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«en likeverdig form for tilgjengelighet slik at 
hovedløsningen kan brukes av flest mulig» 
 
«å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full 
og likeverdig rett til å realisere sine 
menneskerettigheter» 



Festtaler og realiteter… 

Kommunene og fylkene kan gjøre en del gjennom 
planlegging og design – staten må fullfinansiere 
som reform! 
 

• Realistisk forhold til hvor raskt UU kan gjennomføres 

• På lokalt plan jobbes det bra, men kommuner og 
fylkeskommuner er ikke tilført friske midler på området 
universell utforming 
 



Hva koster universell utforming? 
 
 
 
 

• Oppgradere til UU på eksisterende publikumsbygg koster 14,3 – 
23,4 mrd kr 
 

• Busstopp, gang- og sykkelveger, jernbane, t-banekoster koster 
19,6 – 61,6 mrd  
 

• Kostnadene ved å oppgradere landets undervisningsbygg til 
universell utforming er mellom 4,5 og 8 milliarder 



Innovasjon og kompetanse  - også i UU 
«Morgendagens omsorg» 

• Kompetanse på  innovasjon, metodekunnskap og innovasjonsledelse 
• Evne og vilje til å arbeide på tvers 
• Politisk risiko 
• Slippe løs medarbeiderne 
• Involvere innbyggere, brukere og organisasjoner 
• Samarbeid næringsliv og forskningsmiljø 

 
 

• …må utvikle oss ut av… 
• Mellom risiko og lovlighet 
 



 Hva kan arkitekter og designere bidra med?  

• En rekke universitet/høgskoler underviser i UU  

• Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås 

• Høgskolen på Gjøvik 

• NTNU 

• Hvordan kan vi sammen skape bedre løsninger i fremtiden? 



• Berlin vant prisen for 
beste universell 
utforming i 2013 

• Derfor studietur 

• Hva er resultatene? 

 

 





Betydningen av egen erfaring 



Hurtigbåtene i Rogaland har nå universell utforming 



Hvor starter vi her? 

 



Rogaland 

• Rogaland anløper man 81 kaier med ferjer og hurtigbåter. 30 av kaiene er på 
øyer eller steder uten fastlandsforbindelse. 

• I Rogaland har man om lag totalt 4500 bussholdeplasser  

• Strategien er å starte med UU på de mest trafikkerte strekningene 

 



Universell utforming av Neues museum i Berlin    

 



Nye måter å gjøre seg 
kjent på… 





Hvordan realisere flere UU løsninger? 

• Bestillerkompetanse  

• Plankompetanse - mer kompetanse i alle ledd 

• Kompetanse både hos administrativt nivå og politisk 

 

• Et livsløpsperspektiv når det gjelder UU og tilgjengelighet 



KS arbeid 

• UU tema i konsultasjonsordningen med regjeringen 

• Arrangerer frokostmøter om UU 

• Arrangert en rekke studieturer innen UU til Barcelona,  Berlin 

• Universell utforming med i håndboken for KS folkevalgtopplæring 

• Intern samhandling mot KS fylkes- og regionkontor 

 



Enkelt avhjälpta hinder  
 

• SKL har 2009 och 2010 genomfört enkäter om tillgänglighetsarbetet i 
landets kommuner. Förbundet har också medverkat i projektet Enkelt 
avhjälpta hinder tillsammans med Boverket, länsstyrelserna och Handisam 

• Startet med å ha fokus på det enkle 



Hva har Sverige gjort? • Hva kan gjøres i Norge? 

• Lavthengende frukter 

• Idehefte? 

• Læringsnettverk i regi av 
KS? 

• Sammenligning med 

• andre kommuner 

 



Tilrettelegging for blind elev på  barneskole i Bærum kommune 
Det er ikke all universell utforming som koster mye penger…… 

Ledelinjer, merking av trapper inne og ute samt rekkverk 



Trapp utenfor museum i Barcelona   



Stranden Barcelona   



Eksempel på uu toalett i Japan 



Eksempel på eget toalett for servicehunder i Japan 


