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Innledning 

Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv 
pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn. 
Det er utarbeidet en fylkesdelplan for universell utforming for å løfte fram dette viktige 
temaet. Planen har en god oppfølging, og i 2009 ble Rogaland valgt som ett av åtte 
pilotfylker for universell utforming i Norge. Time og Klepp ble valgt som 
ressurskommuner samme år. Dette er i henhold til tiltak K1 i Regjeringens 
handlingsplan "Norge universelt utformet 2025".  Universell utforming utvikles som en 
strategi i kommunal og regional planlegging og forvaltning og tiltaket inkluderer 
ressurskommuner, pilotfylker og nye pilotkommuner.  
 

Uteområder, friluftsliv og reiseliv er ett av fem satsningsområder i fylkesdelplan for 
universell utforming. Fysisk aktivitet og friluftsliv er kilde til god helse, glede, 
livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. Dette gjelder for alle. Det er derfor 
viktig at det finnes et bredt spekter av rekreasjonsområder som er universelt 
utformede, både lokalt og regionalt, og beregnet på ulike typer aktiviteter (tur, bading, 
fiske, utsikt etc.). 

En av målsettingene i planen er at alle skal ha tilgang til et variert tilbud for fysisk 
utfoldelse i sin kommune.  

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern i Rogaland (FINK) har som 
mål at alle skal kunne drive et variert friluftsliv. Blant tiltakene i planen er nedbygging 
av mentale og fysiske barrierer mot utøvelse av friluftsliv, bygging av turveier og 
tilrettelegging av friluftsområder basert på universell utforming. 



  www.tilgjengelighet.no 

Dette er en informasjonskanal til publikum 
vedrørende tilgjengeligheten ved ulike arenaene 
i fylket. Den er også en markedsføringskanal 
hvor fylkeskommunen informer om tiltak som 
gjøres i fylket innen universell utforming. 

  

Ansvaret for nettsiden ligger hos fylkesrådmannen. Ettersom nettsiden også er et av 
tiltakene i fylkesdelplanen for universell utforming, er det prosjektleder for oppfølging 
av planen som skal sørge for aktiviteten på siden. Det er i tillegg ansatt en 
nettredaktør til å drifte nettsiden.  

Driftsoppgavene til tilgjengelighet.no er å fylle nettsiden med innhold, og å holde 
siden levende med stadige oppdateringer og nyheter. Foreløpig består nettstedet av 
14 kategorier som alle skal fylles med kartlegginger. Kartleggingene er blitt utført av 
personer med fagkunnskap innen universell utforming. Brukerorganisasjonene har 
vært engasjert i kartleggingen i tillegg til innleide konsulenter og ergoterapeuter. 
Kartleggingen blir foretatt sammen med arenaeier, friluftsråd, kommuner, arkeologer 
og andre aktuelle aktører. For mer info om nettsiden se rapport på www.rogfk.no for 
www.tilgjengelighet.no. 

 

Interreg IVB prosjektet "Coast Alive" 

Rogaland fylkeskommune er en av 14 partnere i Interreg IVB prosjektet "Coast Alive" 
i Nordsjøprogrammet. Hordaland fylkeskommune leder prosjektet, som har partnere i 
Norge, Sverige, Danmark, Nederland og England.   

Prosjektet har som mål å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet. Et av delmålene 
i prosjektet fokuserer på grupper som av ulike grunner er inaktive, blant annet 
personer med nedsatt funksjonsevne. Det er dokumentert at mange med nedsatt 
funksjonsevne kunne vært betydelig mer fysisk aktive, dersom det fantes 
friluftslivsområder som er universelt tilrettelagt og har god, tilgjengelig informasjon. 

Våren 2009 arrangerte Rogaland fylkeskommune en dagskonferanse med tittelen: 
«Coast Alive – Gjør kysten vår levende og inkluderende. Hvordan skal vi ta i bruk 
natur- og kulturarven langs kysten for å fremme folkehelse for alle» (se vedlagt 
program). Konferansen ble støttet av Deltasenteret.  

 

Fase 1: Metodeutvikling. Høsten 2010. 

Høsten 2010 ble det igangsatt et viktig arbeid for å nå våre målsettinger. Første trinn 
var nødvendig metodeutvikling, igangsatt av Rogaland fylkeskommune, som et ledd i 
arbeidet med "Coast Alive" prosjektet. Dette er direkte oppfølging av Fylkesdelplan 
for universell utforming hvor arbeidet med å fylle nettsiden med data er et av 
tiltakene. 

 

http://www.tilgjengelighet.no/
http://www.rogfk.no/
http://www.tilgjengelighet.no/


Vi valgte å klassifisere graden av universell tilrettelegging i de vanligste typene av 
friluftslivsområder/ute-områder. Disse er: 

 Sentrumsnært turområde 
 Turområde 
 Badeplass  
 Fiskeplass 
 Vinteraktivitet (aking, skigåing, mv.) 

