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1 Innledning  
Porsgrunn kommune  var med som pilotkommune i Miljøverndepartementets første 
pilotkommunesatsing 2005 – 2008. 
 
I 2008 inviterte Miljøverndepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet 
Porsgrunn til å delta som ressurskommune i det videre arbeidet med å styrke universell 
utforming. K1 – Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner” kom i gang høsten 
2009 og hadde varighet fram til sommeren 2013.  
 
Som ressurskommune skulle Porsgrunn kommune bidra til målene i Regjeringens handlingsplan 
”Norge universelt utformet 2025”, samt være  aktiv samarbeidspartner i formidlings- og 
utviklingsarbeid for universell utforming. Vi skulle også bidra med vår kunnskap og erfaring 
overfor andre kommuner.  
 
Nærmere om Regjeringens handlingsplan og K1-tiltaket:  
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/Norge%20universelt%20utformet%202025%
20web%20endelig.pdf 
  
 
 

2 Organisering og forankring 
Utvalg for plan og kommunalteknikk har vært politisk styringsgruppe. Kommunalt råd for 
mennesker med funksjonsnedsettelser møter med fast representant i dette utvalget. Det 
politiske utvalget, kommunens råd for mennesker med funksjonsnedsettelser og Eldrerådet har 
underveis i prosjektperioden fått orienteringer om status for ressurskommunearbeidet.  
 
Prosjektansvarlig for ressurskommunearbeidet er virksomhet for byutvikling, med 
prosjektledelse under avdeling for Samfunn og miljø. Siden mai 2012 har prosjektkoordinator 
vært ergoterapeut Marit Kjelling, som er ansatt ved Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter.    
 
I tillegg bidrar virksomhetene kommunalteknikk, byggesak og bygge- og eiendom på forespørsel 
i ulike prosjekter, for på denne måten å sikre den nødvendige tverrfaglige bredden, samt oppnå 
størst mulig effekt av kompetanseheving og bevisstgjøring.   
 
Brukerorganisasjonene fungerer som viktige rådgivere i konkrete prosjekter, bidrar med 
informasjonsformidling og deltar på temamøter og seminarer. 
 
For å oppnå målene om et universelt utformet samfunn, er viktig å sikre sektoransvaret og 
styrke den generelle implementering av arbeidet med universell utforming på tvers av 
virksomhetene i kommunen. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er en forutsetning for å oppnå 
gode resultater. 
 
 

3 Metode 
Prosjektkoordinator har hatt hovedansvar for å dra prosjektet framover. Det er et mål å integrere 
universell utforming i arbeidsoppgavene innen hver kommunal enhet. Dette er oppnådd i 
varierende grad.  
 
I hovedsak er det arbeidet etter følgende metoder: 

 Bevisstgjøring. Øke forståelsen for universell utforming hos ansatte, politikere, 
byggebransjen osv.  

 Kompetansebygging. Deltagelse på kurs og seminarer internt og eksternt. 

 Konkrete prosjekter. Fokus på universell utforming i byggeprosjekter.  

 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/Norge%20universelt%20utformet%202025%20web%20endelig.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/Norge%20universelt%20utformet%202025%20web%20endelig.pdf
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4 Oppnådde resultater 

Porsgrunn kommunes resultater, tilknyttet K1-tiltakets hovedmål. Offisielt var 
ressurskommuneperioden over sommeren 2013, men siden rapporten skrives i februar 2014 tas 
enkelte tiltak med fra perioden etter dette.   
 

H1: Være forbilde og bidra til at andre kommuner øker kunnskap og innsats for 
universell utforming  
 
Fordi det gjensto bare et halvt år av prosjektperioden, ble det ikke aktivt invitert til å gjennomføre 
opplegg for andre kommuner. 
 

 Norges Handicapforbund Oslofjord Vest besøkte oss i forbindelse med sin kartlegging av 
kommuner i Telemark, Vestfold og Buskerud. De ville høre hvordan Porsgrunn som 
ressurskommune arbeidet med universell utforming.  

 

 Det er bidratt med råd og erfaringer, formidlet veiledningsmateriell, prosjekteringsverktøy 
og prosjektrapporter.  

 

 K5-kurs er gjennomført for tre kommuner i Buskerud, og to kurs i Telemark (se også 
neste punkt).   
 

 Innlegg internt for Byggesakskontoret i Porsgrunn. 
 

 Innlegg i egen avdeling. 
 
