtehagen, viser planter som fantes i middelalderens
klosterhager. 

Pilotfylkene Hedmark og Oppland har hatt reiseliv som en
av sine satsninger i arbeidet med universell utforming og
blant annet gjennomført kartlegging av reiselivsdestinasjoner. 

Hedmarksmuseet er kartlagt og deltakere på befaringen
vil få informasjon om kartleggingen og erfaringen med
bruk av resultatet.  

PRAKTISK INFORMASJON: 
Oppstart: De som ønsker å gå langs strandpromenaden
til museet møter utenfor hotellinngangen kl. 16.00. Turen
tar ca 45 minutter. Øvrige tar buss kl. 16.30 fra Scandic
Hotell Hamar. Innledning i Storhamarlåven ved ankomst
til Hedmarksmuseet, Strandveien 100, Hamar. 
Avreise med buss fra museet kl. 18.40 til Hamar sentrum.
Deltakerne fordeler seg på ønsket restaurant for middag. 

INNLEDERE, INFORMANTER OG BIDRAGSYTERE: 
Torhild Solbakken, Norsk turistutvikling AS
Magnus Sempler Holte, Hedmarksmuseet

Hamar katedralskole og Storhamar videregående
skole: rehabilitering av skolebygg
Hamar katedralskole ble ombygd og ferdigstilt i 2007, før
ny plan- og bygningslov. Hedmark fylkeskommune gir en
orientering om hvordan universell utforming/til-
gjengelighet ble ivaretatt. Hedmark fylkeskommune har
kartlagt videregående skoler med bruk av verktøyet
”Bygg for alle”. Storhamar videregående skole er et
praktisk eksempel på kartlegging og hvordan handlings-
plan som utarbeides i etterkant kan brukes. 
Hedmark fylkeskommune vil presentere «Handlingsplan:
Universell utforming: Kartlegging av status eksisterende

BEFARINGER
Konferansen ”Du skal få en dag i mårå” har som målsetting å dele erfaringer og vise endringer i løpet av årene med
Handlingsplanen ”Norge universelt utformet 2025”. På konferansen er det mulig for å delta på to runder med be-
faringer: 23. og 25. oktober. 
Valg av befaringsmål er gjort av programkomiteen for konferansen med hjelp fra bidragsytere fra Hamar kommune
og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. 
På hver befaring vil det også være ansatte fra Hamar, Løten og Stange kommuner og medlemmer fra Hamar kom-
munes Råd for personer med nedsatt funksjonsevne som bidrar med praktisk gjennomføring og svarer på spørsmål. 

Befaringer 23. oktober



bygninger. Gjennomføring av tiltak», som nylig er blitt
vedtatt av fylkestinget i Hedmark. 

Praktisk informasjon: 
Avreise fra Scandic Hotell Hamar kl. 16.30 med buss til
Hamar katedralskole (Ringgata 235, Hamar), der det gis
en innledning i auditoriet. Avreise med buss fra katedral-
skolen kl. 18.00 til Storhamar videregående skole, Mabel
Sandbergs vei 25, Hamar. Avreise fra Storhamar kl. 18.45
til Hamar sentrum til middag på valgte restauranter. 

Innledere og bidragsytere: 
Mari Mette Solheim, Hedmark fylkeskommune
Per Kristian Ljødal, Hedmark fylkeskommune
Knut Erik Manstad, Hedmark fylkeskommune
Representanter fra skolene

Ankerskogen svømmehall
Ankerskogen svømmehall er et av landets mest besøkte
badeanlegg og er i  bruk 355 dager i året med ca.
230.000 - 300.000 besøk i året. Rehabiliteringen av
Ankerskogen startet opp i oktober 2011 og avsluttes i
høsten 2013. Prosjektet er et av kommunens pilotpro-
sjekter for universell utforming.
Befaringen vil gi informasjon om:
Renovering og utbygging av eksisterende bygg. 

Presentasjon av erfaringer fra prosessen og fysiske løs-
ninger som er valgt. 
Samarbeid om utvikling av gode løsninger, bl.a. med
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
kommunens ressursgruppe for universell utforming.