Registreringsmetoden bygger på ny teknisk forskrift (TEK 10 
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20100326-0489.html ). Metoden er tilpasset til bruk i 
områder for friluftsliv i samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund og andre 
sentrale nasjonale aktører. Det er lagt vekt på å gi konkret og enkel informasjon om 
brukbarheten av ute-områdene for personer med funksjonsnedsettelser som: 

1. bevegelse 
2. syn 
3. hørsel 
4. miljø  
5. orientering 

 
Kopi av registreringsskjema er presentert som vedlegg til denne rapporten 
 
 
Fase 2: Registreringer i feltet vår og høst 2011 
 
Registreringene ble utført ved hjelp av metodeverktøyet som ble utviklet i fase 1. 
Registreringsarbeidet ble utført av ergoterapeuter og friluftslivskyndig personell 
ansatt i Rogaland fylkeskommune i tett samarbeid med kommunene og de 
interkommunale friluftsråd. Det ble sendt ut rapport til kommunene med bilder og 
forslag til tiltaksløsninger.  

Ambisjonsnivået er svært høyt. Målet er å dekke behovet for et variert friluftsliv for 
alle innbyggere i Rogaland. Registreringene omfatter derfor graden av tilgjengelighet 
for alle brukergrupper i samtlige typer ute-områder. I tillegg til registrering av dagens 
tilstand, har registreringene også omfattet forslag til fremtidige utbedringer.  
 

Registreringene inneholder også forslag til konkrete forbedringstiltak som anbefales 
utført. Forslagene er kommunisert til de som har ansvar for drift og vedlikehold av de 
enkelte ute-områdene og er derfor utelatt i denne rapporten, men kan fås ved 
henvendelse til regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Det samme 
gjelder mer detaljert informasjon om metoder og annen bakgrunnsinformasjon. 

 

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20100326-0489.html


       

 

Ekstraordinære midler 

Med bakgrunn i kartleggingsarbeidet av universell utforming i friluftsområder, høsten 
2011, stilte Rogaland fylkeskommune til disposisjon et beløp i størrelsesorden 
600.000 kroner til oppgradering av kartlagte friluftsområder.  

Kriterier: 

 Området må være kartlagt (av oss) i høst og tiltaket må være foreslått i 
rapporten 

 Søknaden må være levert til oss innen 15. desember. Fortrinnsvis elektronisk 
til: linda.nilsen.ask@rogfk.no 

 Søkere som kan stille egne midler/egeninnsats til rådighet vil bli prioritert 
 Arbeidet må utføres i løpet av 2012 og rapporteres innen 01.10.12. 

Alle kommunene i Rogaland fikk informasjon om disse midlene pr. epost i desember 
2011. 

 

Søkeprosess 

Det kom inn 13 søknader – 10 fra kommuner og 3 fra friluftsråd. Søknadene fra 6 
kommuner og 2 friluftsråd – til sammen 10 prosjekter - fikk tilslag. Nedenfor følger en 
oversikt over prosjekter som fikk tildelt midler.  

mailto:linda.nilsen.ask@rogfk.no


TILDELING AV EKSTRAORINÆRE MIDLER TIL FRILUFTSLIV OG UNIVERSELL 
UTFORMING I ROGALAND, 2011 

Søker Formål Tilsagn 
Jæren Friluftsråd 
 

Melsvatnet 
Gruse opp vei og heve vei på enkelte 
områder pga flomvann. Ny tilkomst for 
rullestoler til tilrettelagt rasteplass. Ny grind 
for rullestolbrukere. 
 

Kr 100.000,- 

Rennesøy kommune Fjøløy fort 
Det er utarbeidet en mulighetsstudie over 
området. Tilskuddet søkes til tresti over 
steinbrudd og svaberg med atkomst for 
rullestolbrukere og barnevogner.  
 

Kr 100.000,- 

Time Kommune Stemmen Kv. 
Rekkverk til bru. 
 
Bruhølen fiskeplass 
Nye benker/bord, generell opprydding langs 
elv og underlag. 
 

Kr 30.000,- 
 
 
Kr 30.000,- 
 

Friluftsrådet Vest  Notaflåt 
Nytt servicebygg med uu standard for 
toaletter, etablere turvei til eksisterende 
baderampe, sittegrupper til uu-tilpasset 
grillplass. 
 
Åkrasanden 
Innkjøp, montering av 3 nye hvilebenker 
langs tursti, utbedre rampe, redusere 
nivåforskjeller 

Kr 100.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
Kr 30.000,- 
 
 

Gjesdal kommune Perlå 
Merke Hc p-plass, atkomst til hc-toalett, 
oppgradering av toalett, fast dekke til grill og 
bålplass og baderampe. Baderampe skal 
prioriteres av tiltakene. 
 
 
 

Kr 100.000,- 
 
 
 

Klepp kommune Klepplunden 
Gjøre Hc-toalettet mer brukervennlig ift 
kravene om uu 
 
 
 
 
 

Kr 10.000,- 



Sandnes kommune 
 

Bruelandparke, Sandvedparken 
Strakstiltak Hovedlekeområde: restaurere 
ledelinjer, utbedre grusdekke, veioverganger, 
atkomst til lysthuset, vedlikehold av bruer 
 
 

Kr 30.000,- 

Sauda kommune Universelt utformet rundløype 
Montering av lys på den øverste strekningen 
Skolebrua/Saudahallen 
 

Kr 70.000,- 

 

 

Eksempel: Rapport på brukte midler fra Jæren Friluftsråd 

En av søknadene vi mottok var fra Jæren friluftsråd. Rogaland fylkeskommune har 
mottatt sluttrapport etter at prosjektet er gjennomført og følgende er utbedret: 

Turveien er hevet over myrområdet slik at den i flomtider ligger tørt. Nytt toppdekket 
er lagt på og komprimert. Vei er hevet ved bru for å ivareta stigningsgraden. To 
porter er blitt utbedret før neste års beitedyr kommer på plass. Portene blir tatt bort 
utenom beitesesongen. 

