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

Prosjektbeskrivelse

- I -

Kontaktinformasjon:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

Virksondiet:
Kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern

Samarbeidspartnere:
Planavdelingen, byggesakskontoret, ergoterapitjenesten og Råd for funksjonshemmede.

Prosjektnavn:
Strategi for universell utforming i Ringerike

"

Bakgrunn for prosjektet —Problembeskrivelse
Ny byplan er under utvikling. Statens vegvesen og Jembaneverkets har vedtatt å bygge ny
firefelts E16 og dobbeltsporet intercitybane (Bergensbanens forkortelse) med intercitystasjon
på Hønefoss innen 2025. Kommunen satser på befolkningsvekst og effektiv arealutnyttelse.
Kommune planlegger endret skolestruktur og erstatte flere barneskoler i sentrum og distriktet
med ny sentrumsskole syd og utvidelse av eksisterende sentrumsskole i nord. Hønefoss er i
liten grad universelt utformet.

Effektmål pr. målgruppe:
Prosjektleder: Læring gjennom prosjektledelse, sarnhandling og metodeutvilding.
Kommunens saksbehandlere: Mer effektiv og målrettet saksbehandling gjennom lettere
tilgjengelige veiledningsmaterialer.
Innbyggerne: Lettere tilgjengelig informasjon med formål om å øke forståelsen for
temaet.
Politikere: Bedre styringsverktøy og beslutningsgrunnlag.
Funksjonshemmede: Sikre tilgjengeligheten til attraktive bynære friluftsområder, spesielt
«Elvelangs».
Barn: Sikre trygge nærområder med god tilgjengelighet for barnehager og skoler i byen
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Resultatmål:

Strategi for integrering av universell utforming i Ringerike
Rapport Tilgjengelige turområder i Hønefoss
Tilgjengelighetskart for Hønefoss
Råd og tips til universell utforming, revidert
Tidsskriftsartikkel
UU-kort
Oppfrisket intemettside: www.ringerike.kommune.no/uu

I •I

Hovedtiltak og aktiviteter
Ringerike kommunes rådgivingsgruppe for universell utforming er revitalisert.
Gruppen ble etablert med deltakelse fra Råd for funksjonshemmede, kornmunalplanlegger,
ergoterapeut, kommuneoverlege og fagansvarlig for miljørettet helsevern. Rådgivingsgruppen
for universell utforming er konferert og medvirket i utviklingen av prosjektresultatet.

UU prosjekt
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Figur 1 U U prosjektets oppbygging
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Strategi for universell utforming
Strategien for integrering av universell utforming i planleggingen i henhold til Plan- og
bygningsloven ble utviklet av prosjektleder i samråd med planleder, byggesaksbehandler og
kommuneoverlegen høsten 2014.
Strategien ble revidert og oppdatert i 2015 og gjelder nå for planlegging, utbygging, drift,
vedlikehold og kontroll. Strategien er forankret i kommunens Samfunnsplan 2015 -2013 og
Folkehelsemelding 2012 -2030. Den er utformet i henhold til formålene i Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven.

Kvalitetssikring av strategien
Planavdelingen og byggesakskontoret har i dialogmøter drøftet strategien egnethet og anser
den for gjennomførbar. Strategien er godkjent av planleder og kommuneoverlegen.
Fagansvarlig for miljørettet helsevern har testet strategiens egnethet i tilknytning til
godkjenningstilsyn i skoler og tilsyn i mindre turistvirksomheter.

Råd og tips til universell utforming i Ringerike
Dokumentet «Råd og tips til universell utforming i Ringerike kommune» ble første gang
utarbeidet og godkjent av Ringerike kommunestyret i 2012. Dokumentet er evaluert og
revidert.

Internettside:
Kommunens intemettside www.rin erike.kornmune.no/uuer revidert og forenklet.

Kompetansehevende tiltak
Prosjektleder har tilegnet seg kompetanse på prosjektledelse gjennom:

deltakelse på kurs i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken
og Statens kartverk
studering av faglitteratur på verdiskapende prosjektledelse, lederskap i prosjekt,
kompakt byutvikling og risikobasert tilsyn
utvilde erfaringer i brukermedvirkning og involvering av frivillige lag og foreninger
utviklet kompetanse på prosjektledelse
utviklet erfaring med bruk av elektronisk kartleggingsverktøy

Utvikle tilsynsverktøy
Miljørettet helsevern vil utvikle tilsynsverktøy for miljørettet helsevern og universell
utforming for å skaffe oversikt over universell utforming av offentlig og private tilgjengelige
lokaler og uteområder.

II: Særskilt prosjekt: Brukerstyrt universell utforming

Opplegg for brukermedvirkning i planprosessen
Opplegg for brukermedvirkning inngår i strategien og følges opp av plan- og
bygningsmyndighetene.

Kartlegging av tilgjengelige friluftsområder i byen
Rådgivingsgruppen har gjennomført digital kartlegging av tilgjengeligheten til og i
friluftsområder i byen i samråd med DNT Ringerike, Blindeforbundets lokallag og
initiativtakere til Petersøyas venner.
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Turkartet «Elvelangs er utgangspunktet for valg av turområder. Turkartet er utviklet av DNT
Ringerike, Ringerike kommune, Buskerud fylkeskommune mfl. i tilknytning til markeringen
av «Friluftslivets år 2015». Turstien Elvelangs er skiltet som turvei.

«Rulletest» «Elvelangs»
Råd for funksjonshemmede og Rådgivingsgruppen for universell utforming gjennomfører
«rulletest» «elvelangs».

Blindeforbundets lokallag.
Leder for blindeforbundet ga innspill til kartleggerne om behov for tilrettelegging og ønsker
om guidede turer.

«Barnetriikk»
Sentrumsbamehagene og barneskolene ble invitert til å delta i kartleggingen. Vi fikk ingen
respons.