Praktisk informasjon: 
Oppstart: kl. 16.30 på Scandic Hotell Hamar. 
Rom: Store sal / Scandic scene
Avreise fra hotellet i buss kl. 17.20 til Ankerskogen,
Ankerskogvegen 7, Hamar. Omvisning på anlegget før
buss til Hamar sentrum kl. 18.45. 

Innledere og bidragsytere: 
Kjetil Kjernes, Ankerskogen
Tore Neby, Hamar kommune
Ole Johnny Eriksen, Hamar kommune

Bo hjemme – funksjonelle seniorboliger
Hamar kommune, OBOS og Husbanken har sammen
gjennomført satsning på etterinstallasjon av heis i bo-
rettslag. Vi vil få informasjon om erfaringer fra denne sats-
ingen. Husbanken er tilstede og kan svare på spørsmål. 
ViveNova er et borettslag fra 2005. Borettslaget består
av 6 hus og et felleshus. Dette er en boform for seniorer,

som ønsker å være til glede og nytte for hverandre og er
et eksempel på samlokaliserte boliger med fellesskaps-
løsninger. 
Praktisk informasjon: 
Oppstart på Scandic Hotell Hamar kl. 16.30. 

Rom: Fogderiet 2
Gruppen deles i to med følgende tidsplan: 
Gruppe 1: Avreise fra hotellet kl. 17.00 til Hempa boretts-
lag, Oluf Melvolds gate 62, 66 og 72. Avreise fra boretts-
laget kl. 17.45 til ViveNova. Avreise til Hamar sentrum kl.
18.40. 
Gruppe 2: Avreise fra hotellet kl. 17.00 til ViveNova,
Kavegen 21. Avreise til Hempa borettslag kl. 17.50.
 Avreise til sentrum kl. 1840. 

Innledere og bidragsytere: 
Per Steinar Skjølaas, Hamar kommune
Kjell Magne Brobakken, OBOS
Thor Hermann Bøhle, ViveNova 
Presentasjon av befaringer 25. oktober

Hamar sentrum: Strandgata og Torggata (gågata)
Torggata ble oppgradert i 1995-97 og Hamar kommune
mottok Blindeforbundets tilgjengelighetspris for dette
prosjektet. Strandgata ble ferdig sommeren 2013 og er
et av kommunens pilotprosjekter for universell utforming. 

Hamar kommune informerer om prosessen og sam-
arbeid med rådet for mennesker med nedsatt funksjons-
evne og gårdeiere for å sikre framkommelighet og
sikkerhet for alle, også i anleggsperioden. Kommunen vil
også presentere en formingsveileder for universell ut-
forming i sentrum. 

Befaringer 25. oktober



Praktisk informasjon: 
Oppstart: kl. 10.30 på Scandic Hotell Hamar. 
Rom: Store sal / Scandic scene
Servering av lunsj på hotellet før avmarsj i to grupper kl.
11.50. Befaringsgruppene går innom Triangel kafé for
varm drikke og lett servering.  
Befaringen avsluttes ca kl. 13.45 i Hamar sentrum. 

Innledere og bidragsytere: 
Anne Helen Midtveit, Hamar kommune
Ole Johnny Eriksen, Hamar kommune
Lars-Johnny Dæhlin, Hamar kommune
Ståle Andreassen, Hamar kommune
Dag Martin Moen, Hamar kommune

Lillehammer: Maihaugen og Lillehammer skysstasjon
Pilotprosjektet i Hedmark og Oppland har hatt reiseliv
som et av satsingsområdene i sitt arbeid med universell
utforming.  90 reiselivsbedrifter, deriblant Maihaugen, har
blitt kartlagt med tanke på universell utforming. Deltakere
på befaringen vil få informasjon om kartleggingen og er-
faringen med bruk av resultatet. 
Lillehammer skysstasjon - morgendagens skysstasjon, vil
vise gode og mindre gode løsninger for synshemmede,
hørselshemmede og bevegelseshemmede. 