På friluftsområdet Melsvatnet er det laget badeplass for rullestolbrukere. To toalett er 
oppgradert, veien er hevet og drenert på våte områder, vegetasjon er ryddet for å 
bedre utsikt, nytt kart og informasjon er under arbeid. Det gjenstår oppgradering av 
toppdekket i de bratteste partiene på vestsiden av vannet. Dette blir tatt til våren 
2013. Det ble leid inn arbeidskraft for å gjennomføre oppgradering av turveien. 

 

  

Våt turvei ved kartleggingen. (Foto: Jæren friluftsråd) 

 

 



   

Heving og oppgradering av toppdekket. (Foto: Jæren friluftsråd) 

 

         

På 6 måneder har det passert 47.000 forbi telleapparatene til Jæren friluftsråd.  

(Foto: Jæren friluftsråd) 

 
 
Multiseminar 

Rogaland fylkeskommune ønsket å dele erfaringene fra dette samarbeidsprosjektet 
ved et kompetansehevende og inspirerende seminar for våre samarbeidspartnere. 
I planleggingen av seminaret oppdaget vi at tre av våre fylkeskommunale prosjekter 
skulle ha et arrangement i samme periode for å rapportere på status til de samme 
målgruppene.  Vi syntes derfor at det ville være hensiktsmessig å vise regional 
synergi i arbeidet med friluftsliv og vi inviterte kommuner, friluftsråd, aktuelle 
organisasjoner og pilotkommuner til et seminar den 26.01.12 med tittel: 
«Multiseminar – friluftsliv i Rogaland. Universell utforming i friluftsområder», se 
vedlagt program Dette var et samarbeid mellom våre to interreg prosjekter «Coast 
Alive» og «Vital Rural Area» og prosjektet «Friluftsliv og universell utforming».  

 

 



Interreg IVB – Nordsjøprogrammet Vital Rural Area 

Målsettingen i prosjektet er å skape en felles verktøy-kasse "Rural Power Pack" som 
skal bedre sosio-økonomiske forhold/levekår i utkantstrøk (rural areas). IKT skal 
være et viktig virkemiddel. I Rogaland har vi valgt å satse på utviklingen av et IKT-
verktøy som allerede i prosjektperioden er tatt i bruk i kommunehelsetjenesten i 
Finnøy kommune med svært godt resultat. 

 

Erfaringer 

Prosjekt Friluftsliv og universell utforming har vært et samarbeidsprosjekt både internt 
i fylkeskommunen og eksternt med flere samarbeidspartnere fra bla kommuner og 
friluftsråd. Kommunene og friluftsrådene har gode kunnskaper om å gjøre 
turområdene tilgjengelig for alle. Dette kartleggingsprosjektet har bidratt til ytterligere 
kompetanseheving i universell utforming og i kartleggingsmetoden med bruk av 
kartleggingsredskaper og registreringsskjema.  

Alle registreringene er lagt ut i sin helhet på www.tilgjengelighet.no . Disse vil bli 
oppgradert etter som fylkeskommunen får tilbakemeldinger på endringer som er 
utført. Samarbeidspartnere henviser til hverandres nettsider for å kunne gi best mulig 
informasjon om friluftsområdene til publikum.   

For å nå våre målsettinger om at alle skal ha tilgang til et variert tilbud for fysisk 
utfoldelse i sin kommune ser vi for oss mange flere faser i dette arbeidet, vel vitende 
om at dette er tids- og kostnadskrevende. Vi vil også påpeke at det er helt nødvendig 
at registreringene utføres av fagfolk og at det settes av ressurser til dette arbeidet. 
Det er viktig at det er et godt samarbeid internt i fylkeskommunen og mellom 
kommunene, interesse-organisasjonene og offentlige aktører. Sist, men ikke minst er 
det viktig å sikre økonomiske ressurser til oppgraderinger og tilretteleggingstiltak. 
 
 
Stavanger, 1. februar 2013 
 

 

 

http://www.tilgjengelighet.no/


 
PROGRAM 
 
 
Coast Alive – Gjør kysten vår levende og inkluderende 
Dagskonferanse 3. april 2009 
 
Hvordan skal vi ta i bruk natur- og kulturarven langs kysten for å fremme 
folkehelse for alle 
 
Sted: Clarion Hotell, Stavanger 
Tid: 09.30 – 15.00 
 
Målgruppe:  
Kommuner, fylkeskommuner, regional stat,  interkommunale friluftsråd, relevante 
frivillige organsiasjoner, m.fl. 
 
 
09:30 – 10:00. Registrering og kaffe/te 
 
10:00: Velkommen  
 

 Åpning v/ Inghild Vanglo, fylkestingspolitiker og leder av fylkesrådet for 
funksjonshemmede 

 Presentasjon av Interreg IVB prosjektet ”Coast Alive!” v/prosjektleder Magne 
Haugseng 

 Hvordan motiverer vi oss selv og andre? Halldor Skard, Skapende Livsstil 
 
12:00 – 13:00 Lunsj 
 

 Universell utforming og friluftsliv v/Karen Kjeldsberg Pihl, Delta-senteret 
 Presentasjon av nettportalen www.tilgjengelighet.no v/Linn Haugvaldstad 

Jansen, kulturseksjonen, Rogaland fylkeskommune 
 ”Friluftsliv for alle – hele året” v/Trude Nordstrøm, Haugesund Turistforening 
 Takk for i dag 

