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Sluttrapport – Kartlegging av universell utforming ved et utvalg 

idrettsanlegg og friområder i Asker kommune 
 

1.Innledning 
Asker kommune skal fremme sak om strategi for universell utforming. I den forbindelse 
så vi behov for en kartlegging av dagens situasjon med tanke på universell utforming ved 
et utvalg idrettsanlegg og friområde. Holmen idrettspark (Holmen Fjellhall og uteanlegg, 
Holmen turnhall og Holmen skjæret) og Vollenhallen ble valgt ut. Kartleggingen er 
således en delleveranse i arbeidet med å fremme en strategi for universell utforming i 
Asker. 
 
I tillegg til å bidra til kunnskapsgrunnlag for en strategi for universell utforming, har 
kartleggingen også påvist flere tiltak som relativt enkelt kan gjennomføres som en del av 
den normale driften.  
 
Arbeidet er utført av Universell utforming AS på oppdrag fra Asker kommune. Arbeidet 
ble gjennomført i august 2015. Rapporten er vedlagt denne sluttrapporten.  
 
Under vises bilder av anleggene som ble kartlagt.  
 

 
Vollenhallen 
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Holmen Fjellhall 
 

 
Holmen Turnhall 
 
 

 
Holmenskjæret 
 

2. Oppnådde resultater 
Prosjektet har resultert i en kartlegging som på en god og ryddig måte viser dagens 
status med tanke på universell utforming ved Holmen Fjellhall, Holmen turnhall, Holmen 
ishall, Holmen fotballbaner, friområdet/stranden Holmenskjæret samt Vollen idrettshall. 
Rapportens har en tydelig og ryddig struktur med klare henvisninger til lovverk og 
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praktiske vurderinger av dagens situasjon. Rapporten gir en oppsummering av et 
generelt godt inntrykk ved disse anleggene, men gir også anbefalinger i forhold til 
konkrete tiltak som bør gjennomføres ved det enkelte anlegg. Rapporten er vedlagt.  
 
Arbeidet har vært begrenset til Asker kommune, og har ikke involvert andre kommuner 
eller statlige etater.  
 

3. Gevinstrealisering 
Asker kommune skal fremme sak om strategi for universell utforming. Formålet med 
dette prosjektet var å gjøre en kartlegging av et utvalg idrettsbygg og friområder for å 
danne grunnlag for deler av denne strategien.  
 
Gevinstrealisering vil delvis komme som gjennomføring av enkelte av de foreslåtte 
tiltakene, og delvis gjennom det grunnlaget en felles strategi for universell utforming i 
Asker kommune vil skape for fremtidig bygging, rehabilitering og drift.  
 

4. Organisering, forankring og deltakelse 
Kartleggingen er gjennomført av Universell utforming AS på oppdrag fra Asker 
kommune. Rapport bringes inn i det videre arbeidet med utarbeidelse av strategi for 
universell utforming i Asker. Endelig organisering av dette arbeidet er ikke klarlagt, men 
vi naturlig omfatte flere avdelinger i kommunen og gjennomføres i en prosess som 
involverer Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og øvrige politiske organer. 
 

5. Økonomi 
Kartleggingen er finansiert hovedsakelig gjennom tilskudd fra KRD. Asker kommune har 
bidratt med noe finansiering og timeverk tilsvarende prosjektmidler fra KRD.  
 
Tilskudd fra KRD: 50.000,- 
Midler fra Asker kommune: 12.000,- 
Egeninnsats/timer Asker kommune: 30 timer (30.000) 
 

6. Prosess 
Prosjektet er en kartlegging. Det ble ikke brukt særlige IKT verktøy underveis. 
Kartleggingen er gjort ut fra dagens status opp mot gjeldende lovverk. Asker kommune 
er fornøyd med kartleggingen. Den gir gode innspill både til utbedringer som kan gjøres i 
gjennom drift og innspill som vil være nyttige i den fremtidige strategien for universell 
utforming.  
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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  X 

  Turstier/turveger   

  Adkomst  X 

  Informasjon   

  Naturverdier   

  Naturhensyn   

 Kulturminner 

  Kulturminneverdier   

  Kulturminnehensyn   

  Formidling   

  Informasjon   

  Adkomst   

 Publikumsbygg 

  Byggesak   

  Nybygg   

  Rehabilitering/opprusting   

  Boliger   

  Skolebygg   

  Kirkebygg   

  Barnehage   

  Service-bygg   

 Uteområder 

  Park   

  Lekeplass  X 

  Torg   

  Gågate   

 Eiendomsforvaltning 

  Opprusting  X 

  Drift  X 

  Vedlikehold   
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 IKT 

  IKT-standard   

  IKT-verktøy   

  Formidling til målgruppene   

 Innkjøp 

  Innkjøpsrutiner   

  Innkjøpssamarbeid   

 Sektorovergripende 

  Folkehelse   

  Sentrumsutvikling   

  Reiseliv   

Arbeidsmetoder 
 Forankring 

  Politisk forankring  X 

  Administrativ forankring   

  Planforankring   

  Økonomiplan/budsjett   

 Kompetansebygging 

  Informasjon  X 

  Veiledning   

  Kurs   

 Kartlegging 

  Verktøy   

 Medvirkning 

 Av råd, brukerorg., frivillige org.   

 Samarbeid internt og eksternt 

  Tverretatlig   

  Regionale og statlige myndigheter/faginstanser   

  Næringslivet   

 Organisering 

  Prosjektorganisering   

  Linjeorganisering  X 

  Kommunikasjon   

 Evaluering/læring 

  Tilsyn/kontroll   

  Tilbakemelding fra målgruppene   

 Erfaringer og læring i organisasjonen   

Roller 
 Samfunnsutvikling 

  Universell utforming  X 

  Næringsutvikling   

  Boligutvikling   

  Nærmiljø  X 

  Lokalsamfunnsutvikling   

  Inkludering  X 

  Trygghet  X 

  Service   
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 Myndighetsutøvelse 

  Lovverk  X 

  Tilskudd   

 Tjenesteyting 

  Barnehage/skole   

  Helse/omsorg   

  Kultur/idrett  X 

  Informasjon   

  Kollektivtrafikk   

  Tilgjengelighet   

Universell utforming 
  Avvisningskant   

  Bygg for alle   

  Design for alle   

  Hvileplan   

  Håndlist  X 

  Kontraster  X 

  Kontrastmerking  X 

  Ledegjerde   

  Ledelinje   

  Livsløpsbolig   

  Livsløpsstandard   

  Lydfyr   

  Lyssetting  X 

  Løfteplattform   

  Nivåmerking   

  Nivåsprang   

  Omsorgsstandard   

  Overflate   

  Publikumsbygg  X 

  Relieffskrift   

  Rullator   

  Rullestol   

  Smarthus   

  Smarthusteknologi   

  Snusirkel  X 

  Taktil merking   

  Trappeheis   

 (Sett gjerne inn flere/egne nøkkelord nedenfor) 
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