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•Faser: 

1 Kartleggingsfase 

2 Diskusjons- og forslagsfase 

3 Søknadsfase 

4 Gjennomføringsfase 

5 Sluttfase 

PROSESSVEILEDER 



Mål: Bevisstgjøre alle involverte 
parter mht. kulturminnets verdier 
og universell utforming og de 
muligheter og begrensninger dette 
gir. 

 

Fase 1: Kartlegging 



•KULTURMINNEVERDI 
Hvem setter denne? 

 Offentlige 

 Privat 

Juridisk/formelt vern 

 Fredet 

 Bevaringsregulert 

 Vurdert verneverdig 

Mål: 

 Beskrivelse/bilde  

 av omfang.  

 Konkret??? 

  



•UNIVERSELL UTFORMING 

Hvem  

 Offentlige 

 Privat 

Hvordan 

 Hva er bruken? 

 Hvilket nivå er realistisk? 

Mål: 

 Beskrivelse/bilde av omfang.  

 Konkret!  



Mål: 

Utarbeide forslag til løsninger på grunnlag av 

kartlegging og innspill fra de involverte. 

 

 

Fase 2: Forslag og diskusjon 



Aktuelle samarbeidspartnere? 

Tiltakshaver, prosjekterende, 
byggesaksbehandler, vernemyndighet, rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
brukerorganisasjoner og ergoterapeut 

Diskutere fra skissestadiet til detaljert løsning. 

Felles begrepsforståelse 

Åpent tidlig i prosessen  

Brainstorming  



Helhet 



Tilføyelse 
Berikende 



Lesbarhet 



Brukbarhet og funksjonalitet 



Kontrast/tilpasning 
Design/visuelt inntrykk 



Bærekraftig 
Reversibelt 



Formidling som alternativ 
Produktutvikling 



Og: sju prinsipper for universell 
utforming: 

• Like muligheter for bruk 

• Fleksibel i bruk 

• Enkel og intuitiv i bruk 

• Forståelig informasjon 

• Toleranse for feil 

• Lav fysisk anstrengelse 

• Størrelse og plass for tilgang og bruk 



Konkrete forslag 

Diskuterbare 

Tydelige på mål – gjør det jobben? 

Ivaretas verdiene? 

 

Alternative løsninger som tar vare på flest 
mulig perspektiver. 

 

 



Fase 3: Søknadsfase 

Mål:  

•Utarbeide søknad om tiltak som beskriver både    

helheten i kulturmiljøet og hvordan detaljer ivaretas 

ved utbedringstiltak for universell utforming 

 

•Avklare behovet for dispensasjonssøknader 
 



Søknad om tiltak etter Plan- og 
bygningsloven? 

Nivå? 

 

 



Dispensasjoner? 

Kulturminneloven 

Andre tillatelser? 



Fase 4: Gjennomføringsfasen 
 

Mål:  

Gjennomføre tiltaket  

i tråd med gitt tillatelse 
  

 



Sannhetens øyeblikk! 

 

Valg av utførende. 

Detaljerte beskrivelser 

Byggemøte 

Hva skjer når…? 



Oppfølging 

Ryggsekk? 

Likeglad? 



Fase 5: Sluttfase - evaluering 

 

Mål: 

Evaluere gjennomført tiltak i forhold til universell utforming og 

kulturminnevern for å dra nytte av disse i senere prosjekt 

 



Lærdom = framskritt 

 

Hvem 

Hvordan 

Tid 

Prosess og resultat 

 




