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K2 Universell utforming mot nye høyder 
Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 2015 
 

Prosjektrapport K2 2014-15 – Kongsvinger kommune  
 

Innledning 

 
Kompetanseheving gjennom prosjekt 
-universelt utformet badeplass og ungdomsklubb i gammelt svømmebasseng 
 

 
                                                                                                                                            Bæreia 

Startdato:   12.1.2015.  

Sluttdato:   1.9.2015, endret til 30.10.2015 da prosjektet ble utvidet 

Hovedansvarlig søker:  Kongsvinger kommune v/Teknisk forvaltning  

Bakgrunn for prosjektet 

Kongsvinger kommune var fra 2005-2008 pilotkommune innen universell utforming, men deltok ikke i 

oppfølgingsprosjektet fra 2009-2013. Kommunen ser igjen behovet for å sette universell utforming på 

dagsorden for å få bedret kompetansen om universell utforming. Erfaring fra perioden som pilotkommune, 

tilsier at det er effektfullt for alle involverte å lære om universell utforming gjennom byggeprosjekter. 

Ved oppstart var etablering av en universelt utformet badeplass på Bæreia hovedprosjektet. Verken 

Kongsvinger kommune eller noen av nabokommunene hadde en badeplass som var universelt utformet, og 

Ungdomsrådet søkte derfor i 2014 på eget initiativ om midler til en baderampe. De fikk ikke midler, men i 

dette prosjektet ble deres initiativ videreført. Ungdomsrådet har gjennom flere år vært aktive for å gjøre 

Bæreia til et aktivitetsområde for ungdom. 

Da det ble mulig å utvide prosjektet, ble universell utforming av en ny ungdomsklubb innlemmet. 

Ungdomsklubben skal flyttes inn i det gamle Folkebadet som ligger i kjelleren i Rådhuset. Kongsvinger 

kommune så muligheten til å videreføre det gode samarbeidet med Ungdomsrådet og Funksjonshemmedes 

råd gjennom å sette ekstra fokus på universell utforming også i dette prosjektet som er viktig for alle 

brukere av ungdomsklubben i Kongsvinger. 
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Effektmål 

Forflytningshemmede 

/synshemmede    

 

Mulighet til å bade i en innsjø i Kongsvinger. Deltagelse på samme aktivitet 

som funksjonsfriske. 

Sikre at ungdom med funksjonsnedsettelser kan delta på ungdomsklubben og 

at voksne med funksjonsnedsettelser kan arbeide der. 

Ungdomsrådet Gi ungdom kompetanse om universell utforming. 

Gi ungdom forståelse for hvorfor det er viktig å tilrettelegge for mennesker 

med funksjonsnedsettelser. 

Kongsvinger kommune 

 

Gi alle involverte i prosjektet bedre kompetanse om universell utforming. Gi 

alle involverte forståelse for hvorfor det er viktig å tilrettelegge for mennesker 

med funksjonsnedsettelser 

Bedre ivaretagelse av universell utforming i kommunale prosjekter. 

 

Resultatmål 

 Universelt utformet badeplass på Bæreia med baderampe 

 Universell utforming som sentralt tema i planleggingen av ny ungdomsklubb 

 Skriftlige rutiner om kommunens arbeid med universell utforming 
 

Oppnådde resultater (Resultatmål) 

 
Fysiske resultater 

 Badeplassen på Bæreia har blitt universelt utformet. Det er etablert en gangveg ned til stranda med 
en kantstein langs den ene siden som en naturlig ledelinje og det er lagt en baderampe ute i 
vannet. 

 Baderampa ble som planlagt offisielt åpnet på Ungdomsrådets grillfest 13. juni 2015. 
Funksjonshemmedes råd og Ungdomsrådet sto for åpningen. 

 

 

 

 

 

 

Bilder av baderampa på Bæreia og offisiell åpning av den på Ungdomsrådets grillfest i juni 2015. 
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Økt kompetanse om universell utforming i Ungdomsrådet 

 Både i januar 2015 og i oktober 2015 holdt prosjektleder foredrag om universell utforming i 
Ungdomsrådet sammen med to representanter fra Funksjonshemmedes råd.  
 

      

Foredrag i Ungdomsrådet om universell utforming og om hvordan det er å leve som rullestolbruker og 

synshemmet. 

 I forbindelse med kommunens byplanprosess, ble det arrangert et ungdomsverksted i oktober 2015 
hvor Ungdomsrådet deltok. Ungdommene viste at de hadde lært om universell utforming da de i 
flere sammenhenger nevnte universell utforming; blant annet ”kommunale bygg - bedre universell 
utforming ”.  
 

 

  

 
 

Ungdomsrådet viste at de hadde lært om universell utforming da de deltok på ungdomsverksted.  