Hovsengas venner

Petersøyas venner

Ringerikes Turistforening

Innspill til tiltaksplan og planleggingsverktøy
Prosjektgruppa vurderer prinsippene for universell utforming i tilknytning til kartlegging av
tilgjengeligheten i bynære friluftsområder.

III: Publisering

Rapport til fagforum
Det utarbeides en egen rapport fra prosjektarbeidet som oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Buskerud fylkeskommune, Helsebiblioteket og Forum for
miljø og helse.

Det utarbeides et tilgjengelighetskart «Elvelangs».

Artikkel:
Det utarbeides en artikkel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Buskerud
fylkeskommune, Helsebiblioteket, Forum for miljø og helse og Ringerike kommunes
internettside og til tidsskriftene «Miljø og helse», «Helserådet» og «Ringerikingen».

Powerpoint presentasjon:
Det utarbeides en powerpointpresentasjon om prosjektet til Ringerike kommunes
internettside: www.rin erike.kommune.no/uu

UU-kort
Det utarbeides et UU-kort i en sterk farge med kommunens profil, logo og med KMD's logo
for «K2- universell utforming mot nye hoyder».
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Prosjekteier i kommunen:
Ringerike kommune, Helse- og omsorg, v/kommuneoverlegen

Prosjektleder:
Fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther (2014-2015)

Prosjektmedarbeidere:
Planleder Grethe Tollefsen (2014)
Byggesaksbehandler Hans Otto Larsson (2014)
Leder i Råd for funksjonshemmede Leif Skjerven (2015)
Ergoterapeut Tove Elen Aagesen (2015)
Kommuneplanlegger Ingrid Liseth (2015)
Kommuneoverlege Karin Møller (2014-2015)

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere:
Leder i Blindeforbundets lokallag Ringerike og omegn Randi Synnøve Lindstad Myhre
(2015)

— Kontakt for Petersøyas venner Jan Gustav Eriksson (2015)

Styringsgruppe:
Rådmannens ledergruppe v/Kommunalsjef Christine Myhre Bråten og Kommuneoverlege
Karin Møller (2015)

Referansepersoner:
Prosjektmedlemmer har konferert kollegaer i egen enhet og organisasjon.

UU-prosjektgruppe,
prosjektleder

Styringsgruppe Involverte parter

MiIjørettet
helsevern/

prosjektleder

Rådfor
funksjonshemmede Planlegger Ergoterapeut

Figur 2 Organisering av prosjektet
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Buds'ettramme
KMD 200 000,- 75 000,-




25 000,-

Kartverket




80 000,-





Finansierin :




Arbeid -

ros'ektleder
160 000,-




30 000,-




Arbeid - prosjekt
deltakere

22 000,-




25 000,- 20 000,-

Andre kostnader
(kun, reiser, innkjøp
etc. :

15 000,-




1 000,-




Innleø




22 000,- 5 000,-

Fa itteratur 1 000,-




1 000,-




Materialer,
kontorrekvisita

2 000,-




1 000,-




Klargjøring av
brukerst e midler




75 000r





Ringerike kommune bidrar i prosjektet som eier.
Regnskapet avsluttes sammen med Ringerike kommunes årsregnskap første kvartal 2016.

Statusrapportering/Sluttrapport:
Prosjektet sluttrapporter til Kommunal-og moderniseringsdepartementet:30.10.2015.
Vedlege:


Strategi for universell utforming i Ringerike
Rapport tilgjengelighet til friluftsområder i Hønefoss
Tilgjengelighetskart Hønefoss
Råd og tips til universell utforming i Ringerike
UU-kort
Nyhetsbrev
Artikkel til tidsskrift
Artikkel til Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Utbetaling
Anmodning om utbetaling av prosjekunidler:
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Med hilsen 29.10.2015

Karin Møller
Kommuneoverlege

Unni Suther
Prosjektleder universell utforming
Fagansvarlig for miljørettet
helsevem
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Forord
Strategi for integrering av universell utforming i planleggingen skal angi hvordan Ringerike kommune
skal arbeide for å.oppfylle kommunens del av det nasjonale målet «Norge universelt utformet i 2025».
Bestemmelsene om universell utforming framgår av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Plan-
og bygningsloven.

Strategien er utarbeidet at Rådgivingsgruppen for Universell utforming i Ringerike kommune, ledet
fagansvarlig miljørettet helsevern. Gruppen er sammensatt av representanter fra plan og byggesak,
rehabiliteringstjenesten, bruker organisasjoner og kommuneoverlege. Frivillige lag og organisasjoner
er viktige bidragsytere.

Strategidokumentet er hoveddokumentet i kommunens prosjekt: Universell utforming.

Arbeidet med utarbeidelsen av strategien har mottatt økonomisk støtte fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementets Prosjekt K2 «Universell utforming mot nye høyder» i perioden 2014 -
2015. Strategien ville ikke ha kommet i stand uten denne økonomiske støtten.

«med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (1KT), slik at virksomhetens

alminnelige funksjon kan benyttes av flest mullg.»

Diskriminerings- og tfigfengefighetsfoven

Ringerike kommune

Oktober 2015
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Innledning
Dersom nasjonalel og regionale2mål om universell utforming skal oppnås i Ringerike innen 2025, må
det arbeides systematisk og målrettet for å integrere prinsippene om universell utforming tidlig i
planprosessene. Universell utforming må være en premiss for planprosessene og for utformingen av
utearealer, anlegg og bygninger. Medvirkning fra aktuelle brukergrupper, råd og utvalg er en
forutsetning for å få til gode løsninger.

Nasjonalt mål for universell utforming er «Norge universelt utformet i 2025»

Nasjonalt mål for de funksjonshemmede er «Full deltaking og likestilling for funksjonshemmede».

Strategien for universell utforming i Ringerike er et styrende dokument for å sikre systematisk og
målrettet arbeid for å oppnå kommunens del av de nasjonale målene innen 2025.

