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ER NETTVERKET K2 PÅ 

RETT VEI?



Visjon
Oslo kommune skal være universelt utformet innen 2025.



• BYSTYREVEDTAK AV 18.06.2014, 

SAK 158/14

• FELLES PRINSIPPER FOR UNIVERSELL 
UTFORMING I OSLO KOMMUNE 



Felles prinsipper for universell utforming i 
Oslo kommune

• 3 sektorer:

• Transport og samferdsel

• Planlegging for bygg/anlegg og utearealer

• Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT)



Felles prinsipper

Oslo kommunes felles prinsipper for 
universell utforming trekker opp de 
hovedmål og tiltak som skal være førende 
for Oslo kommunes arbeid med universell 
utforming frem mot 2025.

Prinsippene forutsettes revidert minimum 
hvert 4. år og/eller ved behov.

Bygger på regjeringens visjon om at Norge 
skal være universelt utformet innen 2025



Visjon og hovedmål for Oslo kommune

Visjon

Oslo kommune skal være universelt 
utformet innen 2025.

Hovedmål

Alle virksomheter i Oslo kommune skal ha 
implementert krav til universell utforming 
innen sine ansvarsområder innen utgangen 
av 2025



Prinsipper for implementering

• Arbeid med UU skal være en ordinær del av 
virksomhetsstyringen

• Egne handlingsplaner med mål og tiltak
• Inkludering av temaet i tildelingsbrev
• Rapportering i årsberetninger og 

budsjettforslag
• Oppdatert dokumenterbar kompetanse
• Evalueringer av prosjekt
• Hensynet til UU skal ivaretas i alle plan- og 

byggesaker





Virkemidler

• Årlige budsjetter

• Kommunale tilskuddsordninger



Budsjetter



Tilskuddsordninger
• Handikapprosjektet årlig kr.15 mill

Øke tilgjengeligheten i kommunens 
eksisterende bygg og uteområder. 

• Velferdsetaten årlig kr.  4 mill

Tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak i 
tilknytning til boliger



http://www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/

http://www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/


Utfordringer

• Stort vedlikeholdsbehov

• Mange gamle bygg og uteområder som 
ikke er tilpasset dagens krav

• Bevaringsverdige og fredet bygg

• Byantikvaren, Riksantikvaren

• Arbeidstilsynet



Kulturminnevern og universell utforming 
En utfordrende mulighet 



Finansiering ble gitt fra Handikapprosjektet i Oslo 
kommune. 

Samarbeid på tvers av kommunale 
etater/foretak/prosjekterende/entreprenører og Oslo 

Museum har vært nøkkelen til det flotte resultatet.



Oslo Bymuseet før bygging



Oslo Bymuseet før bygging



Oslo Bymuseet før bygging



Oslo Bymuseet etter bygging



Oslo Bymuseet etter bygging



Oslo Bymuseet etter bygging



FRIOMRÅDER



SVARTTJERN BADEPLASS



SVARTTJERN BADEPLASS



HVERVENBUKTA BADEPLASS



HVERVENBUKTA BADEPLASS



LJANSKOLLEN TURVEI





LJANSKOLLEN TURVEI



SKOLER



Haukåsen skole



Haukåsen skole

http://www.youtube.com/watch?v=WW2_RBO-nHc
http://www.youtube.com/watch?v=WW2_RBO-nHc


BARNEHAGER



Støperiet barnehage



Støperiet barnehage



Støperiet barnehage



Støperiet barnehage



Støperiet barnehage



Margarinfabrikken barnehage



Margarinfabrikken barnehage



Margarinfabrikken barnehage



Margarinfabrikken barnehage
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