Universell utforming som sentralt tema i planleggingen av ny ungdomsklubb 

 I perioden august til oktober var det både styringsgruppemøter og prosjektgruppemøter om ny  
ungdomsklubb, og universell utforming var tema på alle møtene. Prosjektleder fikk være med i 
prosjektgruppa for ny ungdomsklubb. Det ble holdt en workshop for kommunens elevråd, og 
sekretæren for Ungdomsrådet ga en kort orientering om hvorfor det er viktig med universell 
utforming og hva som er viktig for å oppnå universell utforming av ungdomsklubben. 30.10.2015 
ble de fysiske rammene for ungdomsklubben bestemt. 

 Gjennom prosessen er forflytningshemmede sikret adgang til alle deler av ungdomsklubben. Det 
største fellesarealet skal være i det gamle svømmebassenget, og det var behov for dialog med 
kulturvernmyndighetene for å sikre tilgjengelighet til dette arealet. I vernesammenheng var det 
ønskelig at lokalene i størst mulig grad skulle beholde sin opprinnelige form, men på grunn av 
trapper og nivåforskjeller ble det nødvendig å slå hull i bassengveggen og heve bunnen i den 
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dypeste delen av bassenget. For å få nok volum i rommet skal det fortsatt være to trinn ned til det 
laveste nivået. Det skal monteres en rampe, men denne vil bli noe brattere enn anbefalt. Dette 
omfatter bare en liten del av selve ungdomsklubben, og dette vurderes som akseptabelt. Det er 
tvilsomt om det hadde blitt prioritert å heve bassengbunnen uten fokuset på universell utforming 
samt ekstra midler til dette. Den  
 

 
 

 

 
 

 

Befaring i det gamle Folkebadet i Rådhuset hvor det skal bli ungdomsklubb i 2016. 
 

Orientering i planutvalget  

 Planutvalget ble i mai orientert om samarbeidet med Ungdomsrådet om å få til en universelt 
utformet badeplass på Bæreia. Det ble bestemt at mer generell informasjon om universell 
utforming skulle gis i forbindelse med politikeropplæringen etter valget høsten 2015.  

Nye arenaer for samarbeid 

 Gjennom dette prosjektet har Ungdomsrådet blitt involvert i kommunens arbeid med universell 
utforming. Byens ungdomsklubber er også involvert via Ungdomsrådet, og Humanetisk ungdom har 
deltatt i møter. 

 Det har blitt et bedre samarbeid mellom Teknisk forvaltning og Ungdomsrådets sekretær/SLT 
koordinator/barn- og unges talsperson gjennom prosjektet. 

Skriftlige rutiner om kommunens arbeid med universell utforming 

 Det er utarbeidet utkast til skriftlige rutiner for hvordan kommunen skal arbeide med universell 
utforming. De sentrale aktørene har sluttet seg til rutinebeskrivelsen, men prosessen er ikke 
avsluttet. Dokumentet skal justeres ved behov. Kommunen har en ressursgruppe med kompetanse 
om universell utforming som bidrar i større byggeprosjekter, og rutinene beskriver når 
ressursgruppa skal involveres.  

 
Suksessfaktorer 

 Det har vært et godt samarbeid mellom alle involverte i prosjektet; Ungdomsrådet, Ungdomsrådets 
sekretær, Ungdomsklubbene, Funksjonshemmedes råd, Kongsvingers kommunale eiendomsenhet, 
kulturenheten og prosjektleder. 
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 Alle involverte har sett betydningen av og behovet for å ha et spesielt fokus på universell 
utforming. 

 Prosjektleder har tatt pådriverrollen  

 Begge hovedaktivitetene i dette prosjektet var initiert av ungdommene selv.  

 Prosessen rundt ny ungdomsklubb var allerede i gang da det ble en del av prosjektet. Det er 
ressursbesparende  å koble seg på et prosjekt som likevel skal gjennomføres og det gir en bred 
involvering fordi det ikke bare er universell utforming som er tema. 

 Aktiv deltagelse fra Funksjonshemmedes råd og Ungdomsrådet har gitt bedre resultater enn om 
kommuneadministrasjonen hadde gjennomført prosjektet alene. Badeplassprosjektet ble  
rimeligere enn beregnet fordi Funksjonshemmedes råd fikk en brukt baderampe som ikke var i bruk 
lenger og som prosjektet fikk gratis mot betaling av frakt. Eierne av rampa ønsket å gi den bort 
ettersom dette var et prosjekt som Ungdomsrådet var engasjert i. 

 Når ungdom skal lære om universell utforming er det viktig at de får en forståelse av hva det vil si å 
ha en funksjonsnedsettelse. Representantene fra Funksjonshemmedes råd som holdt innlegg for 
Ungdomsrådet er ressurssterke, aktive mennesker, men som trenger noe tilrettelegging for at de 
skal kunne delta. Det at ingen av dem hadde en funksjonsnedsettelse da de var ungdommer, var 
med på å understreke at dette kan ramme alle.  