Praktisk informasjon: 
Avreise med buss fra Scandic Hotell Hamar kl. 10.30 til
Maihaugen, Maihaugveien 1, Lillehammer. Ved ankomst
Maihaugen serveres det lunsj etterfulgt av orientering i
auditoriet og omvisning. Kl. 13.45 kjører bussen videre til
Lillehammer skysstasjonen, Brufossgate, Lillehammer.
Det gis informasjon på bussen. Omvisningen på skys-
stasjonen er på egen hånd. 

Innledere og bidragsytere: 
Torhild Solbakken, Norsk turistutvikling AS
Torgeir Korpberget, Maihaugen
Geir Hestetræet, Opplandstrafikk
Magne Flø, Oppland fylkeskommune

Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 
Høgskolen i Gjøvik har bygd et laboratorium for testing
av modeller og utstyr, stigningsgrad og sanser, og
hvordan dette kan være til nytte for både offentlige og
private interessenter. Omvisning på laben og presenta-
sjon av noen resultater fra forskningen. 

Praktisk informasjon: 
Avreise med buss fra Scandic Hotell Hamar kl. 10.30 til

Høgskolen i Gjøvik, Teknologiveien 22, Gjøvik.  
Ved ankomst høgskolen er det foredrag med lunsj
etterfulgt av omvisning. Kl. 13.50 returnerer bussen til
Hamar stasjon, med muligheter for avstigning på Gjøvik
stasjon. Ankomst Hamar stasjon ca kl. 14.50. 

Innledere og bidragsytere: 
Hans Petter Olsen, Høgskolen i Gjøvik
Kjersti Fremstad, Gjøvik og Vestre Toten ressurskommuner

Elverum: Rica Elgstua og Terningen arena 
Rica Elgstua hotell har bevisst satset på universell utform-
ing i planlegging og gjennomføring av renovering og på-
bygging. Det informeres om erfaringer fra prosessen og
nytteverdi av satsingen. 
Terningen arena er et flerbruksanlegg som rommer arena
for elitespill i håndball, høgskoler, offentlige kontorer,
barnehage etc. Anlegget er bygd som et samarbeid mel-
lom flere offentlige og private aktører. Folkehelse har stått
sentralt fra starten av og vil være en viktig profil videre. Et
eget selskap, Terningen Arena Nettverk har ansvar for å
utvikle og stimulere til tverrfaglig samarbeid. 

Praktisk informasjon: 
Avreise med buss fra Scandic Hotell Hamar kl. 10.30 til
Rica Elgstua Hotell, Trondheimsvegen 9, Elverum. Det
serveres lunsj på hotellet før informasjon og omvisning.
Kl. 12.45 Gåtur over til Terningen arena (3-5 minutter).
Muligheter for å følge bussen. Kl. 13.15 omvisning på
 Terningen arena før buss til Hamars stasjon kl. 14.05.
 Ankomst Hamar stasjon ca kl. 14.40. 

Innledere og bidragsytere: 
John Tømte, Rica Elgstua
Eli Vestli, Rica Elgstua
Trond Hagen, Terningen arena



Konsert med La Descarga 
Tid: Onsdag 23. oktober kl. 21.00. Dørene åpnes kl. 20.00. 
Sted: Gregers kafé og bar, Grønnegata 70, Hamar 

La Descarga, Norges eldste og beste salsaorkester byr på
salsa og timba med den norske «latinlegenden» Sverre Indris
Joner som bandleder og pianist.

Salsa er en musikkform som går rett i hoftepartiet og er:
- en unik blanding av høy temperatur og fasinerende
polyrytmikk
- en glad og energisk musikk som vinner et stadig større
publikum verden over, også i Norge!

Praktisk informasjon: Deltakere på konferansen ”Du skal få
en dag i mårå” har gratis inngang ved å vise 
deltakerkortet i døra. Øvrige billetter kan kjøpes for kr. 200,-. 

