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Prosjekter prioritert i nettverket

 Opplæring i bestillerkompetanse

 Grunnopplæring i universell utforming 

for drifts- vedlikeholdspersonell

 Kompetanseutvikling folkevalgte

 Kartlegging – samordning og 

effektivisering

 Styrke forankring



Den nye byen 

• Inkluderende

• Inspirerende 

• Interaktive

• Intense

• Innovative 

• Integrerte



Fag, ledelse og politikk

uu i praksis

Krav uu

Prinsipper og strategier uu

Strategiutforming

Budsjetter og prioritering

Helhet i praksis 

Politikk for inkludering

Mestring og utfoldelse for alle

Demokrati og deltakelse



Fra plan til ide og handling

 God forståelse for behov

 Gevinst av å koble ulike politikker og personer i 

tidligfaser

 Utfoldelse og mestring for alle som perspektiv. 

 Fokus handlingsplan og budsjett

 Mange konkrete prosjekter hvor universell 

utforming perspektivet er med i alle faser.



Grønn bytransport for alle 

- universell transport i Drammen sentrum

xxx

Inkluderende by for alle ● Miljøvennlige og sømløse reisekjeder ● Mer byliv og handel



Universell utvikling av knutepunkt

Ide Konsept Design Realisering

Innhold Det 

inkluderende 

knutepunkt

Arena også 

for handel, 

arbeid, kultur 

og folkehelse 

Utforming av 

løsning i målet 

om inkludering

Sikre ide, 

konsept og 

design i alle 

detaljer

Fysisk Knutepunkt 

hvor 

funksjoner og 

aktiviteter 

møtes.

Fysisk

hovedgrep, 

robust ift. uu, 

klima, miljø.

Design og 

arkitektur med

kvalitet og 

innovasjon. 

Kvalitets-

sikring av 

realisering 

av løsninger.  

Organi-

sering

Handlingsplan

legger 

føringer.

Behovs- og 

ideprosess.

Knutepunkts-

prosjekt med 

bred 

deltakelse.

Tverrfaglig

rådgiver-team, 

prosjekt-

gruppe.

System for. 

sikre 

oppfyllelse 

av alle 

føringer.



Ide Konsept Design Realisering

Innhold

Fysisk

Organi-

sering

Finans-

iering

Integrert byutvikling



Kommunenettverk fra 2016

Ressursgruppe i kommunesektorens arbeid med 

universell utforming gjennom å:

 Utvikle kompetanse gjennom erfaringsutveksling og  

tilfang av kunnskap og erfaringer fra andre.

 Identifisere utviklingsbehov og bidra til etablering av 

utviklingsprosjekter, gjerne med deltakelse fra 

nettverket.

 Være bindeledd mellom arbeidet med universell 

utforming nasjonalt og i egen kommune herunder 

lokalt/regionalt nettverk.