Kommunens strategi for integrering av universell ufforming i Ringerike kommer til anvendelse i
planlegging, prosjektering, utlørelse, kontroll med utførelsen samt vedlikehold av tiltak.

Begrepsforståeso
Nedsatt funksjonsevne

Tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. For eksempel: nedsatt
bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon (forståelsesevne), eller ulike
funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdornmer.

(Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Funksjonshemning

Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes
utiorming eller krav til funksjon.
(Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Universell utforming

Universell utforming er tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.
(Kilde: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

De syv phnsippene for universeh utform:ng
Like muligheter for bruk
Fleksibel i bruk
Enkel og intuitiv i bruk
Forståelig informasjon
Begrense skade
Lav fysisk anstrengelse
Størrelse og plass for tilgang og bruk

(Kilde: The Center for Universal Design, North Carolina State University)

Utformingen skal være brukbar, tilgjengelig, lett forståelig og trygg i bruk for et vidt spekter av brukere
og løsningene skal være uavhengig av brukernes erfaringer, språkferdigheter og konsentrasjonsevne.
Løsningen skal kommunisere nødvendig informasjon på en effektiv måte til alle brukergrupper
gjennom opplysningsskilt og utforming av løsninger. Utformingen skal ta hensyn til individer med ulik
styrke, kroppsstørrelse og bevegelighet.

1 Regjeringens handlingsplan 2009 -2013 «Norge universelt utformet i 2025»

utforming «Buskerud mot 2025».
Ringerike kommune 4 Universell utforming
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Fem hovedgrupoer av funksjonshernmede
Det er vanlig å dele de funksjonshemmede inn i disse fem hovedgruppene:

Synshemmede
Hørselshemmede
Orienteringshemmede
Bevegelseshemmede
Miljøhemmede

I gruppen synshemmede inngår både svaksynte og blinde. Gruppen hørselshemmede omfatter både
de som hører dårlig og de som ikke hører. Blant de orienteringshemmede inngår utviklingshemmede,
hjerneskadde, senil demente m.fl.. Bevegelseshemmede omfatter blant andre gående som er svake
eller ustøe i bevegelsene og de som bruker rullestol. I gruppen miljøhemmede inngår individer med
allergi og overfølsomhet, hjerte- og lungesyke.

Flere av de fem hovedgruppene av funksjonshemmede har sammenfallende interesser, og noen har
motstridende interesser. Orienteringshemmede og hørselshemmede har ofte sammenfallende behov
med synshemmede, mens bevegelseshemmede og synshemmede kan ha ulike behov (se
parsammenstillingsskjema).

Forankring
Strategien er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 og kommunens folkehelsemelding
2012 -2030.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, § 1. Formål

«Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling innebærer:
likeverd,

like muligheter og rettigheter,

tilgjengelighet og

tilrettelegging.

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye
skapes».

Plan- og bygningsloven § 1-1 Formål

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi
grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det
enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal
beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.
Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene».

Folkehelseloven § 1. Formål

«Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsurvikling som fremmer folkehelse, herunder
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvaffig måte. Loven skal legge til rette for et
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid»

Ringerike kommune 5 Universell utforming
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Strategi for universell utforming
Integrering av universell utforming i planleggingen, prosjekteringen, utførelsen, kontrollen med
utførelsen og vedlikeholdet av tiltak i Ringerike skal sikres oppnådd gjennom systematisk og målrettet
arbeid.

HO.SCH.

Ringerike kommune har universell utforming i 2025

Universell utforming utredes i planleggingen og ivaretas gjennom realisering av planene
1.1. Sikre integrering av prinsippene for universell utforming i planlegging i henhold til Plan- og

bygningslovens bestemmelser
1.2. Sikre integrering av prinsippene for universell utforming i nye og ved vesentlige endringer og

utvidelser av eksisterende bygninger, anlegg og uteområder beregnet for allmennhetens bruk
Tilrettelegge byen og tettstedssentrene med universell utforming
Tilrettelegge grøntområder og friluftsområder med universell utforming
3.1. Tilrettelegge med universelt utformede turstier med tilhørende sosiale møteplasser, f.eks.

langs elvebreddene i Hønefoss
3.2. Tilrettelegge med universelt utlormede rekreasjonsområder, f.eks. brygge med muligheter for

ombordstigning i båt, fiske og bading
3.3. Tilrettelegge med universelt utformede lekeplasser

Emner som inngår i strategien

Utforming og tilrettelegging av det fysiske miljøet i byen og tettstedene med tilgjengelighet til torg,
parker og friluftsområder slik at sentrene og områdene kan benyttes av de fleste på like vilkår.

Emner som ikke inngår i strategien
Spesialtilpassede løsninger for funksjonshemmede; enkeltindivider eller grupper av individer.

Bilde 2 Ballplass på Benterud

Ringerike kommune 6 Universell utf orming
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Om s:ratocl:en
Målet med strategien er å sikre at universell utforming utredes i alle private og offentlige
samfunnsplaner, arealplaner, kommunale sektorplaner, temaplaner o.I., med mål om å motvirke
forskjellsbehandling av individer. Det innebærer at universell ufforming skal integreres i selve
løsningene og ikke framstå som særskilte tilretteleggingstiltak. Universell utforming skal vektlegges på
lik linje med andre planleggingsvariabler (estetikk, økonomi, kultur m.m.).

For å oppnå målene i strategien vil kommunen stille krav om utredning av hvordan universell utforming
planlegges ivaretatt i alle typer arealplaner og temaplaner som utarbeides i medhold av Plan- og
bygningsloven. Planforslagsstillerne må være forberedt på å redegjøre for hvordan de syv prinsippene
for universell utforming skal imøtekommes for alle de fem hovedgruppene av funksjonshemmede.
Forslagsstiller bør oppfordres til å framlegge et opplegg for aktiv medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging, herunder funksjonshemmede, barn og unge, og dokumentere at medvirkning er
ivaretatt.