 
Gevinstrealisering (Effektmål) - Nytteverdi 
 
Prosjektet har gitt ønskede resultater.  

 Badeplassen på Bæreia har fått universell utforming og Kongsvinger har nå en badeplass hvor alle 
kan bade. 

 Universell utforming er ivaretatt i planleggingen av ny ungdomsklubb slik at hele arealet kan 
benyttes av ungdom med funksjonsnedsettelser og at voksne med funksjonsnedsettelser kan 
arbeide der 

 Ungdomsrådet har fått bedre kompetanse om universell utforming 

 Alle øvrige involverte har lært mer om universell utforming.  
o En videre målsetting er at universell utforming blir bedre ivaretatt i kommunale 

byggeprosjekter.  
o Ungdomsrådets sekretær sier han har nytte av kunnskapen om universell utforming både 

som sekretær i ungdomsrådet, som SLT-koordinator og som barn- og unges talsperson. 
 
Å gi ungdom et sterkt eieforhold til prosjekter hvor universell utforming er i fokus, kan gi positive 
ringvirkninger på både lang og kort sikt. Ungdommene vil ta med seg kunnskap om universell utforming og 
gode holdninger til personer med funksjonsnedsettelser videre i livet. Flere av ungdommene hadde ikke 
hørt om begrepet universell utforming før gjennom dette prosjektet. 
 
Andre kommuner oppfordres til å involvere Ungdomsrådet slik at de kan lære om universell utforming.  Det 
å koble dem inn i prosjekter og prosesser de har et spesielt engasjement for, anbefales. Det er viktig at 
Ungdomsrådets sekretær tar del i arbeidet som bindeledd mot ungdommene. 

 
Organisering, forankring og deltakelse 
Prosjekteier i kommunen :  Teknisk forvaltning v/enhetsleder Lena Maria Andersson 

Prosjektleder:    Landskapsarkitekt Karen-Anne Noer, Teknisk forvaltning              

Prosjektmedarbeidere: Sara Werenskiold, Hanna Linnea Løvberg, Christer Holmen Bakken, Stian Sønsterud, 

Viktoria Sæther, Sandra Fredheim, Fredrik Dahlen, Leah Henriksen, Maria Hanssen, Anita Berg 

(Ungdomsrådet/Undomsklubber), Tor Inge With (Sekretær Ungdomsrådet), Anne-Line Kamøy (Kultur), Tor 

Rønningen, Tordar Sætheråsen og Stefan Grønnerud (Kongsvinger kommunale eiendomsenhet), Svein 

Bjørklund (Funksjonshemmedes råd og Norges Handikapforbund, Hedmark) 

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere: Hilde Nygaard, Uno Frivoll, Stig Fonås og Ingrid Lampe 
(Kongsvinger kommune), Ungdomsrådet, Torill Melgård (Funksjonshemmedes råd) 
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Økonomi 
Ettersom det er to ulike byggeprosjekter som er involvert, vises to ulike budsjetter:   

Universelt utformet badeplass på Bæreia 

Budsjettramme :                    185 000,- 

 

Finansiering:  

Tilskudd fra KMD tildeling 2014 (50 000,- + 75 000,-)   125 000,- 

Vassdragsmidler 2014, Hedmark fylkeskommune      60 000,- 

 

Faktiske utgifter 2015:                                                                                         101 000,-       

                                                       

Ettersom Ungdomsrådet fikk en brukt baderampe i gave, ble prosjektet rimeligere enn beregnet. Resterende 

beløp er planlagt brukt til solcellebelysning på toalettanlegget på Bæreia etter ønske fra Ungdomsrådet. 

Montering vil ikke skje før i 2016.  

 
Ny ungdomsklubb 
Budsjettramme :                                                                                      1 300 000,- 
 
Finansiering:     
Tilskudd fra KMD tildeling 2015                                                                150 000,- 
Kongsvinger kommune                                                                             1 150 000,-                                                                                         
 

I søknaden var det forutsatt at midlene skulle brukes til fysiske tiltak for å få tilpasset eksisterende lokaler til 

en moderne ungdomsklubb med universell utforming. Som planlagt vil ikke midlene benyttes før i 2016 da 

arbeidene på Ungdomsklubben skal gjennomføres. Heving av bunnen i bassenget blir gjennomført som en 

følge av tilskuddsmidlene. Det skal også etableres heis, men det er ikke en del av dette prosjektet. 

 

Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere:  

Prosjektleder              ca 80 timer 

Kongsvinger kommunale eiendomsenhet       ca 40 timer 

Ungdomsråd, Andre                                                                                  ca 80 timer  

Tidsforbruket er vanskelig å anslå i dette prosjektet.  

