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               Mentale sperrer i våre hoder 

   Hva, og hvem har vi bruk for ? 

   Restarbeidsevne – mulighet eller heft  ? 

             Det som er godt for - 7 prinsipp 

    Enkel og intuitiv i bruk  

    Forståelig informasjon  

    Toleranse for feil  

    Like muligheter for alle  

    Fleksibel i bruk  

    Lav fysisk anstrengelse 

    Størrelse og plass for tilgang og bruk 





• tverretatlig organisering:  

kommunalteknikk, byutvikling (byggesak, miljø og plan), 

ergoterapitjenesten, bygge- og eiendom 

• brukermedvirkning:  

Rådet for funksjonshemmede + Norges Handikapforbund 

avdeling Oslofjord region vest + Telemark Blindeforbund 

+ Porsgrunn Hørsellag 

• regionalt nivå:  

Telemark fylkeskommune / Fylkesmannen i Telemark 

• politisk styringsgruppe:  

utvalg for plan- og kommunalteknikk 

Universell utforming –  

et tverrfaglig samarbeid           



- Kommuneplanens samfunnsdel 

- Kommuneplanens arealdel: 

retningslinjer og bestemmelser   

- Reguleringsplaner og bestemmelser 

(generell bestemmelser, 

rekkefølgekrav, parkering, offentlige 

trafikkområder, m.m.) 

- universell utforming skal beskrives, 

uavhengig av plannivå.  

Planverktøy 



Byrom for alle 



Helhetlig uu-plan for sentrum 

• helhetlig system for 

ledelinjer (naturlige/kunstige)  

• gode markeringer over åpne 

plasser 

• fri bredde på gangarealer 

• soneinndeling av gatene 

med adskilt møbleringssone 

• forsterke gangakser med 

trerekker og belysning 

• forbedre informasjon og 

skilting 



Brukermedvirkning og opplæring av 

politikere og administrasjon  



Kunnskap og forståelse hos de utførende 



Innhente erfaringer gjennom 

evaluering og uttesting 



 



 



Universell utforming er integrert i torgets hovedutforming: 

 
• Torgets nivå er hevet slik at det blir trinnfri adkomst inn i butikker 

• Ledelinje sentralt på torget 

• Jevnt dekke 

• Ny rampe til inngang Dickens pub fra torget 

• Møblering etter prinsippet om universell utforming  

• Fjernvarme gir god fremkommelighet hele året  



 



 

• integrert rampe i amfiet 

• teleslynge 

• merking av trappeneser 

• varselfelt i topp og bunn av 

trapper og rampe 

• gatevarme 

• ledelinjer i Storgata 

Rådhusamfiet 



• Krav om universell utforming, 

men likevel et tema som må 

følges opp hele veien gjennom 

planleggingsfasen til endt 

gjennomføring.    

 

• Skape felles forståelse for 

universell utforming blant 

samarbeidspartnere:  

prosjekterende, gårdeiere, 

forretningsdrivende 

 

• Endre holdninger: Estetikk og 

økonomi settes opp mot uu.  

Byromsprosjekter - utfordringer 



Økt satsing på Bedre bymiljø 

i Framtidens byer-prosjektet: 

5 kriterier:  

1. Sunn by 

2. Levende by 

3. Gå-, sykkel og kollektivby 

4. Byrom- og møteplassbyen 

5. Blå-grønn by 

 



 

Overordnede mål  

 

• Byen skal være for alle og bidra til høy livskvalitet for 
innbyggerne.  

 

• Byene skal utvikles med utgangspunkt i sin 
egenkarakter og utnytte sine fortrinn 

  

• Byene skal ha høy kvalitet i tilbud og utforming og være 
universelt utformet  

 

• Byene skal være bærekraftige og utvikles slik at det er 
enkelt å leve klimavennlig  

 

 

  

Bedre bymiljø – Framtidens byer 



Areal og transport 

Fortetting i bybåndet, 

knutepunktsatsing og fokus på 

lokalisering.  

 

Korte avstander gir mindre 

transportbehov og større 

muligheter for å gå og sykle = 

bærekraftig utbyggingsmønster: 

miljø og uu hånd i hånd! 



• handlingsplan for 

universell utforming av 

bussholdeplasser (Statens 

vegvesen, Telemark 

fylkeskommune, Skien, 

Bamble og Porsgrunn 

kommuner) 

• BRA-midler til 

gjennomføring 

• gevinst ved 

uu-tiltakene  



Nytt kulturhus Østre brygge 

 
Bygging av kulturhus midt i sentrum – nært annet kulturtilbud, restauranter, gallerier, 

bibliotek, kino, m.m. og med direkte tilknytning til byens handlegate og kort avstand til 

byens kollektivknutepunkt.  



 





 