 

H2:  Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell 
utforming 

 Porsgrunn og  Skien, som er pilotkommune, har samarbeidet om kompetansekurs om 
universell utforming (K5). Det er gjennomført to kurs i Telemark og ett kurs i Buskerud 
som omfattet tre kommuner (det siste i samarbeid med Vestfold.)  

 

 Deltatt på framlegg på sluttkonferansen på Hamar i oktober 2013. 
 

 Deltatt på nettverksamling i Lom august 2013, for planlegging av sluttkonferanse. 
 

 
Tilrettelagt atkomst til Bremuseet/ Mimisbrunnr Klimapark 2469.  



5 

 

H3: Samarbeide med fylkene om kompetanseheving og formidling av gode 
eksempler til andre kommuner 

Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og Statens vegvesen har samarbeidet om 
prosjektet «Sentrumsnære turveier med universell utforming». 

Traseen på Kjølnes i Porsgrunn er planlagt og påbegynt. Bevilgninger til videre gjennomføring er 
klare og arbeidet forventes ferdigstilt i 2015. Se også eksempelsamlingen som er utgitt på 
fylkesmannens hjemmeside: 
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTE/Helse%20og%20omsorg/Folkehelse
/Turveier_komp.pdf?epslanguage=nb 
 
 

H4: Være pådriver og ta initiativ til å sette universell utforming på dagsorden i 
ulike nettverk og samarbeidsfora 
 

 Innlegg på frokostseminar for arkitekter, sammen med rådgiver for universell utforming i 
Trondheim, Solveig Dale. Seminaret var arrangert av KS og Deltasentret og var planlagt 
høsten 2013, men ble utsatt til januar 2014. Tema for frokostmøtet var: Verktøy for alle i 
arkitekturprosjektering, og vårt innlegg handlet om  Prosjekteringsverktøy publikumsbygg 
og bolig. 60 arkitekter var påmeldt. 

 
 

H5: Formidle kunnskap og resultater i ulike nettbaserte og trykte medier 

 
 

 Prosjektkoordinator ble intervjuet i forbindelse med brosjyre for K5-kurs om universell 
utforming. 

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTE/Helse%20og%20omsorg/Folkehelse/Turveier_komp.pdf?epslanguage=nb
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTE/Helse%20og%20omsorg/Folkehelse/Turveier_komp.pdf?epslanguage=nb
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 I februar 2014 besøkt Fastighetskontoret i Gøteborg og hørt bakgrunnen for at Gøteborg 
har fått EUs pris for årets tilgjengelige by 2014. Dette besøket ble lagt inn i forbindelse 
med et annet seminar.  

 
 

H6: Initiere og delta i delprosjekter sammen med andre kommuner og 
nasjonale/regionale kompetansemiljøer 
På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), har Trondheim kommune i samarbeid med 
Porsgrunn kommune utarbeidet prosjekteringsverktøy for universell utforming av 
publikumsbygg.  
 
Prosjekteringsverktøyet er en systematisering av universell utforming i Tekniske forskrifter, og 
har anbefalte tilleggsytelser for å tydeliggjøre og bevisstgjøre. Hvert temablad har nyutviklede 
illustrasjoner.  
 
Prosjekteringsverktøyet ble lagt ut på Dibks hjemmeside i juni 2013. Det oppdateres ved 
endringer i tekniske forskrifter. 
http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-
utforming-av-publikumsbygg/ 
 
Høsten 2013 startet tilsvarende arbeid med prosjekteringsverktøy for bolig. Det forventes ferdig 
våren 2014.  
 

        
  

 
5  Økonomi 
Porsgrunn fikk 112 500 i støtte fra Miljøverndepartementet. Fra fylkeskommunen fikk vi 38 000. 
62 500 gått til lønnsmidler for prosjektleder. Videre er det brukt 22 600 til kurs og seminarer. Det 
er utarbeidet egen økonomirapport.  

 
 
 
6  Gevinstrealisering 

 Prosjekteringsverktøy for publikumsbygg bidrar til å kvalitetssikre nye bygg. Nyttig både 
for prosjekterende og kommunen som tiltakshaver. Når kommunens egne bygg bestilles, 

http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg/
http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg/


7 

 

legges prosjekteringsverktøyet ved i anbudsdokumentene. Det er til nytte ved tilsyn. 
Sjekklisten kan brukes ved uavhengig kontroll av prosjekterende.  