 

Prosess 

Bruk av verktøy og hjelpemidler underveis 

Prosjekteringsanvisningen for publikumsbygg som ligger på www.dibk.no er oversiktlig og benyttes som 

hjelpemiddel i våre prosjekter. 

    Evaluering av prosessen 

 De medvirkende i prosessen er fornøyd og synes de har lært mye om universell utforming.   

 Ansvarsfordeling knyttet til prosjekter som har en annen organisering enn det som er vanlig i 
kommunen og hvor mange er involvert, kan føre til noen utfordringer. Det var behov for ekstra 
innsats for å få baderampa ferdig til Ungdomsrådets grillfest i juni.  

 Det har vært utfordrende med korte frister for få organisert prosjektet og det er hektisk å drive 
dette arbeidet samtidig som ordinære arbeidsoppgaver skal ivaretas. Da det ble mulig å utvide 
prosjektet, var vi heldige som kunne koble oss på prosjektet med ny ungdomsklubb som hadde 
en framdrift som passet dette prosjektet samt en etablert en prosjektorganisasjon.  

http://www.dibk.no/
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Sett kryss i de rutene nedenfor som er relevante for ditt prosjekt. 

Fagområder 
 Planprosesser 

  Planstrategi   

  Kommuneplanlegging   

  Samfunnsdelen   

  Arealdelen   

  Reguleringsplan   

 Transportsystemet 

  Kollektivtransport   

  Knutepunkt   

  Holdeplasser   

  Gang-/sykkelveger   

  Transportmidler   

  Billettsystemer   

  Ferge - buss   

 Friluftsområder 

  Badeplass  x 

  Brygge   

  Fiskeplass   

  Rasteplass   

  Turstier/turveger   

  Adkomst   

  Informasjon   

  Naturverdier   

  Naturhensyn   

 Kulturminner 

  Kulturminneverdier   

  Kulturminnehensyn   

  Formidling   

  Informasjon   

  Adkomst   

 Publikumsbygg 

  Byggesak   

  Nybygg   

  Rehabilitering/opprusting  X 

  Boliger   

  Skolebygg   

  Kirkebygg   

  Barnehage   

  Service-bygg   

 Uteområder 

  Park   

  Lekeplass   

  Torg   

  Gågate   

 Eiendomsforvaltning 

  Opprusting   

  Drift   

  Vedlikehold   
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 IKT 

  IKT-standard   

  IKT-verktøy   

  Formidling til målgruppene   

 Innkjøp 

  Innkjøpsrutiner   

  Innkjøpssamarbeid   

 Sektorovergripende 

  Folkehelse   

  Sentrumsutvikling   

  Reiseliv   

Arbeidsmetoder 
 Forankring 

  Politisk forankring   

  Administrativ forankring   

  Planforankring   

  Økonomiplan/budsjett   

 Kompetansebygging 

  Informasjon  X 

  Veiledning   

  Kurs   

 Kartlegging 

  Verktøy   

 Medvirkning 

 Av råd, brukerorg., frivillige org.  X 

 Samarbeid internt og eksternt 

  Tverretatlig  X 

  Regionale og statlige myndigheter/faginstanser   

  Næringslivet   

 Organisering 

  Prosjektorganisering  X 

  Linjeorganisering   

  Kommunikasjon   

 Evaluering/læring 

  Tilsyn/kontroll   

  Tilbakemelding fra målgruppene   

 Erfaringer og læring i organisasjonen  X 

Roller 
 Samfunnsutvikling 

  Universell utforming  X 

  Næringsutvikling   

  Boligutvikling   

  Nærmiljø   

  Lokalsamfunnsutvikling   

  Inkludering   

  Trygghet   

  Service   
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 Myndighetsutøvelse 

  Lovverk   

  Tilskudd   

 Tjenesteyting 

  Barnehage/skole   

  Helse/omsorg   

  Kultur/idrett   

  Informasjon   

  Kollektivtrafikk   

  Tilgjengelighet   

Universell utforming 
  Avvisningskant   

  Bygg for alle   

  Design for alle   

  Hvileplan   

  Håndlist   

  Kontraster   

  Kontrastmerking   

  Ledegjerde   

  Ledelinje   

  Livsløpsbolig   

  Livsløpsstandard   

  Lydfyr   

  Lyssetting   

  Løfteplattform   

  Nivåmerking   

  Nivåsprang   

  Omsorgsstandard   

  Overflate   

  Publikumsbygg   

  Relieffskrift   

  Rullator   

  Rullestol   

  Smarthus   

  Smarthusteknologi   

  Snusirkel   

  Taktil merking   

  Trappeheis   

 (Sett gjerne inn flere/egne nøkkelord nedenfor) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


