
 
 
 
 
 
 
 
Norge universelt utformet 2025 
K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, ressurskommuner 
 
Samling for prosjektledere  
 

 
Deltakere:  Prosjektledere fra ressurskommunene  
 
Tidsramme:  Starter tirsdag 7. desember kl. 11.00 og avsluttes kl. 18.00  
  Lunsj kl. 13.00. Det serveres lett mat fra kl. 10.30  
 
Sted:   Thon Hotell Oslo Airport  (se veibeskrivelse på siste side)  
 
 
 

PROGRAM  (foreløpig) 
 
 
Tirsdag 7. desember: Prosjektledersamling Ressurskommuner 
Møteleder:  Einar Lund, Miljøverndepartementet 
 
10.30 – 11.00 Servering av lett mat 
 
11.00 – 11.15 Åpning av samlingen  
  Mål for dagen 
  Einar Lund, Miljøverndepartementet 
   
11.15 – 12.00 Resultat av statusrapportering fra kommunene 
 
12.00 – 12.15 Pause 
 
12.15 – 13.00 Planer for 2011 
    
13.00   Lunsj 
 
14.00 – 14.45  Rapport fra Barcelona og Japan         
 
14.45 – 15.00  Pause  
 
15.00 – 16.30 Rekruttering av nye kommuner.  

Hvordan ivareta ”nye kommuner”? 
 

16.30 – 16.45  Pause 
 
16.45 – 17.30  Hva kan Ressurskommunene samarbeide om? 

Forslag på nye delprosjekter på kommunalt nivå?  
   
17.30 – 18.00 Oppsummerting og avslutning 
  Einar Lund, Miljøverndepartementet 
 
18.00  Samlingen slutt   
 

NB! Det tas forbehold om justeringer av programmet 



 
 
Ankomst med bil - fra Oslo 
Følg E6 nordover. Ta av første avkjøring etter avkjøring til Oslo Lufthavn Gardermoen. Følg 
skilt til Gardermoen Næringspark/Jessheim nord. Ta til høyre i første rundkjøring, rett frem i 
den andre og til venstre i den tredje. 
Fra Hamar 
Ta av mot Gardermoen Næringspark/Jessheim Nord. Ta til høyre i første rundkjøring og til 
venstre i den andre rundkjøringen. 
Parkering 
Det er store parkeringsområder like ved hotellet. Her kan man parkere rimelig opp til 3 uker i 
forbindelse med reise til/fra hotellet eller flyplassen. 

1 time gratis  
Kr. 10,- per time  
Kr. 60,- per døgn  
Kr. 200,- per uke (maks 3 uker) 

Ankomst med fly eller flytog 
Fra terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen kan du ta shuttlebuss fra plattform B25 like 
utenfor ankomstterminalen på nedre plan. Gå av på holdeplassen ”Thon Hotel Oslo Airport”, 
som er like utenfor hovedinngangen til hotellet. Pris for shuttlebuss er kr 60,- Du finner 
rutetider til flytoget her. 
Ankomst med tog 
Toget stopper på stopper på Oslo Lufthavn Gardermoen. Du kan ta shuttlebuss fra plattform 
B25. Gå av på holdeplassen ”Thon Hotel Oslo Airport”, som er like utenfor hovedinngangen 
til hotellet. Pris for shuttlebuss er kr 60,-  
Ankomst shuttlebuss 
Du kan ta shuttlebuss fra plattform B25 like utenfor ankomstterminalen på nedre plan. Gå av 
på holdeplassen "Thon Hotel Oslo Airport", som er like utenfor hovedinngangen til hotellet. 
Bussen kjører hvert 15. minutt morgenen og ettermiddagen, og hvert 30. minutt midt på dagen 
og på kvelden. Pris for shuttlebuss er kr 60,-  
Ankomst med taxi 
Du kan også ta en taxi, det koster ca. kr 245,- på dagtid. Øvre Romerike Taxi tilbyr fastpris kr 
245,- for inntil 4 passasjerer til/fra hotellet ,og kr. 345,- for 5-16 passasjerer. Husk å be frem 
en taxi fra Øvre Romerike Taxi i ankomstservice eller ved holdeplassen. 
Ankomst Flybuss 
Flybussen stopper på Oslo Lufthavn Gardermoen og du kan ta shuttlebuss fra plattform B25 
like utenfor ankomstterminalen på nedre plan. Gå av på holdeplassen "Thon Hotel Oslo 
Airport", som er like utenfor hovedinngangen til hotellet. Pris for shuttlebuss er kr 60,- 
Ankomst buss 
Timebussen fra Kongsvinger stopper ved Gardermoen Business Centre. Denne holdeplassen 
er kun 40 meter fra hotellet. 
 
 
 