 
 
 
 
Kontaktpersoner: Linda Nilsen Ask, Rune Flage, Linn Haugvaldstad, Eli Viten 
 
 
 

            

http://www.tilgjengelighet.no/


 



Multiseminar 
Friluftsliv i Rogaland
Universell utforming i friluftslivsområder 
– regional synergi

26. januar 2012. Kl. 10:00 – 15:00

Sted: Utstein Kloster hotel
Målgruppe: Kommuner, friluftsråd og aktuelle 
organisasjoner
Spesielt invitert: Pilotfylke-prosjektet i Rogaland 

Tema: •        Status Pilotfylke prosjektet
•        Presentasjon av Kartlegging av tilgjengelighet i                    friluftslivsområder. Eksempler på tiltak. 
         Presentasjon av nettsiden: www.tilgjengelighet.no.  •        Kulturminner i Friluftslivsområder – tilgjengelig for alle?
•        Nasjonal Handlingsplan for Friluftsliv. Forventninger til 
         arbeidet  i Rogaland fra Direktoratet for Naturforvaltning
•        Status interreg-IVB prosjektet ”Coast Alive!”           (kort om prosjektet: Se vedlagt pdf-brosjyre)
•        Status interreg-IVB prosjektet Viatal rural area 
•        Orientering om nasjonal standard for 
         universell utforming av uteområder
•        Merking og gradering av turløyper og stier

Seminaret er gratis, med bindende påmelding 
av hensyn til mat og gaver.
Nyttårsgave til alle som kommer!
Lunsj: Kortreist mat 



 



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Gratis

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Informasjon

Er informasjon tilgjengelig på annet språk?

Er området trinnfritt, eller maksimalt 2cm?

Er underlaget fast, jevnt og vedlikeholdt?

Er Hc- parkering skiltet?  ant.: __

Type underlag: 

Er informasjon med taktile bokstaver (h:16mm)?

Er informasjon i braille (punktskrift)?

Er skilt kontrast 0,4 til omgivelser?

Er bokstaver i kontrast 0,8 til skilt? 

Er det alternativ til informasjon i lyd?

Er bokstavstørrelse minimum 5cm?

Dato: 

Avstand til hovedområde / tursti:         

Er parkeringsautomat tilgjenglig?

Annet: 

Hvordan komme til område:

Parkering

Har skiltet parkering minimum areal 4,5 x 6m?

Totalinntrykk: 

Er det uten hindringer til turområde (obs veibom / grind)?

Er stigning maksimalt 1:20?

Avstand fra offentlig holdeplass til området: 

Er det tilgang helt inntil informasjonstavle?

Viser informasjonstavle grad av tilgjenglighet?

Er informasjon gitt med symboler?

Registreringsskjema for universell utforming av uteområder

Område: 

Registreringsskjema er med utgangspunkt i TEK -10

Kommune: 

Avstand til Hc- toalett: 

Type informasjon: 

Er informasjon  i lyd?

Er senter informasjontavle, maks 1,5 m høyde?

Evt. Naturbase nummer:

Registrert av: 



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Er det fri for bjørk langs turvei / området?

Er det fri for gress langs turvei / området?

Er det minimum 0,5m fri sideplass på dørens låsside?

Annet: 

Er stigning maks 1:12, for vei kortere enn 5m?

Er det tydelig (taktil) avgrensning mellom turvei - terreng?

Turvei / turområde

Toalett

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er stigning  maksimalt 1:12 i adkomst?

Er trekkraft maksimalt 2 kg for å åpne dør?

Er det ekstra håndtak på innside dør?

Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er tverrfall maksimalt 2%?

Er stigning maksimalt 1:20

Er underlag fast, sklisikkert og vedlikeholdt?

Er det fritt for hindringer i gangbane?

Er turvei lett å orientere seg i?

Er det hvilerepos 1,6m x 1,6m for hver 0,6h.m?

Er det fri for or langs turvei / området?

Er det fri for hassel langs turvei / området?

Er det fri høyde under servant 0,67m?

Er turvei synlig i terrenget?

Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret?

Annet:

 

Er fri bredde minimum 1.8m ( under 5m: 1.4m)? 

Er snusirkel utenfor dørens slagradius 1,5m?

Er det visuelt og taktilt skiltet, med kontrast 0.8?

Er det belysning?

Er søppestativ tilgjenglig plassert?

Er sideplass av toalett minimum 90cm?

Kan låst dør låses opp utenfra i nødstilfelle?

Er det til å henge toalettrull på armstøtten?

Er inventar montert med nedre kant 0,9m over gulv?

Er det oppfellbare armstøtter - hver side?

Er det fri snusirkel 150 cm, inni rommet?

Kan søppelstativ betjenes av alle?

Er det belysning?

Er fri fri høyde minimum 2,25m?

Er fri bredde (lysåpning) i dør min 86cm?

Har dør minimum kontrast 0.4?

Er belysning minimum 400lux?

Har inventar minimum kontrast 0.8 ifht bakgrunn?



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Er fri bredde rampe mellom håndlister 90 cm?

Grill - / bålplass

Servering / kiosk

Gapahuk / grindabygg

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er bryggekant sikret?Stoppekant, min 15 cm?  

Annet: 

Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm i endene av rampe?

Er frihøyde inni minimum 1,4m?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er det mulig å komme inntil bålet?

