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Kongsvinger kommune har god erfaring med å 
lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Sentrum videregående skole, bibliotek og nytt parkd rag 

Byggstart 2007 – Ferdigstillelse 2009/2010





Våre erfaringer etter ferdigstillelse av 
videregående skole, bibliotek og park i 2010

1. Viktig med fokus på universell utforming gjennom hele 
prosessen. Tverrfaglig deltagelse. Helse bør delta.

2. Kompetanse om universell utforming er nødvendig i alle 
ledd i prosjektorganisasjonen

3. Tilstrekkelig med ressurser må avsettes til 
kompetanseheving om og kvalitetssikring av universelle kompetanseheving om og kvalitetssikring av universelle 
løsninger (personell og økonomi)

4. Egen ferdigbefaring med fokus på universell utforming 
var nyttig og avdekket mangler

5. Viktig å evaluere prosjekter etter ferdigstillelse

6. Fremdeles behov for å jobbe med holdninger. Økt 
kompetanse gir endrede holdninger

7. Fortsatt behov for pådrivere





Utvikling av universelt utformet badeplass

Bæreia i dag. En fin badeplass, men som ikke er tilgjengelig for alle. 
Ungdomsrådet ønsker å utvikle området og har på eget initiativ søkt midler for å få 

etablert en baderampe uten å få tilslag.  
I dette prosjektet samarbeider vi med Ungdomsrådet for å utvikle området.





”Fokus på universell utforming” 
– foredrag i Ungdomsrådet 20.1.2015



Framdrift badeplass og aktivitetsområde - 2015

Mars Prosjektgruppe etableres hvor Ungdomsrådet, 
Funksjonshemmedes råd og Norges Handicapforbund
deltar sammen med representanter fra Teknisk 
forvaltning og KKEiendom (kommunens eiendomsenhet). 
Prosjektgruppa skal vurdere aktuelle løsninger.

April Tilbakemelding om prosjektet får ytterligere eksterne April Tilbakemelding om prosjektet får ytterligere eksterne 
midler

April/Mai Planlegging av gjennomføring ut fra hva som er tildelt 
av midler

Mai/Juni Oppføring av baderampe. 

Åpning av anlegget 13.6.2015 med grillfest og åpen 
scene for ungdom – arrangert av Ungdomsrådet



Kompetanseheving

Styrke fokuset på universell utforming og dermed heve kompetansen ved å

• gjennomføre badeplassprosjektet sammen med Ungdomsrådet og 
kommunens kommunale eiendomsenhet

• forbedre interne rutiner slik at universell utforming blir bedre ivaretatt  
og at aktuelle saker fanges opp tidlig nok

• videreføre kommunens arbeid med en ressursgruppe for universell • videreføre kommunens arbeid med en ressursgruppe for universell 
utforming. Gruppa ønsker å komme med innspill før kommunale 
byggeprosjekter sendes ut på anbud samt å bidra i prosjekteringsfasen. 
Når prosjektet er ferdigstilt, er de med på ferdigbefaringer.

• informere politikere om badeplassprosjektet på Bæreia og universell 
utforming generelt

• bidra eksternt med informasjon om universell utforming

• bidra når Statens vegvesen skal utarbeide bedre rutiner for medvirkning i 
sine prosjekter 



Team universell 
utforming i Statens 
vegvesen, Region 
øst

Eidemsgate i 
Kongsvinger sentrum 
skal rustes opp. Statens 
vegvesen har satt i gang 
et pilotprosjekt hvor 
universell utforming og 
brukermedvirkning er 
tema. 
Funksjonshemmedes 
Råd i Kongsvinger er 
involvert.  



Ressursgruppa på ferdigbefaring i Glommengata



Å gi ungdom et sterkt eieforhold til et prosjekt hvor universell utforming er i 
fokus, kan gi mange ringvirkninger på både kort og lang sikt. 
Ungdom vil ta med seg kunnskap og holdninger videre i livet.


