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Styringsnivå, styringsverktøy
og resultater

Politisk forankring

Administrativ forankring

Rådgiver uu og samtidg prosjektleder for 
ressurskommune Trondheim

Intern kontaktgruppe

Samarbeid med fylke og stat

Kompetanseheving internt og eksternt

Lokale styringsverktøy

 Eksempler på resultat



”Formannskapet vedtar at prinsippet om universell 
utforming skal legges til grunn for planlegging og 
utførelse i Trondheim kommune”

Tverrpolitisk enighet

Politisk vedtak 25.01.2005: 



Metoder og virkemidler- erfaring Trondheim kommune

Trondheim kommune - pilotkommune i universell 

utforming 2005 -2008

Trondheim kommune - ressurskommune i universell 

utforming 2009 - 2013

Agnar Mykles plass før og etter



Universell utforming –

fra plan til gjennomføring



TEK10

Norsk standard uu
DETALJ

NIVÅ

OVERORDNET

NIVÅ

•Tilsyn

•Befaring

•Bruk av               

bilder

• Rådgiving 

konkrete prosjekter

Forståelse i markedet,

kompetanseheving 

internt og eksternt

Planprosessen 
kvalitetsikring av 

universell utforming

i planprosessen

Forankring

• Politisk

• Administrativt, overordnet og 

detalj-planer- pådriveransvar

• Organisatorisk



Byplan Bygge-

sak
Eiendoms

forvaltning

Miljø-

enheten

Teknisk  

infrastruktur

Ressursgruppe universell utforming –
for koordinering på tvers,  informasjon ,  

kompetanseutvikling- og utveksling

•Representanter fra de ulike fagområdene

•Rådgiver for universell utforming leder 

ressursgruppen

Bydrift

Oppvekst,

Helse og

velferd

Folkehelse

gruppe

Idrett,park
og 

friluftsliv

FYSAK



Samarbeid med fylkesmannen, fylkeskommunen og 

Husbanken

Etablert møtestruktur fra 2005

Informasjonsutveksling og strategidiskusjon

Kompetanseheving

ofor politikere

ofor kommunale/fylkeskommunalt råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne

ofor ansatte i kommuner i Sør- Trøndelag

ofor arkitekter og konsulenter



Kompetanseheving

Internt
• Intern opplæring, enhetsmøter

• Innspill i konkrete prosjekter

• Byutviklingsseminar

Eksternt
• Kurs for arkitektkontor med 

rammeavtale med kommunen

• Kurs for arkitekter og konsulenter

http://www.trondheim.kommune.no/multimedia.ap?id=1114991710
http://www.trondheim.kommune.no/multimedia.ap?id=1114991816


Brukermedvirkning

Det kommunale råd for 

mennesker med

nedsatt funksjonsevne

Rådgiver universell utforming 

er fast medlem i rådet, oppnevnt av 

administrasjonen

www.deltanettet.no

http://www.deltanettet.no/


Medvirkning

 Kommunalt råd 
Rådet må ha ressurspersoner med kjennskap til plan og 
bygningsloven med tekniske forskrifter, TEK10, og 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven



Samarbeid med ulike aktører
kartlegging av hotell, severdigheter, restauranter

Visit Trondheim

Høgskolen i

Sør-Trøndelag HIST

Trondheim

kommune



Trondheim kommune låner ut ramper ved festivalarrangement

I samarbeid med citymanager www.citymanager.no

http://www.citymanager.no/


Metoder og virkemidler- erfaring Trondheim kommune

Sammenheng mellom off.transport, uterom og    

bebyggelse



Offentlige anskaffelser
Trondheim kommune vektlegger 

universell utforming i off. 

anskaffelser.

Tydeliggjøring av universell 

utforming- eget kapittel

Trondheim kommune henviser til  

Bergen kommunes verktøy for 

universell utforming i offentlige 

anskaffelser

www.trondheim.kommune.no

Kommunale styringsverktøy

http://www.trondheim.kommune.no/


Tydelighet i bestilling fra byggherrens side

Foto: Solveig Dale

Hårstad skole



Prosjekteringsverktøy universell 

utforming 

utviklet gjennom tverrfaglig arbeid og 

brukermedvirkning fra Porsgrunn - og 

Trondheim kommune

Grunnlag for innspill til TEK10



Kommunale styringsverktøy



Kommunale styringsverktøy
Anbefalinger i prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg 

og flerleilighetsbygg basert på TEK97 er trukket inn i disse styringsverktøy. 

Dette må revideres ut fra ny TEK10. 