Annet: 

Type underlag:

Annet: 

Er høyde skranke, maks 80 cm?

Er det skrankeslynge?

Er det gluten / laktose fri servering?

Har dør / kioskluke kontrast 0.4? 

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er stigning i rampe maksimalt 1:20?

Har rampe håndlister? ( høyde 70 og 90 cm?)

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Annet: 

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Brygge / fiskeplass

Har øvre kant kontrast 0,4? 

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Er det fri bredde minimum 1.8m(under 5m 1.4m)? 

Annet: 

Type underlag:

Er stigning i rampe maksimalt 1:20?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret?

Sittegrupper / hvilebenker

Er sittehøyde benk mellom 45 - 50cm?

Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm i endene av rampe?

Annet:

Stigning maksimalt 1:20

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er det stille soner innenfor oppholdsareal?

Utsiktsplass

Lekeplass / aktivitetsområde

Annet: 

Type underlag:

Annet:                                                                                                

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret?

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Har hvilebenk armlener?

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er fri høyde under bord min 67cm?

Er det hvilebenker?

Er avstand mellom hvileplasser maksimalt 150m?

Har hvilebenker ryggstøtte?

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Badeplass / baderampe

Har rampe håndlister? ( høyde 70 og 90 cm?)

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er fri bredde rampe mellom håndlister 90 cm?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Annet:  

Er det håndlist på begge sider i hele trappens forløp?

Har alle opptrinn samme høyde?

Utetrapp

Er det kontrast 0.8 på øvrige trappeneser? 

Er inntrinn minimum 280mm?

Er det visuelt og taktil farefelt ved trapp?

Går håndlisten 30 cm utover første og siste trinn?

Er det visulelt og taktilt oppmerksomhetsfelt ved trapp?
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Rapport på hurtigbåter 
og universell utforming 



 



FJORDKATT, FJORDFART og FJORDDROTT 
Bygget 2006/2007 av Brødrene Aa A/S, levert Stavangerske 1. halvår 2007. 

 

 
 
 

Fartøyenes hoveddata  
  
Lengde over alt LOA 27,0 m 
Bredde over alt BOA 8,8 m 
Dybde i riss 2,7 m 
Tonnasje 226 BRT 
Byggemateriale Carbonsandwich/vinylester 
Passasjerantall 180 pax 
Klasse DNS Fartsområde 4, Klasse C - HSC 2000 
DNV-klasse 1A1 HSLC R4 Passenger 
Motorer 2 stk. MTU10V 2000 à 749 kw v/2150 o/min 
Gir Servogear HD 220 utv. 2,952 : 1 
Propeller Servogear vribare propeller 4-bladet 
Baugthruster Sleipner SP 550 
Operasjonshastighet 30 knop 
Flåtesystem 2 x 150 manns + 1 x 50 manns ZODIAC 
Elektro/Elektronikkinstall. Industritjenester, NBN Elektro 
Elektronikk leveranser Landor Larsen Elektronikk 
Stolleveranser West Mekan 
Innredning/interiør Brødrene Aa, Fjorddesign 
Design overbygg Hareide Design Mill 
Design skrog Marintek 

 
Dette er verdens største båter for sivil passasjerfart bygget i carbonfiber. Dette 
materialet er sterkere enn stål og lettere enn aluminium.  Lettere båter betyr at 
drivstofforbruket (og utslippene) er redusert med ca. 40 % i forhold til konvensjonelt 
bygde hurtigbåter i aluminium av samme størrelse.  
 
Båtene er helt identiske og er bygget av Brødrene Aa i Hyen på oppdrag for 
Stavangerske AS, som drifter båten på en 8-års kontrakt med Rogaland 
Kollektivtrafikk FKF – Kolumbus. Båtene går i Ryfylkebassenget i Rogaland der den 
lengste ruten går mellom Stavanger og Sauda. 



 
 
Båtene er de første i Europa som er bygget med tanke på 100 % universell 
utforming, dvs. tilpasset slik at de fleste, uavhengig av egen funksjonsgrad, skal 
kunne reise selvstendig, uten å treffe på unødvendige hindringer. Bl.a. har valg av 
farger, gulvbelegg og lyssetting ført til at synshemmede lett kan orientere seg om 
bord. Informasjonsskilt ombord er taktile, dvs i 3D slik at også svaksynte og blinde 
kan lese dem. 
 
Båtene har teleslynger. Hørselshemmede med høreapparat får derved lettere tilgang 
til informasjon over høytalersystemene.  All sikkerhetsinformasjon blir også gitt på 
monitorer ombord. På monitorer kan passasjerene følge med på hvor båten til enhver 
tid befinner seg i ruta i det båtens posisjon hele tiden blir vist i elektroniske kart. Dette 
gjør det lettere for hørselshemmede, men også for turister, å orientere seg hvor i ruta 
de er i forhold til bestemmelsessted. 
 
Alle byggematerialer er ut fra at personer med allergier ikke skal møte hindringer. 
Bl.a. er setetrekk i kunstskinn for ikke å trekker til seg parfyme, samtidig som det er 
lettere å holde slik glatt overflate rent for støv. 
 
Båtenes landganger er utviklet for at bevegelseshemmede lett selvstendig skal 
komme ombord og i land. Bl.a. er landgangen dobbelt så lang som de som 
tradisjonelt brukes. Den har sklisikker, men jevn overflate uten stegtrinn. Landgangen 
er også hydraulisk hev- og senkbar samt at den er festet om bord slik at det ikke blir 
unødvendig høye dørterskler som må forseres. Toalettene er også utformet slik at 
flest mulig skal kunne bruke dem, og et av toalettene er ekstra stort slik at det er 
mulig å snu med rullestol. Her er det også installert stellebord for stell av små barn. 
 
