Universell utforming og funksjonshemmedes
reiseopplevelser

Hvorfor ble bussen «gruset»?
• En del teknisk sett dårlige løsninger
‐ ga behov for assistanse for å utføre vanlige reiser

• Klare interessekonflikter med andre reisende
• En rekke ulike utforminger av kjøretøyene
• Ulike måter benytte stoppestedene på
To hovedelementer sto frem som viktige gjennom våre turer:
‐ Fysisk tilgjengelighet
‐ Forutsigbarhet

Hvordan brukermedvirkere kan påvirke
utformingen av den materielle infrastrukturen.
Belyst gjennom tre case fra utbyggingsprosjekter i
samferdselssektoren

•
•
•
•

Se hvordan brukermedvirkning faktisk foregår i
utbyggingsprosjekter som skal være universelt utformet
Få en forståelse av suksessfaktorer og barrierer for gode
medvirkningsprosesser
Få innsikt i hva som er funksjonshemmedes
organisasjoners oppfatninger av medvirkningsprosesser
Få belyst hvordan utbyggere stiller seg til
medvirkningsprosessene

Hva mener vi med brukermedvirkning?
• «Brukermedvirkning er en arbeidsform der enkeltpersoner eller
representative organisasjoner som er eller blir påvirket av en
tjeneste/tiltak skal ha innflytelse på beslutningsgrunnlaget for
tjeneste/tiltaksutforming.
• …brukeren handler ikke på vegne av seg selv for å bedre sitt
eget tjenestetilbud, men medvirker for å ivareta interessene for
en større gruppe mennesker.»
(Safo, 2016)

Prosjektdesign: Hvordan skulle vi få informasjon
om medbestemmelsesprosesser?
• Prosjektet var i utgangspunktet kvalitativt, eksplorativt og åpent
• Innledningsvis skulle vi intervjue noen organisasjoner for
funksjonshemmede
• Organisasjonene skulle komme med forslag til prosjekter vi
kunne følge
• Velge ut tre «case» og intervjue personer som hadde deltatt i
planprosessene, både brukermedvirkere og personer på
utbyggersiden

De utvalgte casene:
• Organisasjonene foreslo to store utbyggingsprosjekter:
• Bygging av ny terminal på Oslo Lufthavn
• Terminalutvikling på Værnes Lufthavn

Begge disse prosjektene er på nasjonalt nivå. Det nasjonale
selskapet Avinor er også prosjekteier for begge prosjektene
• Det ble også foreslått et par mindre lokale prosjekter. Vi valgte
det nyeste:
• Lørenskog bussterminal (2007 – 2010)

(I) Organisasjonene:
Hvordan så de på brukermedvirkningsprosessene?
• Alle organisasjonene var positive til brukermedvirkning i
samferdselssektoren.
• I intervjuene ble det særlig lagt vekt på at brukermedvirkning
var:
• Et verktøy for å formidle særegen kunnskap inn i plan- og bygge
prosesser
• Et middel for å oppnå høy kvalitet på materiell og tjenester innenfor
sektoren

(II) Organisasjonene:
Hvordan så de på brukermedvirkningsprosessene?
• Alle organisasjonene så også svakheter ved måten
brukermedvirkning fungerer i transportsektoren:
• Forskjell på prosesser på nasjonalt nivå og prosesser på mer lokalt
nivå.
• Inntrykket som ble formidlet var at prosessene på nasjonalt nivå,
som samarbeidet i fly-, tog- og veigruppa fungerer greit
• Mer variasjon når det gjelder kvaliteten på prosesser på lokalt
nivå

(III) Organisasjonene:
Hvordan så de på brukermedvirkningsprosessene?
• Svakheter i oppstartfasen av prosjekter:
• Det er stor variasjon i når brukermedvirkere blir koblet inn i prosjektene
• Det er stor variasjon i hvordan brukermedvirkerne blir rekruttert til
konkrete prosjekter

• To klare farer knyttet til dette:
• Brukermedvirkeren kommer så sent inn i prosessen at mange
premissgivende beslutninger allerede er tatt.
• Tilfeldig hvem som blir rekruttert inn som brukermedvirkere,
valget ikke begrunnet i representantens kompetanse

(IV) Organisasjonen:
Hvordan så de på brukermedvirkningsprosessene?
• Svakheter i gjennomføringsfaser av prosjekter:
• Brukermedvirkernes kompetanse
• Krevende å skulle forholde seg til tekniske tegninger og
terminologier.
• Kan komme opp i situasjoner der lovverk og lovfortolkninger blir
sentralt. Krever juridisk kompetanse.
• Viktig å kjenne andre funksjonshemmedes behov
• Innspillene vil alltid ha utspring i brukermedvirkerens egne
erfaringer

(V) Organisasjonene:
Hvordan så de på brukermedvirkningsprosessene?
• Svakheter i gjennomføringsfaser av prosjekter (fortsetter):
• Manglende kompetanse i forhold til motstridende interesser mellom
ulike funksjonsnedsettelser

• Brukermedvirkernes arbeidsinnsats
• Både krav til arbeidsinnsatsen i prosjektene og
brukermedvirkernes mulighet og motivasjon for betydelig
ekstrainnsats varierer. Det dreier seg som regel om frivillig
ulønnet arbeide

Hvordan ble brukermedvirkning oppfattet i våre
konkrete prosjekter? Case 1 Lørenskog busstasjon
• Prosjektorganisasjonens perspektiv:
• Arbeidet med å rekruttere brukermedvirker startet med en gang.
• Brukermedvirkeren var med på alle møtene i prosjektgruppa
• Brukermedvirkeren var forsiktig med å gi råd i forhold til andre
grupper
• På et stadium av prosessen ble det hentet inn en brukermedvirker
med annen funksjonshemning for å få et bredere erfaringsgrunnlag.
• Nyttig å ha med brukermedvirker i forhold til universell utforming:
• Kom med konkrete innspill på detaljnivå som var nyttige for å få frem
gode løsninger.
• Involvering av brukermedvirkning gir en bedre forståelse av hvorfor
tiltak skal gjennomføres og av hvordan arealene kan brukes.