InpsaTsom:åeer
Kommunen vil gjennom arbeid med planlegging, filrettelegging, drift, vedlikehold og kontroll bidra til

Å framskaffe oversikt over tilgjengeligheten i byen og tettstedene, herunder
Kartlegge barrierer for universell utforming
Undersøke alternative løsninger for tilgjengelighet
Vurdere risiko og sårbarhet ved tiltak som ikke får optimal universell utforming i
forhold til alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede
Sørge for involvering av aktuelle brukergrupper
Foreslå aktuelle løsninger for akseptabel tilgjengelighet
Gjennomføre tiltak

Universell utforming av offentlig tilgjengelig uterom, herunder grøntanlegg og
nærfriluftsområder
Universell utforming av turstier, lekeplasser og rekreasjonsområder

U[redninger ternap:aner
Utredninger knyttet til temaplaner skal omfatte en redegjørelse for hvordan prinsippene for universell
utforming planlegges ivaretatt for alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede. Utredningene skal
omfatte en risikoanalyse og en beskrivelse av konsekvensene for de hovedgruppene av
funksjonshemmede som ikke oppnår tilfredsstillende tilgjengelighet.

Utredninger i arealplaner
Forslagstiller skal i utredningen knyttet til universell utforming av arealplan og tilhørende nærområder

Kartlegge barrierer for universell utforming innenfor planområde
Kartlegge barrierer for universell utforming i nærmiljøet (sentrale kollektivholdeplasser,
parkeringsareal, skolevei, lekeareal, friluftsområder, lokale sentra osv.)
Analysere risiko- og sårbarheten for alle fem hovedgruppene av funksjonshemmede
Beskrive tilgjengeligheten og barrierene for alle fem hovedgruppene av funksjonshemmede
Redegjøre for konsekvensen av tiltak som ikke oppfyller prinsippene om universell utforming
for alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede
Begrunne valgte løsning
Angi tidsramme for gjennomføring av tiltak

Prosjekteringsverktøy
Direktoratet for byggkvalitets prosjekteringsverktøy for tilrettelegging med universell utforming kan
benyttes av både private og offentlige virksomheter som verktøy i planlegging, tilsyn, kontroll av
prosjektering, utførelse og vedlikehold av tiltak. Prosjekteringsverktøyet tar utgangspunkt i
Byggteknisk forskrift (TEK10) til Plan og bygningsloven. Prosjekteringsverktøyene er:

Pros.ekterin sverktø fortil .en eli boli
Pros.ekterin sverktø for universell utformin av ublikurnsb

Ringerike kommune 7 Universell utforming
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I henhold til nasjonale forventninger3 skal kommunen påse at andre myndigheter og interessenters
interesser blir ivaretatt. Erfaringsmessig er løsninger tilpasset brukergrupper med begrenset
funksjonsevne bedre for alle. Disse løsningene inkluderer alle og øker likeverdet mellom mennesker.
Medvirkning i utforming av planer og tiltak må styres og settes i system.

Involvering av brukergrupper skal skje tidlig i planprosesser for å få fram de ulike brukergruppenes
behov for tilrettelegging. Forslagsstiller skal angi hvilke arbeidsform medvirkningen skal ha.
Innflytelsesnivåene skal framgå av opplegget for medvirkning.

Grad av demokratisk innflytelse kan deles inn i trinn med økende grad av medvirkning (se tabell 1).

Tabell 1 Innflytelsessbgen '

5. Medbestemmelse

4. Samarbeid

3. Dialog

2. Informasjon

1. Kunngjøring

Kunngjøring
Kunngjøring er å bekjentgjøre planen, f.eks. gjennom kunngjøring i lokale aviser og gjennom
elektroniske medier.

Informasjon
Medvirkning foregår gjennom utveksling av informasjon mellom forslagsstiller og medvirkningsparten
om planens formål, forutsetninger og forventinger til planforslaget.

Dialog
Medvirkning foregår i møte med brukerne for å diskutere ulike temaer, risikoanalyser og alternative
løsninger i planen.

Samarbeid
Partene samarbeider om å innhente informasjon, f.eks. gjennom brukerundersøkelser, kartlegging av
tilgjengelighet, utprøving av tilgjengeligheten elter ved å benytte «barnetråkk-metoden».

Medbestemmelse
Brukergruppene deltar i beslutningene om valg av løsninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging, 12.6.2015.
4 s veileder, Medvirkning i planlegging.
Ringerike kommune 8 Universell utforming
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Forslagsstiller må framlegge en risikovurdering for alle fem grupper av funksjonshemmede i forhold til
de syv prinsippene for universell utforming samt synliggjøre hvilke konsekvenser manglende
tilgjengelighet vil få.

Tabell 2 RISIKO- OG Sårbarhetsanalyse

Eksempel: De syv prinsippene for universell utforming

Synshemmede

Hørselshemmede

Bevegelseshemmede

Orienteringshemmede

Miljøhemmede

Rødt = Prinsippene for universell utforming oppfylles ikke.
Gult = Prinsippene for universell utforming oppfylles for noen.
Grønt = Prinsippene for universell utforming oppfylles

Konsekvensene for de funksjonshemmede gruppene som ikke får oppfylt de syv prinsippene for
universell utforming, skal beskrives og det skal angis om tiltak kan /skal iverksettes på kort eller lang
sikt eller om tiltak ikke er gjennomførbart.

Bilde 3 Glatved blygge

Ringerike kommune 9 Universell utforming
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lnnspill fra brukergrupper må vektes opp mot hverandre og opp mot teknisk- og økonomisk
gjennomførbarhet. I denne fasen anbefales det å vurdere brukergruppenes behov parvis for å
klargjøre hvilke tiltak som må arbeides videre med.

Sammenligning av ett og ett par og still spørsmålet: Hvilken parsammenstilling (rad eller kolonne)
framstår som mest gunstig?

