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(S), Roger Johansson (S). Wolfgang Liepak (S), Ingrid Rindal Øvsteng (N) og Hilde
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1 Velkommen
Bjørn Kåre ønsket velkommen til møtet. Torsdag 10. nov. ble Garbie Jørgensen ønsket
velkommen som gjest fra København kommune.
2 Tilgjengelighetsrevisjon – eksempel v/Casper Wulff, Rambøll DK og befaring v/Anja
Kirkegaard, København kommune 10.11.2011
Innledning:
Casper orienterte om prosessen med tilgjengelighetsrevisjon av tre prosjekter i København/
Nørrebro og delte ut notater:
 trinn II (skisseprosjekt/forprosjekt)
 byggherrens og prosjekterendes svar
 trinn III (hovedprosjekt/detaljprosjekt – byggetegninger).
”Nye tilgjengelighetsløsninger” (Vejregelforslag, juni 2010) ble vist, med eksempel på
løsninger.
Det er flest revisjoner på detalj- og byggeplannivå (skisseprosjekt/ hovedprosjekt/
detaljprosjekt). En ser at det er en økt bevissthet også fra driftsiden for universell utforming i
flere kommuner. Det har vært holdt kurs også for driftsmedarbeidere.
Befaring:
Befaring til Haraldsgade-kvartalet. Omviser var Anja Kirkegaard fra Københavns kommune.
3 Referat fra møtet i Stockholm
Oppfølging vedr. ViaNordica, se egen sak.
4. Via Nordica 2012
- ViaNordica 2012: Forslag til program for vår sesjon er sendt inn til NVF.
- Stand til kongressen har vært diskutert mellom Jacob, Ingrid og Palmi, og arbeidet ser ut til
å gå greit.
- Filmsnutter skal anskaffes på CD (ansvar: CD): Marit
- Vedr. påmelding:
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Program:
0 Innledning (Bjørn Kåre Steinset, Statens vegvesen Region øst, Norge)
1 Universell utforming på hele reisen (Ingrid Rindal Øvsteng, Statens vegvesen
Vegdirektoratet, Norge) (15 min)
2 Løsninger i Norden – likheter og ulikheter (Karin Renström, Vectura, Sverige) (15 min)
- film
3 Hva er tilgjengelighetsrevisjon? En kommentert gåtur i Reykjavik (Jacob Deichmann,
Rambøll, Danmark og Oscar Grönvall, Helsingborg kommune, Sverige) (25 min)
4 Shared space – attraktive byrom for alle (Roger Johansson, Sweco, Sverige) (15 min)
Møteleder: Bjørn Kåre Steinset, Statens vegvesen Region øst, Norge.
5. Idékatalogen
Idékatalogen ble gjennomgått.
6. Workshop om gangfelt med Vejdirektoratet og ViaTrafik
Det ble gjennomført en workshop om gangfelt med Vejdirektoratet og ViaTrafik. ViaTrafik
gikk gjennom forslag til nye vejregler om gangfelt, og NVF-utvalget ga synspunkter på
forslagene.
7 Status for samarbeidet med andre utvalg
Roger har holdt innlegg på ”Transport i städer” sitt seminar i Malmö i oktober.
Anette har hatt kontakt med ”Veg og gateutforming” om samarbeid med de baltiske land.
Wolfgang har hatt befaring med ”Miljø”-utvalget på Citytunnelen, med fokus på
tilgjengelighet.
8. Nytt fra de nordiske land
Norge:
- Ingrid: Planlegging av internasjonal konferanse i juni 2012. Planlegging av ulike
lokale UU-arrangement i Norge.
- Bjørn Kåre: UU er et av fire hovedmål i Nasjonal Transportplan. vegdirektøren har
stort fokus på UU og økende andel sykkeltransport.
Sverige:
- Roger: Trafikksikkerhetsplaner handler mye om hastigheter, men lite fokus på
tilgjengelighet. Tiltak på holdeplasser ser det ut til å være økende etterspørsel av,
trolig som følge av gjeldende forskrifter.
- Karin: Boken ”Tilgjänglig stad” skal vurderes oppdatert (om planlegging for
tilgjengelighetsspørsmål), av SKL Sverige skommune og landsting.
Danmark:
- Garbie, København kommune: Vejdirektoratet er i gang med å revidere sin
”Vejregel”. Høring. Forslag antas å komme primo 2012. Nytt i København er en
handlingsplan for tilgjengelighet: del 1 pågående tiltak som er finansiert, del 2 en
prioritert oversikt over ufinansierte tiltak.
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9. Neste møte: April 2012 i Norge
19.-20. april i Lofoten. Vågan kommune har arbeidet en del med universell utforming, også i
samarbeid med Sortland kommune, som er ressurskommune for UU i Norge.
Stikkord:
- onsdag 18. april ankomst
- gjennomføre en kommenterende tur i Svolvær
- seminar torsdag ettermiddag 19. april evt fredag formiddag 20. april for Svolvær
kommune og nabokommuner (ca 10 personer?). generalprøve på seminaret til
ViaNordica 2012.
- orientering fra Svolvær kommune om hvordan de driver sitt tilgjengelighetsarbeid
- utflukt og torskemiddag
Marit sender ut en forespørsel til utvalgsmedlemmene for å få bekreftet om de ser for seg å
delta eller ikke.
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