Forestillingen ”Røde skygger” 
med Mission MacRell 

Tid: Torsdag 24. oktober kl. 18.00
Sted: Scandic Hotell Hamar, Sal 1, Vangsvegen 121,
Hamar 

Musical og danseforestilling om mennesker og samfunn.
Forestillingen handler om forholdet mellom individ og samfunn,
og reiser spørsmål rundt akseptering av mennesker med ned-
satt funksjonsevne. 

Forestillingen er russiske ungdommer sitt svar på de spørs-
målene som stilles av prosjektet Mission MacRell. Mission
MacRell hadde Norgespremiere i 2005, med aktører fra Stor-
hamar skole. Fra 2006 har flere skoler i Hamar, Stange, Rings-
aker og Løten deltatt i prosjektet. 
Mission MacRell er også aktiv i Russland, bl.a. i
Murmansk by, hvor ungdommene i forestillingen kommer fra. 

Praktisk informasjon: Deltakere på konferansen ”Du skal få en dag i mårå” har gratis inngang ved å vise 
deltakerkortet i døra. Øvrige billetter kan kjøpes for kr. 100,-. 

Festmiddag for ”Du skal få en dag i mårå”
Tid: Torsdag 24. oktober kl. 19.00
Sted: Hamarhallen, Scandic Hotell Hamar, Vangsvegen 121, Hamar

Festmiddag for deltakere og gjester på konferansen ”Du skal få en dag i mårå”. 
Underholdning med blant annet Peter B Kippersund og The Hobnobs med stråhatt og propell.
Praktisk informasjon: Inngang til konferansemiddagen gis ved å fremvise deltakerkortet. 

Sosialt program og kulturelle opplevelser





Programkomiteen for konferansen 
”Du skal få en dag i mårå”
Innhold og rammer for konferansen er lagt av: 

Einar Lund, Miljøverndepartementet

Hild Kristin Morvik, Miljøverndepartementet

Bodil Høistad, Hamar kommune

Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune

Ingvill Helset, Oppland fylkeskommune (til juli 2013)

Wibeke Børresen Gropen, Oppland fylkeskommune

Cato Lie, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Guri Henriksen, 

Samarbeidsorganisasjonen for funksjonshemmedes 
organisasjoner / Norge Handikapforbund (fra april 2013)

Janne Skei, Samarbeidsorganisasjonen for
funksjons hemmedes organisasjoner/
Norge Handikapforbund (til april 2013)

Christian Hellevang, Kommunesektorens 
organisasjon (KS)

Linda Nilsen Ask, Rogaland fylkeskommune

Kristine Røiri, Sortland kommune

Odd Bjørn Solberg, Husbanken

Synnøve Roald, Prosjektforum

Andre bidragsytere

Til markedsføring av konferansen og formidling underveis
har Tonje Bertine, Bjørn Kvaal og Odd Bjørn Solberg
bidratt. 

Hamarregionen reiseliv har bidratt med praktisk bi-
stand og lokalkunnskap. 

Kulturkontoret i Hamar kommuner har koordinert sosialt
program for konferansen med Internasjonal uke i Hamar. 

Involverte enkeltpersoner og instanser i K1-
 Nasjonalt utviklingsprosjekt i kommuner og fylker
har gitt verdifulle innspill underveis i planleggingen. 

Avslutning: K1 Nasjonalt utivklingsprosjekt i kommuner og fylker

En rekke instanser og personer har gjennom planleggingen av ”Du skal få en dag i
mårå” bidratt med sin kunnskap og arbeidsinnsats. 



Notater



K1 – tiltak i Handlingsplan for universell utforming og
økt tilgjengelighet 2009-2013 – Norge universelt utformet 2025

Kontaktadresse: uu@md.dep.no

K1- Nasjonalt utviklingsprosjekt 
K1- Nasjonalt utviklingsprosjekt i kommuner og fylker har som mål at universell utforming skal utvikles som en
strategi i alle fylker og 25 % av alle kommunene. Gjennom prosjektperioden 2009 – 2013 har kommuner, fylker,
 interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og offentlige instanser vært engasjert i arbeidet. 