Tabellen brukes slik:
Hver rad sammenlignes med hver enkelt kolonne og gis poengsum 0, 1 eller 2

0. Når variabelen på raden har bedre vilkår enn variabelen i kolonnen gir det 0 poeng
Når begge variablene har like vilkår gir det 1 poeng
Når variabelen i raden har dårligere vilkår enn variabelen i kolonnen gir det 2 poeng

Den parvise sammenstillingen skal avdekke på hvilke områder det er behov for ytterlige oppfølging. Jo
høyere poengsum, dess større behov. Oppfølgingen kan for eksempel bestå i å beskrive
konsekvenser, utforme tiltaksplaner eller foreta tilpasninger eller andre endringer.

Tabell 3 Parvis samrnenfigning m/eksempel

Eksempel: Kolonne
1
Synshem
mede

Kolonne
2
Hørselsh
emmede

Kolonne
3
Bevegels
eshemm
ede

Kolonne
4
Orienteri
ngshem
mecle

Kolonne
5
Miljøhem
mede

Kolonne
6
Teknisk
anlegg

Kolonne
7
Økonomi

SUM

Rad Syns-




1 2 1 1 2 2 9
1 Hemmede







Rad
2

Hørsels-
hemmede

1




2 1 1 1 i 7

Rad
3

Bevegelses,
hemmede

0 0




0 1 2 2 5

Rad
4

Orienterings
hemmede

i 1 2




1 2 2 9

Rad
5

Miljø-
hemmede

1 1 1 1




1 1 6

Rad Teknologi 0 1 0 0 1




2 4
6








Rad Økonomi 0 1 0 0 1 0




2
7

Eksernpel: 


Rad 1 Synshemmede + Kolonne 2 Hørselshemmede = 1 poeng: De synshemmede har like vilkår som
de hørselshemmede.

Rad 3 Bevegelseshemmede + Kolonne 2 Hørselshemmede = 0 poeng: De bevegelseshemmede har
bedre vilkår enn hørselshemmede.

Rad 1 Synshemmede + Kolonne 7 Økonomi = 2 poeng: Tilrettelegging for synshemmede er en dyr
løsning.

I dette eksempelet er det vilkårene for de synshemmede (9 poeng), orienteringshemmede (9 poeng),
hørselshemmede (7 poeng) samt rniljøhemmede (6 poeng) som må følges opp ytterligere.

Ringerike kommune 10 Un versell utforming



Ressurser - kompetanse
Kommunen har en egen rådgivingsgruppe for universell utforming organisert under
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern. I rådgivingsgruppen deltar Råd for funksjonshemmede,
kommuneplanlegger, byggesaksbehandler, ergoterapeut og miljørettet helsevern.

Kommunens faglige og metodiske kompetanse på universell utforming må styrkes i alle tjenester
gjennom informasjon, deltakelse på aktuelle kurs og studieturer.

Aktuelt kompetansehevende tiltak er kompetanseprogrammet K5 universell utforming, utviklet av
Høgskolen i Bergen for Direktoratet for byggkvalitet.

K5 Korn etanse rocram for universeH uttorminc

Kommunen skal søke samarbeid med statlige og regionale myndigheter, næringslivet, lokale råd og
foreninger og frivillige i den hensikt å oppnå universell utforming.

Andre dokumenter utarbeidet av rådgivingsgruppen
for universell utforming:
Råd og tips til universell utforming i Ringerike

Tilgjengelige turområder i Hønefoss

Tilgjengelighetskart turområder

Link til Ringerike kommunes internettside: maiv.rin erike.kommune.no/uu

Ringerike kommune 11 Universell utforming
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Råd og tips til universell utforming i Ringerike
Råd og tips til universell ble utarbeidet av rådgivingsgruppen for universell utforming i Ringerike
kommune i 2012 og revidert i 2015 i forbindelse med prosjekt universell utforming med støtte fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt «K2 Universell utforming mot nye høyder».

Råd og tips til universell utforming inngår i kommunens Strategi for universell utforming i Ringerike og
utgis elektronisk. Råd og tips til universell utforming er beregnet på innbyggerne i kommunen.

«med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens

alminnelige funksjon kan benyttes av flest muligm

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Dokumentet inngår i kommunens strategidokument for universell utforming. Råd og tips til universell
utforming omfatter spesielt tilrettelegging av omgivelsene for de fem hovedgruppene av
funksjonshemmede slik at de kan benytte omgivelsene på en likeverdig måte.

Det er vanlig å dele de funksjonshemmede inn i fem hovedgrupper, slik:

Fem hovedgrupper av funksjonshemmede
Synshemmede
Hørselshemmede
Orienteringshemmede
Bevegelseshemmede
Miljøhemmede

I gruppen synshemmede inngår både svaksynte og blinde. Gruppen hørselshemmede omfatter både
de som hører dårlig og de som ikke hører. Blant de orienteringshemmede inngår utviklingshemmede,
hjerneskadde, senil demente m.fl.. Bevegelseshemmede omfatter blant andre gående som er svake
eller ustøe i bevegelsene og de som bruker rullestol. I gruppen miljøhemmede inngår individer med
allergi og overfølsomhet, hjerte- og lungesyke.

Flere av de fem hovedgruppene av funksjonshemmede har sammenfallende interesser, og noen har
motstridende interesser. Orienteringshemmede og hørselshemmede har ofte sammenfallende behov
med synshemmede, mens bevegelseshemmede og synshemmede kan ha ulike behov.

De syv prinsippenel for universell utforming skul folges disse er:
Like muligheter for bruk
Fleksibel i bruk
Enkel og intuitiv i bruk
Forståelig informasjon
Begrense skade
Lav fysisk anstrengelse
Størrelse og plass for tilgang og bruk

Utformingen skal være brukbar, tilgjengelig, lett forståelig og trygg i bruk for et vidt spekter av brukere
og løsningene skal være uavhengig av brukernes erfaringer, språkferdigheter og konsentrasjonsevne.
Løsningen skal kommunisere nødvendig informasjon på en effektiv måte til alle brukergrupper
gjennom opplysningsskilt og utforming av løsninger. Utformingen skal ta hensyn til individer med ulik
styrke, kroppsstørrelse og bevegelighet.