Universell utforming av bygg

 Bevisst bruk av 
fargeforskjeller 

 Belysningsnivå

 Redusere fysiske 
hindringer

 Redusere akustikk,
romklang

 Bevisst utforming av 
skilt og ledelinjer

 Bevisst tiltak for å 
hindre allergi



Metoder og virkemidler- erfaring Trondheim kommune

Estetikk og 

funksjonalitet i 

hovedløsningen-

Kreative løsninger-

universell utforming



Farget kunstvegg- orienteringselement i

retning mot hovedinngang

Øya 

helsehus

Hvit markering av store glassflater

Illustrasjon - skilt i hver etasje



Markering av trappeneser

Markering av glass

Fargeforskjell mellom dør og vegg

Skolebygg 

med universell utforming

Ranheim skole



Lydmiljø i skole

-bruk av lydpanel



Hyttene i marka- universell utforming

Rønningen, atkomst, toalett anlegg og 

trespiler i taket , demper gjenklang



Elgsethytta

i Bymarka



Tilsynet har med seg rullestol

på byggeplassen

Tilsyn- med hensyn til 

universell utforming av bygg

virkemiddel, kunnskapsheving-

kvalitetsikring

•Krav om uavhengig kontroll av 

prosjekterende

•Stedlig tilsyn

•Stedlig tilsyn ved anmodning om 

midlertidig brukstillatelse



Erfaringer ved tilsyn

• Forutsigbarhet

• Forbedringer på kommunale bygg

og private bygg

• Kommunens prosjekteringsverktøy

benyttes internt og eksternt

• Utførende foretak følger 

prosjekteringen i større grad 

enn tidligere. 

• Stolthet og etikk!!!

Kommentar ved tilsyn:

”Men vil du ikke se sjekklistene mine

for universell utforming?”



Tilsynet vurderer Byscenen som interessant  med hensyn til universell utforming



Tiltak ift UU

 Opplæring, jevnlig

 Egne prosjektledere

 Eksterne arkitekter

 Holdninger

 Lederfokus

• Tilstandsanalyser på kommunens

egne bygg. Skolebygg

 Teknisk del

 Funksjonell del 

 Universell utforming
30

Eksempel fra

Trondheim eiendom

Bispehaugen skole, verneverdig bygning



Trondheim rådhus

Før og etter tilrettelegging



Universell utforming av 
uteområder- gir økt deltakelse 
og aktivitet for alle 

 Fargeforskjeller

 Ulik materialbruk

 Markering av nivåforskjeller

 Belysningsnivå

 Frie gangveger

 Fast dekke 

 God stigningsgrad

 Orienterbart, siktlinjer, tydelige enkle skilt

 Bevisst tiltak for å hindre allergi

 Stimulering til ulike sanser

 Vurdère teleslyngeanlegg

 Utfordrende uteområder for alle i 
hovedløsningen

Asplan viak

Foto: synlig.no



Skape engasjement!- spre kunnskap 

og vise til resultat. Bruk av bilder



Uteanlegg ved Byåsen barneskole -

universell utforming



Uteanlegg ved Byåsen barneskole



Museumsparken



Øya stadion

Utprøving av ferdig anlegg sammen 

med repr. fra det kommunale rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Samtidig bruk av media til profilering av 

universell utforming.



Gårdsrom i Klostergata 66-74

Pilotprosjekt vedr. universell utforming

med støtte fra Husbanken.

Borettslag og 

kommunale boliger.



Prøvekryss Schultz gate / Erling Skakkes gate

- trenger justering i hht. håndbok 278



Utprøving av repr. Fra blindeforbundet



Naturlig ledelinje

Prinsippet om sammenhengende 

møbleringssone og gangsone er brutt

Design i gatemiljø



Smågatestein inn mot veggliv

Bruk av ulikt materiale i belegning

Gang- og møbleringssone



Universell utforming -

utfordring for drift av veg



Ligger på Deltasenterets 

nettside:

www.deltanettet.no

Delprosjekt under 

pilotkommuneprosjektet

http://www.deltanettet.no/


I dialogen mellom

kulturminnevern og 

universell utforming 

ligger de gode resultat 

som ivaretar estetikk 

og funksjonalitet. 





Tema som foreslås for handlingsplan 2011

Kompetanseheving 
Bedre samhandling:

Reguleringsbestemmelser uu/ tilgjengelighet bygg
Reguleringsbestemmelser/ uu i uteareal
Standard utforming av reg.bestemmelser i samarbeid 

med Fylkesmannen
Policy for ramepløsninger til handelslokaler
Brosjyre om tilgjengelighet til handelslokaler
 Bruk av leid, offentlig grunn
 Kartlegging av friluftsområder 
Vei, Fortau, Sykkelvei- fra plan til drift.
Brukermedvirkning
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Tverrforbindelsen

Tverrforbindelsen

Nye torvet

Uteareal St.Olav hospital

Noen pågående store prosjekt i 

Trondheim der universell 

utforming tas med i planlegging 

og prosjektering!