Utvendig har båtene elektronisk destinasjonsanvisning. 
 

     



Universell utforming på MS Fjordkatt 
 

 
 
Landgangen er ca. 4 meter lang og er leddet ved skuteside, hvor den er hydraulisk hev- og senkbar 
avhengig av flo og fjære. Den er festet inne ved hoveddør inn til båten, som gjør at dørterskel her er 
eliminert. Rekkverk er trukket 30 cm utover landgangens lengde. Rekkverk i 2 høyder. Landgangen 
har sklisikkert belegg, men er uten tversgående stegtrinn. Dette gjør den svært lettrillende for hjul av 
alle størrelser. Stigning ved normalvannstand vil være ca. 1:40, men vil være avhengig av høy- og 
lavvann. Det vil ofte være vanlig å ha om bord- / ilandstigning over bauglandgang. Denne er også 
hydraulisk både i lengde og høyde, og vil under normale forhold være enkel å benytte for alle. 
 

        
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Landgang fra kaisiden 

Om bord og ilandstigning er ofte den 
største utfordringen ved reise med båt pga. 
av høydeforskjell mellom kai og båt ved flo 
og fjære. I vårt distrikt er høydeforskjellen 
mellom normal lav- og høyvann ca. 50 cm.  
En lang landgang vil derfor gi gode 
stigningsforhold. Imidlertid er det begrenset 
plass på mange kaier, og noen steder 
legges det til en kaipir som kun er ca. 5 m 
bred. Optimal lengde på landgangen kan 
derfor ikke overstige 4 m.  
På Fjordkatt er landgangen festet inne ved 
hoveddør og leddet ved reling, samt at 
høyden her er hydraulisk regulerbar. Dette 
gir akseptable landgangsforhold ved 
normale tidevannsforskjeller, men krever 
assistanse fra mannskap ved ekstrem flo 
eller fjære. 

Landgang fra innsiden av båten 

Landgang utvendig fra siden 

 
 
 
 



 
 
 
Om bord i båten er det montert taktilt skilt som viser hvor de viktigste fasilitetene befinner seg samt at 
den viser plassering av nødutganger og landganger. 
 
 

 

 

Bagasje 
 
Landgang 
 
Wc 
 
Hwc 
 
Nødutganger 
 
Kiosk 
 
Sittearealer 

 
 
Sittearealene er organisert med 2 ganger der det er brukt beleg
naturlig leding av gangretning. Videre er setene på hver side av
Samtidig er taklys organisert slik at de 
danner en rett linje i taket, samt gir god 
opplysing av gangarealet. Gripehåndtak 
er gule, mens søyler er grå. Dette gir 
gode fargeforskjeller mellom 
gangarealer samtidig som utspring og 
gripehåndtak får en kontrasterende 
farge i forhold til omgivelsene. Tak og 
vegg er malt i en farge som ikke skal gi 
reflekser.  
 
Setetrekk er i pustende kunstskinn. 
Dette gir lettere renhold samtidig som 
parfyme og lignende ikke setter seg i 
stoffet og skaper problemer for 
allergikere. Det er imidlertid brukt tepper 
under setearealene for å få bedre støydemping, som skaper bed
er også montert teleslynger og all informasjon som blir gitt på hø
 
Det er også monitorer som gir opplysninger som sikkerhet, hvor
på neste anløpskai.  
 
Utvendig har båten elektronisk destinasjonsskilt som viser ruten

                                                  
Taktilt skiltet er i 3D, dvs at det er 
3-dimisjonalt. Det er her mulig å 
føle de forskjellige elementene i 
skiltet med fingrene. Dette gjør at 
personer med synsproblemer 
lettere kan orientere seg om 
hvordan båten er innredet. 
 
Også skiltene på toalettdørene er
taktile. 
g som er lagt slik at mønsteret gir en 
 gangarealer røde, mens resten er blå. 

re forhold for hørselshemmede. Det 
yttaler blir også sendt på teleslynga.  

 båten befinner seg (i kart) samt navn 

s navn / endedestinasjon. 
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Rapport på 
www.tilgjengelighet.no
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www.tilgjengelighet.no 
Da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad 2008 ble det 
tatt initiativ til et prosjekt ”Kulturby for alle” i fylkeskommunens regi. Prosjektet skulle 
se på de ulike arenaene som kom til å bli brukt som arrangementssteder i 
kulturbyåret og i hvor stor grad disse var tilgjengelige for alle. Dette skulle sees ut ifra 
prinsippene for universell utforming. Resultatene skulle publiseres på nettsiden 
www.tilgjengelighet.no. Det ble raskt og klart uttrykt fra brukerorganisasjonene at 
dette var noe de har ventet på lenge og de meldte om at det var et stort behov for en 
slik nettside.  
 
Verdien og nytten av nettsiden er helt avhengig av registreringsarbeidet som skjer på 
de enkelte steder. For å kunne gi en presis beskrivelse av tilgjengeligheten til 
forskjellige arenaer, må det foretas en kartlegging av hvert enkelt sted. Kvaliteten på 
informasjonen er avhengig av kvaliteten på innsamlede opplysninger; om i hvor stor 
grad forskjellige behov blir sjekket og i hvor stor grad nødvendige krav oppfylles.  