The Center for Universal Design, North Carolina State University

Ringerike kommune fl Universell utforming



Skilt, tegninger og symboler, menylister, m.m. skal være lett lesbare, lett forståelige og ha en logisk
plassering slik at de er lett å finne, jf merking av toalettrom, utganger, nødutganger, bibliotekets
boksamlinger osv.. Informasjon og opplysning skal også omfatte risikoforhold og manglende
filgjengelighet.

Blindeskrift og informasjon på flere språk kan være nødvendig.
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Bilde 2 Lett lesbare skilt oker tilgjengefigheten

f

Enkel skrifttype
Normal skriftstørrelse
Rett venstremarg og ujevn høyremarg
Gode kontraster mellom tekst og bakgrunn, jf mørk tekstfarge på lys bakgrunn
Unngå reflekser
Matt papir / bakgrunn

Taktile (følbare) linjer, heller eller lignende i gategrunn skal vise lengderetning med langsgående
profiler og fareområder med knotter.

Kontrastfarger kan kombineres med taktile ledelinjer og stoppfelt, spesielt viktig der det er høy risiko
for ulykker. Markeringene må ha en følbar kant (1-2 cm) som blinde og svaksynte kan følge.
Markeringen skal fungere vinterstid.

Rincerike kommune 3 UrHverse I u.,orn
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Bilde 3 Eksempel pa ledelinjer og belysning

Belysnina
God belysning av kjennetegn i omgivelser som gangbaner, på skilt og i risiko-områder m.m. er en del
av utformingen. Belysning av både vertikale og horisontale flater gir god oversikt over omgivelsene og
gir økt trygghet. Belysningen i mørkettden må kunne gjengi omgivelsene slik de framstår på dagtid.
God belysning letter brukernes tolking av tegnspråk.

Innemiljo og luftkvalitet
En forutsetning for godt innemiljø omfatter blant annet:

Et rent innemiljø, komfortabel innetemperatur og ren inneluft
Fritt for fukt og mikrobiologisk vekst
God brukeratferd, regelmessig renhold og fieming av avfall
Tilfredsstillende utlufting av innendørs luftforurensning som røyk fra fyringsovner, parfyme,
matos, fuktighet, støv, gasser, radon, stearinlys og duftlys
Gode lysforhold og belysning av risikoområder

‘03 • Gode lydforhold, god akustikk og tilfredsstillende støydemping
Røykfritt innemiljø
Unngå bruk av teppegulv
Unngå bruk av allergifremkallende planter og blomster

Fysiske hindringer i utemiljø

Om vinteren er manglende snøbrøyting og strøing av glatte gangveier en stor risiko for ulykker med
personskader. Manglende brøyting kan skjule ledelinjer i gangbaner. Høye brøytekanter hindrer sikt.
Snø og is i gangbanene kan skjule filrettelagte og naturlige ledelinjer. Nysnø gjør at kjennetegn i
omgivelsene forsvinner.

Om våren kan fieming av vinterens strøsand medføre oppvirvling av finpartikulert støv som kan
trekkes langt ned i lungene. Manglende fjeming av strøsand kan medføre at støv, skitt og søle trekkes
inn i lokalene og fonffenser innemiljøet.

Om sommeren må en unngå å plassere blomsterkasser, reklameskilt, kafebord og stoler slik at de
tildekker ledelinjer i gategrunn og dermed hindrer tilgjengeligheten.

Om høsten kan løv, snø, is og mørke skjule ledelinjer i gangbaner og usikrede områder og
vanskeliggjøre filgjengeligheten.

Ringerike kommune 4 Universell utforming



Dårlige merkede omgivelser eller gjenstander:

trapper og andre nivåforskieller
bevegelige bygningsdeler
store glassflater i gulvnivå
gjenskinn i glassflater

Uopplyste områder:
informasjonsskilt
inngangspartier
betjeningsautomater

Manglende vedlikehold:

brudd ledelinjer
hull i gangbaner
hull i gjerder
manglende brøyting og strøing
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BOde 5 Skadde fortao oc fictgiergeroverganger er ut:Igiergel:ge far funksjonshemmede og er en fare far ulykker
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Bilde 7 Er du synshemmet vil det kanskje fortone seg slik
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Bilde 8 Godt vedlikehoid, tydefige ledeSejer og kontrastec jevn og fast underlag
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Utformingav omgivelsene
slik at de kanbrukesav

flest muligpå en
likeverdigmåte

Aktivitetfor alle
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Universellutforming i Ringerikekommune

Rådgivingsgruppen for Universell Utforming 2015
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Prosjekt

Rådgivingsgruppenfor universellutforming i Ringerike
kommune

Arbeidsgruppe i prosjektet. Prosjektlederog koordinator:
miljørettet helsevern
Representanterfra Plan- og bygningstjenesten,
Ergoterapitjenesten, Brukerrepresentanter, Miljørettet
helsevern, Kommuneoverlegen.
Styringsgruppe:Rådmannensledergruppe ved kommunalsjef
for Helse og omsorgog Kommuneoverlegen
Råd, bistandog referansegrupper:Frivilligelagog
organisasjoner

• Del av i KMD
Økonomiskstøtte fra KMD og Kartverket
Del i Kartverketsprosjekt for kartlegging
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Ringerike kommune

SïaecJ Tor universell utformincii
Tidsskriftartikkel til Forum for miljø- og helse. Helserådet mfl.
Artikkel til Kommunal og modemiseringsdeparternentets prosjekt 4K2 Universell utforming mot nye
høyder»
Av: Kommunoverlege Kahn Møller og fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther.
30.10.2015
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Fengselshaven i Honefoss er pa det nærmesfe universelt utformet Foto: Ringerike kommune

Ringerike kommune forventer befolkningsvekst som følge av statlige samferdselsplaner for
dobbeltsporet intercitybane med intercitystasjon i Hønefoss og ny firefelts E16. Begge
tiltakene planlegges ferdigstilt i 2025. En ny byplan er under utvikling. Den vil omfatte nye
sentrumsbarneskoler og forretning i bysentrum. For å imøtekomme utviklingen har kommunen
i samråd med kommunens Råd for funksjonshemmede, brukergrupper og frivillige
organisasjoner utviklet en kommunens strategi for universell utforming.