Case 1, Lørenskog busstasjon
• Brukermedvirkerens perspektiv:
• Ble hentet inn som representant i det kommunale rådet for
funksjonshemmede
• Har vært brukermedvirker i flere utbyggingssaker
• Fornøyd med å komme inn tidlig i prosessen.
• Lekmann, men kan komme med råd hvis noe er til hinder for
brukervennlighet.
• Brukte egne praktiske erfaringer som grunnlag for råd til løsninger.
Som bruker er han ekspert.
• Fornøyd med løsningene som ble valgt, ut fra forholdene

Hvordan ble brukermedvirkning oppfattet i våre
konkrete prosjekter? Case 2 Værnes Lufthavn
• Prosjektorganisasjonens perspektiv:
•
•
•
•
•

Tok kontakt med FFO for å få brukermedvirkere inn fra starten av
Benyttet to brukermedvirkere for å få større bredde i erfaringene
Opplevde brukermedvirkerne som kompetente
La opp til en åpen og bred diskusjon der hele prosjektgruppen deltok
Egne møter for universell utforming etter ønske fra
brukerrepresentantene

Case 2, Værnes Lufthavn
• Prosjektorganisasjonens perspektiv (fortsetter):
• Det opplevdes lærerikt å ha med brukermedvirkerne tidlig i
prosessen
• Opplevde at brukermedvirkerne var mest aktive med å stille krav
når de kunne henvise til lover og forskrifter
• Selv om TEK10 nå ligger i bunnen er det behov for
brukerkompetent kunnskap i mange situasjoner
• Prosessen var preget av samarbeid og det var lett å komme til
enighet

Case 2, Værnes Lufthavn
• Brukermedvirkernes perspektiv:
• Begge medvirkerne hadde tidligere erfaring som brukermedvirkere og
oppfattet at de hadde kunnskap å tilføre prosjektet.
• Mente det var viktig at de komme tidlig inn i prosessen
• Hadde egen kontakt med arkitektene i prosjektet
• Opplevde at det hadde vært en positiv prosess

Case 2 Værnes Lufthavn
• Brukermedvirkernes perspektiv (fortsetter):
• En større diskusjon der brukermedvirkerne fikk gjennomslag til slutt,
men det å oppleve motstand på eget forslag var tungt
• Ga seg på et forhold, noe den ene brukerrepresentanten har fått
kritikk for av brukere.
• Oppdager svakheter etter ferdigstillelse
• Vanskelig å fange opp en rekke detaljer ut fra tegninger. De må
oppleves

Hvordan ble brukermedvirkning oppfattet i våre
konkrete prosjekter? Case 3, Oslo Lufthavn
• Prosjektorganisasjonens perspektiv:
• Prosjektledelsen som tok initiativ og inviterte brukermedvirkere
• Brukermedvirkning kommer inn før prosjektet har fått noen bestemt
form blir tillagt stor betydning for prosjektets utforming
• Flere brukermedvirkere og god kompetanse i gruppa
• Samlet kompetansen i egen arbeidsgruppe for brukermedvirkere -og
assistenttjenesten på flyplassen
• Målet er å bygge for brukere. Dette gjør brukermedvirkning viktig

Case 3, Oslo Lufthavn
• Prosjektorganisasjonens perspektiv (fortsetter):
• En systematisk tilnærming til brukermedvirkning, tre sentrale
elementer:
• Kunnskapstilfang
• Forventningsstyring
• Forankring
• Gode ideer kan komme fra mange steder

Case 3, Oslo Lufthavn
• Brukerrepresentanters perspektiv:
• Oppfattet det å komme inn i prosessen allerede under
forberedelsene til arkitektkonkurransen som veldig positivt
• Høy kompetanse blant brukermedvirkerne
• Opplever at TEK10 er et godt referanseverk, men alltid forhold som
faller utenfor reguleringene

Case 3, Oslo Lufthavn
• Brukerrepresentanters perspektiv (fortsetter):
• Finnes interessekonflikter, men de ble løst ved smidighet begrunnet
i gjensidig forståelse av saksforholdene.
• Intervjuede brukermedvirkere beskrev prosessen som «veldig god»
og forbilledlig.
• Suksesskriterier:
• tidlig involvering
• gjensidig engasjement
• strukturert brukermedvirkning
• sta oppfølging fra organisasjonene

Noen hovedinntrykk fra undersøkelsen
• Alle aktørene er fornøyde med brukermedvirkningsprosessene i de
casene de ble intervjuet om. Det gjelder brukermedvirkere så vel som
prosjektledelse
• Alle aktørene rapporterer at brukermedvirkningsprosessene har
medført kunnskapsoverføring, både når det gjelder detaljløsninger og
når det gjelder generell forståelse av behovet for og nytten av universell
utforming
• Fornøyde med sluttresultatene, også på punkter de har fått kritikk av
sine egne. Oppfatter beslutningen som forankret i kunnskap

Utfordringer
• Å komme tidlig inn i prosessen
• Kompetanse
• Utfordringer ved å representere andre enn seg selv: Sikre et bredt
erfaringstilfang blant brukermedvirkere
• Brukermedvirkningsprosessene må også være universelt utformet
• Sikre at store og mellomstore utbyggingsprosjekter får
brukermedvirkning
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