 

 Politikere og ansatte har økt sin kompetanse ved å delta på sluttkonferansen for 
ressurskommune-prosjektet. To ansatte har deltatt på Norsk Standard-kurs om 
uteområder.   

 

 Midler og kompetanse fra nasjonalt hold har gitt gode forutsetninger for å gjennomføre 
tiltak. Spesielt gjelder dette kompetanseheving og finansielle støtteordninger.  

 

 Samfunnsøkonomisk har universell utforming stor nytteverdi. Forskning viser at folk 
klarer seg 8-10 år lengre uten offentlig hjelp ved å leve et aktivt liv. Her kommer 
universell utforming inn som en viktig forutsetning. Når omgivelsene kan brukes av alle, 
uten tilrettelegging, vil langt flere klare seg med mindre hjelp fra det offentlige.  

 
7 Endringer og tillegg 
Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har etablert 
Tilgjengelighetspris på kr 25 000. Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide 
med tiltak som er rettet mot universell utforming.  I 2013 gikk prisen til Pohlmanns matbar.  

 
8 Prosjektfaglig evaluering 
Porsgrunn har i løpet av de siste par årene fått et tettere samarbeid om universell utforming med 
regionalt nivå. Fylkesmannen og fylkeskommunen er gjennom sine ansvarsområder viktige 
medspillere for å oppnå økt kunnskapsnivå og bevissthet om universell utforming i øvrige 
kommuner i fylket.  
 
Telemark fikk status som pilotfylke fra høsten 2011. Det regionale arbeidet har omfattet 
kartlegging av tilgjengeligheten i nærfriluftslivområder, arbeid med Bystrategi og Bypakke 
Grenland. Universell utforming er tatt med i planprosessene, og det er satset på å fremme 
universell utforming på tvers av kommunegrensene. 
 
Ressurskommune-arbeidet ble offisielt avsluttet i juli 2013. Porsgrunn kommune kan vise til 
mange gode resultater i perioden som ressurskommune. Selv om prosjektperioden er slutt, er 
det viktig fortsatt å ha fokus på universell utforming. Hver enhet må ta ansvar for å iverksette 
universell utforming i egne planer og tiltak. Fremdeles er det behov for øking av kompetanse 
både hos interne og eksterne samarbeidspartnere, rutiner for tverrsektorielt samarbeid, samt 
ytterligere styrke den administrative og politiske forankringen i kommunen.  
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9 Dokumentasjon 
To forskjellige prosjekter omtales her: Kulturhuset Ælvespeilet og tilrettelegging av inngangsparti 
til Porsgrunn Rådhus.  

 

 

A: Kulturhuset  Ælvespeilet 
 

Bakgrunn og prosess 

Kulturhuset sto ferdig i 2013. Det har en flott beliggenhet ved elva og bidrar til å revitalisere 

sentrumsaktiviteten i Porsgrunn. Hovedinngang er fra Storgata, og det er også atkomst fra 

bryggenivå. 

Bygget består av to konsertscener, en øvingssal, café og Kunsthall, samt omkransende 

fellesområder, møterom, filmrom og garderober.  

Det var i konkurranseprogrammet stilt krav til at prinsipper for universell utforming skulle legges 

til grunn for utforming av bygg og uterom. Juryen påpekte at forslagene viste liten grad av dette 

og at det krevdes bearbeiding i forhold til dette kriteriet.  

Ergoterapeut deltok i prosjekteringsfasen, og det ble holdt temamøter om universell utforming 

med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.   

Reguleringsbestemmelsene legger vekt på universell utforming, og saksframstillingen til politisk 

behandling gjenspeiler dette. 

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: “Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av 

tiltak, skal det sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder 

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og milljøhemmede. Bygninger og anlegg skal 

utformes slik at de kan brukes av alle på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. 

“Prosjekteringsverktøy- Universell utforming av publikumsbygg” skal brukes ved prosjektering av 

ny bebyggelse, med utgangspunkt i Porsgrunn kommunes anbefaling for utforming.” 

Utdrag fra forprosjektrapport: “Hovedstrukturen med seks selvstendige bygningskropper 

forbundet med en innvendig gate, gir god oversikt og gjør det enkelt å orientere seg i bygget. 