Om prosjektet
Ringerike kommune har i 2014- 2015 deltatt i nasjonalt nettverk for universell utforming og mottatt
økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommune- og fylkeskommunale
prosjekt «K2 Universell utforming mot nye høyder». Ringerike kommunes prosjekt for universell
utforming har bestått i å utvikle en strategi for universell utforming, kartlegge tilgjengeligheten til og i
turområder i Henefoss, involvere brukergrupper, frivillige lag og foreninger og publisere resultatene.
Kommunens rådgivingsgruppe har stått for gjennomføringen av prosjektet.

Kommunens strategi for universell utforming er utviklet for å sikre at prinsippene for universell
utforming integreres i planleggingen i medhold av plan- og bygningsloven og integreres ved utvikling
av virksomheter, bygg og anlegg beregnet for allmennhetens bruk. Strategien skal bidra til at byen,
tettstedssentrene og tilhørende grøntareal får universell utforming integrert i løsningene.

Rådgivingsgruppen har i prosjektet prioritert brukermedvirkning. I de ulike prosjektdeler har frivillige
lag, brukergrupper og organisasjoner vært involvert i ulik grad. Erfaringsmessig er løsninger tilpasset

RINGERIKE



brukergrupper med begrenset funksjonsevne bedre for alle. Disse løsningene inkluderer alle og øker
likeverdet mellom mennesker. Strategien legger opp til at medvirkning i utforming av planer og tiltak
settes i system, styres og dokumenteres.

Kartleggingen av tilgjengelige turområder i byen er utført i samråd med de funksjonshernmedes råd,
brukergrupper samt lokale lag og foreninger. Det er utarbeidet en rapport og kart over tilgjengeligheten
til og i turområder i byen.

Om strategien
Strategien er utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,
Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven og er forankret i kommunens Samfunnsplan for 2015-
2030 og i Folkehelsemeldingen for 2012-2030.

Med universett utforming menes utforming eiler tarettefegging av hovedlosnIngen i de fysiske
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikesjonsteknologt (IKT). slik at virksomhetens

arminneitge funksjon kan benylles av flest mulig.»

Dtskaminerings- og tagjengetighetstoven

Strategien er utviklet for å bidra til at det nasjonale målet «Norge universelt utformet i 2025» oppfylles i
Ringerike. Kommunens mål er

«Ringerike universelt utformet i 2025»

Kommunens strategi er utviklet av kommunens rådgivingsgruppe for universell utforming med
representanter fra kommunens Råd for funksjonshemmede, planavdeling, byggesakskontor,
ergoterapitjenesten, kommuneoverlegen og migørettet helsevern.

Strategien har fokus på tilrettelegging av de fysiske omgivelsene slik at universell utforming integreres
i planløsningene og ikke framstår som særskilte tiltak. Målet med utvikling av strategien er å sikre at
universell utforming utredes i alle private og offentlige planer slik at omgivelsene utformes slik at de
kan brukes av de fleste på like vilkår.

nnsatsom-±•der
Kommunen vil gjennom arbeid med planlegging, tilrettelegging, drift, vedlikehold og kontroll bidra til

Å framskaffe oversikt over tilgjengeligheten i byen og tettstedene, herunder
Kartlegge barrierer for universell utforming
Undersøke alternative løsninger for tilgjengelighet
Vurdere risiko og sårbarhet ved tiltak som ikke får optimal universell utforming i
forhold til alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede
Sørge for involvering av aktuelle brukergrupper
Foreslå aktuelle løsninger for akseptabel tilgjengelighet
Gjennomføre tiltak

Universell utforming av offentlig tilgjengelig uterom, herunder grøntanlegg og
nærfriluftsområder
Universell utforming av turstier, lekeplasser og rekreasjonsområder

Strategien angir krav til utredning av hvordan universell utforming skal ivaretas i alle planer som
utarbeides i medhold av Plan- og bygningsloven. Strategien omfatter at forslagsstillerne må være
forberedt på å utrede hvordan prinsippene for universell utforming skal imøtekommes for alle
hovedgrupper av funksjonshemmede (se: Figur 1 Planleggingskriterier for universell utforming).

Utredningene skal kunne omfatte en risiko- og sarbarhets-analyse og en beskrivelse av
konsekvensene for de hovedgruppene av funksjonshemmede som ikke oppnår tilfredsstillende
tilgjengelighet. Dersom universell utforming ikke kan oppnås for enkelte av gruppene må forslagsstiller
være forberedt på å utarbeide en handlingsplan for når tiltak kan iverksettes eller utrede hvorfor
universell utforming ikke kan bli ivaretatt.