 
Dermed blir registreringsskjemaene og måten de er utformet på avgjørene for 
kvaliteten på den informasjonen som nettsiden viser. Foreløpig er det utarbeidet to 
sjekklister til registreringsarbeidet, ett for bygg og anlegg og ett for uteområder. 

http://www.tilgjengelighet.no/
http://www.tilgjengelighet.no/
http://www.tilgjengelighet.no/


Sjekklisten som benyttes i kartleggingen av bygg og anlegg er forankret i ny teknisk 
forskrift (TEK 10). Sjekklisten for uteområder er utarbeidet med bakgrunn i 
friluftsrådenes landsforbunds sjekkliste og er videreutviklet også med forankring i 
TEK 10. Kopier av de to typene sjekklister er lagt som vedlegg i slutten av denne 
rapporten og Excel-versjon av kan lastes ned fra www.tilgjengelighet.no under 
knappen «Om siden». 
 
De kartleggingene som er gjort til nå er blitt utført av personer med fagkunnskap 
innen universell utforming. Brukerorganisasjonene har vært engasjert i kartleggingen 
i tillegg til innleide konsulenter og ergoterapeuter. Kartleggingen blir foretatt sammen 
med arenaeier, friluftsråd, kommuner, arkeologer og andre aktuelle aktører. 
 
Foreløpig består nettstedet av 12 kategorier, fordelt på:  
7 kategorier for bygg og anlegg 
- Kulturbygg  
- Offentlige og private publikumsbygg  
- Idrettsanlegg  
- Hoteller og overnattingssteder 
- Serveringssteder  
- Videregående skoler  
- Konferanselokaler 
og 5 kategorier for uteområder 
- Friluftsområder 
- Fiskeplass 
- Badeplass 
- Sentrumsnære turområder 
- Kulturminner 
 
I utgangspunktet ble det lagt opp til at alle stedene som blir kartlagt får tildelt stjerner 
etter i hvilken grad av tilgjengelighet de har for de ulike gruppene og det ble gitt 
maksimum 5 stjerner. Tildelingen skulle skje etter utregning i et graderingsskjema.  
 
Vi har lagt ned mye arbeid for å få til en tilfredsstillende måte å tildele stjerner på, 
men har konkludert med at vi går bort fra en slik framstilling. Det er flere årsaker til at 
vi forlater en stjerne rangering. En årsak er at den automatiske stjerneangivelsen kan 
i visse tilfeller bli helt feil. Eksempel: 17 verifiserte sjekkpunkter av 17 sjekkpunkter gir 
fem stjerner, mens 13 verifiserte sjekkpunkter av 19 vil gi tre stjerner. Problemet er at 
presentasjonsformen var utformet slik at tabellen viste full tilgjengelighet for 
brukergrupper som ikke er gradert, fordi 0 verifiserte sjekkpunkter av 0 automatisk 
gav 5 stjerner.  
 
Stjerneangivelsen vil bli erstattet med andre symboler som begrunnes skriftlig, og 
som vil gi et mer korrekt bilde av resultatene fra kartleggingen. Denne endringen vil 
ikke endre resultatet av kartleggingen, kun den visuelle presentasjonen.  
 
Driftsoppgavene til tilgjengelighet.no vil være å fylle sidene med innhold, og å holde 
siden levende med stadige oppdateringer og nyheter. 
 
www.tilgjengelighet.no er en informasjonskanal til publikum vedrørende 
tilgjengeligheten ved ulike arenaene i fylket. Den er også en markedsføringskanal 

http://www.tilgjengelighet.no/
http://www.tilgjengelighet.no/


hvor fylkeskommunen informer om tiltak som gjøres i fylket innen universell 
utforming.   Da det ble vedtatt å opprette dette nettstedet var det en visjon om at 
nettsiden kanskje kunne bli nasjonal. Flere fylkeskommuner har tatt kontakt og vist 
interesse for et samarbeid om nettsiden. 
Siden åpningen i 2010 har nettsiden vært under utvikling og stadige justeringer og 
innhold og design ble bl.a. oppgradert i 2011. 
 
Videreutviklingen av siden har fortsatt i 2012 i løpet av året har det skjedd en hel del 
en del vesentlige justeringer. 

 

 Videreutvikling av registreringsskjema  

Alle videregående skoler og fylkestannklinikker er kartlagt etter «Bygg for alle»-
metoden. Oppgradering til uu er lagt inn i de årlige økonomiplaner. Data er hentet ut 
fra registreringene og lagt ut på tilgjengelighet.no. 
 
Det bør merkes at Fylkesbyggesjefen vår har forlatt "Bygg for alle"-skjemaet og 
bruker vårt skjema ved uu-utbedringer av den fylkeskommunale bygningsmassen – 
hovedsakelig i de videregående skolene. Skjemaet blir brukt både til å identifisere 
uu-mangler og som grunnlag for prosjektering og utarbeiding av konkrete 
arbeidstegninger. Kopi av av de to registreringsskjemaene for Bygg og anlegge og 
for uteområder følger som vedlegg ved slutten av denne rapporten.  
 