Logisk sammenheng mellom funksjoner og tilstrekkelig bredde på kommunikasjonsarealene er 

en forutsetning for god flyt gjennom bygget. Planløsningen er enkel og logisk, og blir 

understreket av den varierte materialbruken..  ..Vi har fokus på kontrollerte lysforhold, med blant 

annet bruk av overlys for å redusere motlyseffekter. Andre konkrete mål for utformingen av 

bygget er lesbarhet av skilt og informasjon (høyde, taktilitet, konsekvent utforming), praktisk 

utforming av heis, toalett og informasjonsskranke. Universell utforming av dører, gangarealer, 
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trapper og amfi, og akustikken i alle rom skal være kontrollert og gjennomtenkt. Teleslynger 

planlegges i rom med høyttaleranlegg. Når det gjelder utforming av uteområder, vil også 

prinsippene om universell utforming bli fulgt. Det er planlagt HC-parkering både på kai-nivå og 

ved hovedinngang i Storgata.”  

Ang Teleslynge: Storsalen hadde i utgangspunktet IR-anlegg, men dette fungerte ikke godt nok 

ifølge brukerorganisasjonene. Det er derfor anlagt  teleslynge på andre amfi. IR-anlegget er 

beholdt på første amfi. 

 

Utdrag fra artikkel i avisa Varden 4.2.2014 

   Hæ 

Hva fortalte Didrik og Emil Solli Tangen innimellom arier og viser? Tydeligvis noe morsomt, for publikum lo og moret seg.  

Jeg hadde gledet meg lenge til konserten, siden jeg tilhører fanklubben til de flotte operatalentene her i Grenland. 

Siden jeg er godt bevandret innen hjelpemidler, hadde jeg utstyrt meg med Ælvespeilets IR-slynge rundt halsen og stilte 

forventningsfull apparatene på. Null reaksjon! 

Opera, konserter og teaterbesøk har vært viktig for meg i hele mitt voksne liv. Når det gjelder Ælvespeilet, 

får vi håpe problemene skyldes “barnesykdommer” som kan helbredes ved hjelp av fagkompetanse og bevilgninger. Ledelsen har uttalt 

seg positivt om det. 

Vi som hører dårlig ønsker også å delta på foreningsmøter, arrangementer og kurs som avholdes i hoteller eller andre møtesaler i 

Grenland. Bare noen ganske få saler er tilrettelagt med teleslynger. 

Da har vi valget mellom en «god dag mann økseskaft»-situasjon, og prøve å smile på de rette stedene, eller bare reise oss og gå hjem.  

Er det rettferdig at 12–14 prosent av befolkningen må velge å dø kulturelt og sosialt lenge før kroppen dør? 

 

 

Anne-Marie Frøland 

Utvalg for sterkt tunghørte i HLF 

 

Foto: Helge Ottesen 
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Bilder fra det ferdige bygget 

 

 

 

 

 

Inngangen fra 
bryggeplanet 

Oversiktsbilde som 
viser de forskjellige 
salene Ill. fra nettet 

http://elvespeilet.ewo-app01.osl.basefarm.net/wp-content/uploads/2013/03/Skjermbilde-2013-04-27-kl.-23.09.07.png
http://elvespeilet.ewo-app01.osl.basefarm.net/wp-content/uploads/2013/03/Skjermbilde-2013-04-27-kl.-23.09.07.png
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Atkomst fra Storgata: her er 
lagt nytt dekke i gate og 
fortau, med godt synlig 
kantstein og ledelinje. 
Ælvespeilet ligger til venstre i 
bildet, bak den røde 
mursteinsbygningen.  

Foajé med ledelinjer til 
resepsjon, heis og trapp. 
Disse ligger i nær 
tilknytning til hverandre 
slik at det er lett å 
orientere seg.  

Utvendig trapp med lys under 
håndløperne som gir god 
trinnbelysnig. Lyset aktiveres 
ved bevegelse. 
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Dør til kunsthallen 
har god kontrast. 

Markering av trappeneser. 
Farefelt er taktilt følbart 
men har for liten kontrast 
til bakgrunn.  

Fare for sammenstøt  mot 
underside av trapp i nedre 
foajé. Dette kan rettes opp 
med tiltak i etterkant. 
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B: Porsgrunn Rådhus  
 

 
 
 
 
Tilgjengeligheten er bedret ved følgende tiltak i 2013: 
 
 

  
 

Porsgrunn Rådhus slik 
det opprinnelig var, 
med HC-inngang i 
bakgården. 

Ramper montert på 
begge sider av ny 
trapp/ nytt repos.  
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Det gjenstår håndløpere i innvendig trapp i inngangspartiet, samt merking i denne  
trappa.  

Merking av trapp.  

Innvendig trappeheis 
for rullestol i 
inngangsparti. 