Rinuerike kommune 2 Universell utforming



7 Prinsipper for universell 5 Hovedgrupper av
utforming funksjonshemmede

_n uke muligheter for bruk Synshemmede
_

_
1 1 Eleksibel i bruk Hørselshemmede_

_
Enkel og intuitiv i bruk i Orienteringshemmede

—

Forståelig informsjon

Begrense skade

Bevegelseshemmede

Miljohernmede

Lav fysisk anstrengelse

Størrelse og plass for tilgang og bruk

Figur I Plan!e;gineskritener for unr,,e-sel: u:forrrupg

Forslagstiller skal i utredningen knyttet til universell utforming av arealplan og tilhørende nærområder:
Kartlegge barrierer for universell utforming innenfor planområde
Kartlegge barrierer for universell utforming i nærmiljøet (sentrale kollektivholdeplasser,
parkeringsareal, skolevei, lekeareal, friluftsområder, lokale sentra osv.)
Analysere risiko- og sårbarheten for alle fem hovedgruppene av funksjonshemmede
Beskrive tilgjengeligheten og barrierene for alle fem hovedgruppene av funksjonshemmede
Redegjøre for konsekvensen av tiltak som ikke oppfyller prinsippene om universell utforming
for alle fem hovedgrupper av funksjonshemmede
Begrunne valgte løsning
Angi tidsramme for gjennomføring av tiltak

Kvalitetsverktøy for utredninger og risikoanalyser
Kommunens rådgivingsgruppe har utviklet et kvalitetsverktøy for forslagsstillere og planleggere i
arbeidet med å sikre ivaretakelse av krav om universell utforming. Verktøyet er testet ut gjennom
dialogmøter med byggesak, planavdelingen, ergoterapitjenesten og miljørettet helsevem. Verktøyet
tar utgangspunkt i de syv prinsippene for universell utforming og i de fem hovedgrupper av
funksjonshemmede (se Figur 1 Planleggingskriterier for universell utforming), jf. innsatsområder.

Kvalitetsverktøyet består av to skjemaer. Det ene er et skjema for risikoanalyse der de fem gruppene
av funksjonshemmede vurderes i forhold til i hvilken grad de syv prinsippene for universell utforming
vil bli oppfylt for hver av dem. Det andre er et skjema der tilgjengeligheten for de fem hovedgruppene
av funksjonshemmede sammenlignes parvis i forhold til hverandre og i forhold til tekniske og
økonomiske forhold. De parvise sammenstillingene skal avdekke hvilke områder det er behov for
ytterlige oppfølging. Oppfølgingen kan for eksempel bestå i å beskrive konsekvenser, utforme
tiltaksplaner eller foreta tilpasninger eller andre endringer.

Opplegg for medvirkning
I strategien forutsettes det at involvering av brukergrupper skjer tidlig i planprosesser for å få fram de
ulike brukergruppenes behov for tilrettelegging. Forslagsstiller må være forberedt på å angi hvilken
arbeidsform og hvilket innflytelsesnivå brukermedvirkningen skal ha.

Strategien legger opp til at forslagsstiller må være forberedt på å framlegge et opplegg for medvirkning
fra brukergrupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder funksjonshemmede, barn og unge,
samt kunne dokumentere at krav om medvirkning har funnet sted. Dersom medvirkning ikke har vært
gjennomførbart, må det kunne framlegges en begrunnelse for det.
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Publisenng
Publisering inngår som en del av prosjektet. Rådgivingsgruppen har i den anledning oppdatert en
internettside www.rin erike.kommune.no/uu og utviklet et uu-kort for utdeling til interesserte. UU-kortet
har i tillegg til kommunens nettadresse, følgende informasjon

Universell utforming

Ufforming av omg ',/elsene
slik at de kan brukes av

tlest muLg pa en
IPKeverMgmate

Aktivitet for alle

Resultater
Ringerike kommunes prosjekt for universell utforming med økonomisk støtte fra kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Statens kartverk har flere resultatområder:

Det er utviklet en strategi for universell utforming i Ringerike kommune. Kommunens dokument «Råd
og tips til universell utforming i Ringerike, vedtatt av kommunestyret i 2012» er revidert. Råd og tips er
beregnet for innbyggerne generelt og inngår som vedlegg i strategien. Strategien er utprøvd i
dialogmøter i flere av kommunens tjenesteområder. Rådgivingsgruppen har gjennom utvikling av
strategien tilegnet seg kompetanse på prosjektledelse, brukermedvirkning, strategiutvikling, utprøving
og bruk av kvalitetsverktøy.

Rådgivingsgruppen har kartlagt tilgjengeligheten til og i turområder i byen. Mye brukte turstier og
turområdene langs elvene og fossen i sentrum er kartlagt. Tilgjengelighetskart for synshemmede,
rullestolbrukere og brukere av elektrisk rullestol er utarbeidet. Beskrivelse av turområdet inngår i en
tilgjengelighetsrapport.

Rådgivingsgruppen har gjennom kartleggingen tilegnet seg kompetanse på bruk av elektronisk
kartleggingsverktøy. Planavdelingen, ergoterapitjenesten og miljørettet helsevem har implementert
bruk av digitalt kartleggingsverktøy i tjenesten. Kartregistreringene implementeres som vikfig verktøy i
planleggingen og utvikling av områdene. Miljørettet helsevern arbeider med implementering av
tilsynsverktøy som skal inkludere universell utforming.

Prosjektet har hatt fokus på publisering av rapporter og andre prosjektresultater. Kommunens på
internett om universell utforming er forenklet og oppdatert. Det utgis et lite «huske-kort» (UU-kort) med
henvisning til denne internettsiden. Miljørettet helsevern utgir ved prosjektets avslutning et eget
nyhetsbrev om kommunens universell utforrnings prosjekt. Nyhetsbrevet publiseres på internett.

Kommunens rådgivingsgruppe for universell utforming er revitalisert gjennom prosjektet, og vil
fortsette arbeidet i henhold til strategien slik at kommunens del av det nasjonale målet «Norge
universelt utformet i 2025» oppfylles.

Konklusjon
Gjennom prosjektet har vi revitalisert vår rådgivingsgruppe for universell utforming og økt fokus på
universell utforming og brukermedvirkning. Spesielt har det gitt motivasjon til og mulighet for få
fokusere på kvalitetsarbeid, samhandling, publisering og utvikling av kartleggingsverktøy. Vi har
utviklet og testet ut et kvalitetsverktøy for integrering av kravene til universell utforming i planene.
Strategien skal bidra til å systematisere og øke kvaliteten i søknader og planer for på den måten å
framskaffe oversikt over tilgjengeligheten, behov for tiltak og på sikt bedre tilgjengeligheten i
kommunesentra og byen.
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