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PROFIL  
Hovedfag fra SHKD 1992. Hovedvekt på funksjonshemmede fysiske- og psykososiale 
rolle i samfunnet. Tilleggsutdannelse innen urbanisme, byforvaltning, bolig- og 
miljøfornyelse, kvalitetssikring, plan- og bygningsloven og prosjektledelse. Bred erfaring 
innen universell utforming av bygg og utemiljø og planlegging for funksjonshemmede og 
eldre. Blant annet fra utrednings- og forskningsprosjekter, rådgivning av privat og 
offentlig fagmiljø, kvalitetssikring av planleggings- og byggeprosjekter, utarbeidelse av 
håndbøker, utredninger, foredrag, internasjonalt arbeid og undervisning, samt 
prosjektledelse. Kommunal erfaring innen prosjektledelse, byutvikling, miljøriktig byggeri, 
bomiljø for mennesker med spesielle behov og sosial boligbygging. Erfaring fra 
planleggings- og utrednings områder generelt.  
 
 
UTDANNELSE  
1983-86: Samfunnsfaglig linje, Langhaugen videregående skole.  
1987: 1 årig grunnkurs i tegning, form og farge, Krohnsminde videregående skole  
1987- 92: 3 årig grunnstudium og 2 årig hovedfagsstudium v/ Statens Høyskole for 
Kunsthåndverk og Design, Bergen.  
1992: Veilederkurs Hus og Helse, Statens Byggtekniske etat  
1993: Prosjektstyring og Kvalitetssikring, LBA skolen  
1994: Bolig og Miljøfornyelse, NAL/Det Norske Arkitektakademiet  
1996: Plan- og bygningsloven, NAL/Det Norske Arkitektakademiet  
1999: Urbanisme, Byforvaltning, NAL/Det Norske Arkitektakademiet  
2001: Urbanisme, Byplanteorier, NAL/Det Norske Arkitektakademiet  
 
 
PRAKSIS:  
Fra 1.april 2000: Ansatt og medeier i VISTA utredning AS.  
• Rådgivning Trudvang barnehage, Tromsø kommune, barnehage for barn med 
ekstra behov. 
• Rådgivning universell utforming Sandnes kommune 
• Rådgiving av universell utforming i eksisterende bygg og nybygg, Statsbygg  
• Retningslinjer for utemiljø, Statens byggtekniske etat  
• Medvirkning i plan og byggeprosjekter, DELTA senteret 
• Rådgiving av universell utforming i planleggings og byggeprosessen for    
 Lørenskog Hus. 
• Kvalitetssikring av universell utforming i diverse byggeprosjekter  
• Undersøkelse av tilgjengelighet til spisesteder i Norge for DELTA-senteret  
• Utarbeidelse av Håndbok for universell utforming /Veileder for veger og gatemiljø  

og universell utforming for Veidirektoratet  
• Rådgiver for universell utforming for flere nye byggeprosjekter for Norwegian 

Wood prosjektet, Stavanger. Norske Arkitekters Landsforbund , NAL/Ecobox  
Rådgiving, artikler og foredrag  



• Foredrag på konferanser om universell utforming i regi av Norske Arkitekters 
 Landsforbund  
• Revisjon av arealplan for Longyearbyen, for Longyearbyen lokalstyre 
• Kongsvinger kommune – gjennomgang av universell utforming i kommunale  
 bygg, alle skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner i kommunen 
• Tilgjengelighet til rehabiliteringsinstitusjoner, Helse Øst RHF 
 
• Prosjektleder for Idekonkurranse for området rundt Store Lungegårdsvann,  

Kommunalavdeling for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune. (1 års 
engasjement 2003-2004) 
 

• Prosjektleder Gode eksempler på universell utforming av boliger og offentlige  
 byggeprosjekter, fotodatabase, Statens Byggtekniske etat 
• Prosjektleder rapport om tilgjengelighet og universell utforming ved nybygde  

 boligprosjekter i Oslo, Statens Byggtekniske etat  
• Kastellet skole – tilgjengelighetsanalyse, Oslo kommune –  
 Undervisningsetaten  
• Rådgivning universell utforming Statsbygg, Dette omfatter flere oppdrag 
 knyttet til utvikling av eget EDB-basert program for registrering og analyse av 

 tilgjengelighet, utvikling av planprosess for nye bygg, opplæring av personell 
for å registrere, samt analyser av tilgjengelighet.  

