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1 Velkommen
Bjørn Kåre ønsket velkommen til møtet.

2 Evaluering av seminaret i Stockholm 15. september
Seminaret 15. september hadde 46 deltakere, inklusive 9 deltakere fra NVF-utvalget. 25
evalueringsskjemaer ble innlevert:
-

Inntrykk av seminaret: 4,7 i snitt (skala 1-6)
Innholdet relevant for sitt arbeid: 4,6 i snitt

Innhold og tilbakemeldinger ble diskutert.
Seminaret var et samarbeidsarrangement mellom tre utvalg. Utvalg Miljø bidro med innlegg
av Susanne Nordbakke fra TØI. Utvalg Transport i by bidro ikke. De hadde begge lagt sine
utvalgsmøter til annet tidspunkt. Det kan konkluderes med at det er utfordrende å samordne
arrangement med flere utvalg.
Foredragene legges ut på nettsiden til NVF, supplert med en kort oppsummering. Legges
under Presentasjoner. Ansvar: Marit
3 Referat fra møtet i Torshavn
Evt nye medlemmer tas opp fra hvert enkelt land for neste periode. Referatet ble godkjent.
4 Status for samarbeidet med andre utvalg
 Miljø og Transport i by (Karin): Vi har avholdt felles seminar 15. september.
Transport i by skal ha seminar i Malmö 10.-11. oktober. Wolfgang og Roger skal
holde innlegg.
 ITS (Kristin): Kristin holdt tilsvarende foredrag (som 15. sept.) for ITS-utvalget i
Trondheim i mai.
 Utforming veger og gater (Anette): Utvalget har ikke hatt møte siden i mai.
 Drift og vedlikehold (Erika):  Strategisk planlegging (Anna): 1

 Trafikksikkerhet (Roger): -

5 ViaNordica 2012
Via Nordica 2012 arrangeres 11.-13. juni 2012. Vårt seminar er tirsdag 12. juni om
formiddagen. Det er Get together-samling søndag (ettermiddag). Bankett tirsdag ettermiddag.
Avslutning onsdag kl 17.
Tittel på sesjon: Vi ønsker å endre til Universal design / Tilgjengelighet for alle.
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.
Programmet oversendes til NVF snarest. Ansvar: Marit
Innlederne bør lage pdf av innleggene, for å unngå problemer ved fremvisningen. Filmsnutter
legges inn. Frist for innsending av abstracts er 31. mars 2012. Frist for innsendelse av
”papers”/overheads er 1. mai. Ansvar: Ingrid/Karin/Jacob og Oscar/Roger
Bruk av filmsnutter: Bør be om CD-versjon fra Samferdselsetaten i Oslo. Ansvar: Marit
Hotell: Dersom hotell Odinsve blir et alternativt hotell, bestiller vi i utvalget plass på det. Fra
nettsiden opplyses det at “On-line registration and hotel booking will open in October 2011”.
Stand: Arbeidsgruppen består av Jacob, Ingrid og Palmi. Jacob og Ingrid har hatt et
arbeidsmøte, og avklarer videre spørsmål med Palmi. Vedrørende finansiering er det trolig
NVF-medlemmenes arbeidsgivere som må dekke dette (ingen egen seminaravgift). Standen
blir på 2 m x 4 m med to-tre vegger.
Forslag:
- ledelinjer inn til standen (fotoprint)
- belegg på standen (eks. fra lokal produsent),

6 Samarbeid med NorBalt og eventuelt seminar i Riga våren 2012
Det har ikke vært initiativ fra de baltiske land. Utsettes til neste periode.
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7 Møte i København 9.-10. november 2011
Det planlegges et møte med befaring i København. Møtet holdes i Rambølls lokaler, 10 min
fra flyplassen. Ankomst: onsdag 9. nov. til lunsj, befaring etter lunsj. Felles middag onsdag
kveld. Møte torsdag 10. nov. Det kan settes opp som videomøte torsdag for de som ikke har
anledning til å komme på møtet. Tema: for eksempel tilgjengelighetsrevisjon med befaring.
Hotell foreslås. Ansvar: Jacob.
8 Idékatalogen
Kap 4 Knutepunkter:
- Sverige: Eksempler vist i forrige møte.
- Danmark: Jacob supplerer med eksempler fra København stasjon og fra metroen i
Ørestaden.
- Finland: Ari presenterte eksempler.
- Island: Karin viste eksempler.
- Norge: Ingrid går gjennom innledningstekst, denne revideres noe. Eksempler ble vist.
Kap 5 Ramper, trapper og heiser:
- Sverige: Eksempler vist.
- Finland: Eksempler og krav vist.
- Island: - Norge: Ingrid supplerer med eksempler.
- Danmark: Jacob supplerer med eksempler.
6 Planlegging av tilgjengelighet:
- Angi lenke til gjeldende håndbøker/veiledninger i de enkelte land. Ansvar: Karin,
Jacob, Ari/Erika, Ingrid.
Evt supplere med gode eksempler på møblering. Ansvar: Som over.
Idékatalogen ferdigstilles til neste møte 9. november. Frist: 1. november 2011.
9 Nytt fra de nordiske land
Sverige: Danmark: Finland: Ari har delt ut invitasjon til ViaNordica 2012 i møte med Invalideforbundet i
Helsingfors.
Norge: Det planlegges fagnettverk innen universell utforming og transport. Vegnormalene er
under revisjon, bla. bussholdeplasser. Mulig utredningsprosjekt på ledelinjer i 2012. Nasjonal
handlingsplan skal evalueres i 2012.
Island: 10 Evt
a) Møteplan 2012: Det planlegges kun med ett møte i 2012. Forslag er Lofoten. Mulig
sted er Svolvær, hvor vi har kontaktperson. Torsdag 19.- fredag 20. april, ankomst
onsdag 18. april.
11 Neste møte: København 9.-10. november 2011.
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