• Rapport om tilgjengelighet og universell utforming ved nybygde boligprosjekter i  
Oslo, Statens Byggtekniske etat  

• Tilgjengelighetsanalyse G-blokken – Finansdepartementet, Statsbygg 
• Prosjektleder for utarbeidelse av veiledningshefte for fysisk planlegging av  
           grunnskoler; ”Grunnskolen for alle”, for DELTA-senteret. 
• Prosjektleder for utarbeidelse av veiledningshefte for universell utforming for   
 Norges Handikapforbund ”Inspirasjonshefte, Universell utforming en utfordring”  
• Prosjektleder utvikling av foredragsserie om Universell utforming for DELTA- 
 senteret  
• Husbankens undervisningsprosjekt, medlem i hovedprosjektgruppen og leder for  
  arbeidsgruppen for arkitekthøyskolene.  
• Prosjektmedarbeider i prosjektet Boligkvalitet i Oslo Indre Øst for Oslo 

kommune/Husbanken  
• Medlem i referansegruppen for det Stortingsoppnevnte Boligutvalgets  

referansegruppe. Boligutvalget er tilknyttet Kommunal- og 
Regionaldepartementet.  

• Styremedlem i en norske avdeling av EIDD, European Insitute of Design and  
Disability.  

• Medlem i styringsgruppen for ECA, European Concept of Accessibility.  
• Rådgivning av privat- og offentlig fagmiljø om universell utforming/ planlegging for  
 funksjonshemmede.  
• Foredrag og workshops om universell utforming i ulike fagmiljø  
 
 
1995-2000: Arkitekt og fagansvarlig, Norges Handikapforbund, Oslo.  

• Prosjektleder for forsknings- og utredningsprosjektet ”Boligpolitikken mot år 
2010”. Prosjektet ble støttet av Husbanken og involverte flere av 
funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Målet for prosjektet var å sette  
linjene for fremtidig boligpolitikk og boligkonsepter for å gi føringer og svar på 
fremtidens utfordringer innen boligpolitikk for funksjonshemmede. Norsk 



Byggforskningsinstitutt og Norsk institutt for by- og regionsforskning stod for 
utredningsarbeidet. Prosjektet første fase gikk fra 1995-97, andre fase ble startet i 
1999 og skal konkretisere og eksemplifisere fase 1. Fase 2 gjøres av VISTA 
utredning AS.  

 
•  Medlem i hovedprosjektgruppe for Husbankens ”Undervisningsprosjekt”, som har 

som mål å få temaet universell utforming, inn som en del av undervisningen i 
tekniske og helse- og sosialfag skoler i Norge.  
Leder for arbeidsgruppen som arbeider opp mot arkitekthøyskolene i Norge.  

•  Ansvarlig for utgivelse av flere publikasjoner og veiledningshefter om planlegging 
for funksjonshemmede.  

•  Medforfatter i prosjekt om videreutvikling og presisering av temaet Universell 
utforming,- planlegging og design for alle. Prosjektet resulterte i en rapport utgitt 
av Rådet for funksjonshemmede årsskiftet 1997/98, også utgitt på engelsk 

•  Utarbeidelse av ”Inspirasjonshefte” for universell utforming. Eksempelsamling  
som bla skal brukes i undervisning ved arkitekthøyskolene.  

• Representant i flere offentlig oppnevnte referansegrupper. Bla Representant for 
NHF/SAFO (Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes organisasjoner) i det 
Stortingsoppnevnte Boligutvalgets referansegruppe. Boligutvalget er tilknyttet 
Kommunal- og Regionaldepartementet.  

• Styremedlem i en norske avdeling av EIDD, European Insitute of Design and 
Disability.  

• Medlem i styringsgruppen for ECA, European Concept of Accessibility.  
• Internasjonalt arbeid bla i Palestina. Undervisning og rådgivning av fagmiljø og 

offentlige myndigheter.  
• Saksbehandling og rådgivning for privat og offentlig fagmiljø.  
 
1992-1995: Avdelingsarkitekt, Kommunalavd. Byutvikling, Bergen Kommune.  
• Planlegging og rådgivning av miljøriktig byggeri i forbindelse med det  

kommunale prosjektet Sunnere By 95.  
• Utarbeidelse av forlag til kvalitetssikring i byggefasen.  
• Prosjektmedarbeider i planleggings- og prosjekteringsfasen for utbedring av  

140 kommunale utleieboliger på Melkeplassen i Bergen. Tverrfaglig prosjekt der 
ulike kommunalavdelinger var involvert. Hovedansvar for eldres boligforhold, 
spesialtilpasninger og sosiale tilbud.  

• Rådgiver for Bergen Bolig og Byfornyelse i diverse bolig- og miljøfornyelse  
prosjekter.  

• Ansvarlig for utarbeidelse av ”Håndbok for planlegging av boliger og tiltak for 
eldre i etablerte bomiljøer.” Prosjektet ble støttet av ulike departement og 
Husbanken.  

 