Det ble i 2011 utarbeidet nye registreringsskjema av Rogaland fylkeskommune, som 
er oppgradert i forhold til nye krav i teknisk forskrift. All data som var inne på siden 
ble lagt inn på nytt etter ny forskrift. Det er med dette utviklet en effektiv 
kartleggingsmetode og registreringsskjema med bakgrunn i TEK 10. Det ble i 2012 
opprettet ny stilling i Rogaland fylkeskommune som blant annet skal følge opp 
registreringsarbeidet og arbeidet med nettsiden.  
 
Det gjøres en kontinuerlig oppdatering av nettsiden når det foretas endringer i de 
fysiske omgivelsene på arenaene. 
 
Det er gjennomført et forprosjekt til et kurs i praktisk kartlegging av offentlige bygg og 
anlegg. Ressurskommunene Time/Klepp fikk opplæring i kartleggingsmetoden og 
bruk av kartleggingsverktøyet. Registreringsskjemaene som er utarbeidet til 
nettsiden, benyttes i kartleggingen, og data med status på offentlige bygg kan legges 
ut på nettsiden. Dette kurset videreutvikles og skal tilbys kommunene i 2013.  
 

 Møte med Deltasenteret i Oslo 13.08.12 

Etter å ha konferert med MD valgte vi å be om møte med Deltasenteret for å få 
synspunkter på vårt arbeid med å utvikle nettsiden www.tilgjengelighet.no.  

Møte ble holdt i Bufdir/Deltasenterets lokaler i Stensberggaten 27 i Oslo. 

http://www.tilgjengelighet.no/


Fra Deltasenteret stilte Åse Kari Haugeto, Egil Torodd Andersen, Haakon Aspelund, 
Kristin Bille, Oddvin Farestveit, Aina Olsen, Sigrid Skavlid og Marianne Wahlstrøm. 
Jarle Sjøthun møtte for Netpower og Linda Nilsen Ask og Sigbjørn Husø fra 
Rogaland fylkeskommune. 

Tema for møtet var å gi et bilde av aktiviteten omkring universell utforming i regi av 
Rogaland fylkeskommune med spesiell vekt på web-portalen www.tilgjengelighet.no 

Hovedformålet med møtet var å få klarhet i hvordan sentrale myndigheter ser på vårt 
arbeid med å utvikle "tilgjengelighet.no" til å bli landsdekkende webside og å bedre 
samordningen av det offentlige engasjementet omkring uu generelt. Innholdet i møtet 
ble todelt.  

I den første delen presenterte Linda Nilsen Ask uu-aktiviteten i Rogaland med 
utgangspunkt i "Fylkesdelplan for universell utforming" og hva som ligger bak 
informasjonen som er lagt inn på "tilgjengelighet.no". Denne er hovedsakelig fanget 
opp ved hjelp av registreringsskjemaene som er utviklet i regi av Rfk. Utvikling og 
oppbygging av registreringsskjemaene for bygg og anlegg og for utearealer ble 
presentert.  

Andre del av møtet ble en diskusjon om hvordan få formidlet videre erfaringene fra 
Rogaland til strategisk viktige sentrale aktører og å forsøke å få etablert en kontakt 
mellom disse.  
 
I første omgang vil det være behov for en kunnskapsutveksling om hvordan hver 
enkelt arbeider med uu og hvilket fokus man har. Målet vil være å få til en 
samordning, en arbeidsfordeling og en koordinering, slik at man arbeider i samme 
retning, og å hindre dobbeltarbeid og at det dukker opp flere forskjellige løsninger på 
samme problemområde/tema. Viktige aktører som ble trukket frem var bl.a. 
Statsbygg, Statens kartverk og Vegdirektoratet. 
 
Vi landet på at vi i første omgang forsøker å koble oss på en prosess som er i gang 
på å utvikle indikatorer for uu-arbeidet. Arbeidet ledes av Barne- og 
likestillingsdepartementet ved Olav Rand Bringa og der Deltasenteret (v/ Oddvin 
Farestveit) er trukket inn sammen med Miljøverndepartementet, 
Samferdselsdepartementet, Statens kartverk, Direktoratet for byggkvalitet (tidl. 
Statsbygg) og Statistisk sentralbyrå. 
 
Det ble ikke lansert noen konkret modeller på hvordan dette skal organiseres og 
hvem som bør sitte i førersetet. En del stikkord dukket opp, som: 

- Modell for drifting 
- Hvem skal trekkes med 
- Sektoransvar 
- Økonomi 

 
Andre poenger som ble nevnt under møtet var: 

- Nytteverdi av informasjonen som kommer på plass ved å bruke 
registreringsskjemaene og at det med disse som grunnlag er fullt mulig å 
utarbeide prosjektplaner for konkrete tiltak.  

http://www.tilgjengelighet.no/


- Det ble nevnt at de holder på med hjemmesider for uu både i Sverige og 
Danmark. Den danske "godadgang.dk" er bygget opp på en slik måte at det 
kunne være interessant å ta kontakt med tanke på informasjonsutveksling. 

- I Danmark har de "Tilgjengelighetsrevisorer" til å vurdere kvaliteten av 
tilrettelegging. 

 
Konklusjonen på møtet var at det er behov for å koordinere arbeidet med uu både 
mellom større statlige instanser og i forhold til fylkeskommuner og kommuner. Videre 
ble vi enig om at vi som arbeider med www.tilgjengelighet.no, bør ta kontakt med 
miljøet omkring "godadgang.dk".  
 
 

 Møte med "godadgang.dk" i DK 12.-14.12.12  

Linda Nilsen Ask, Torbjørn Rathe og Sigbjørn Husø fra Rfk dro på 
studietur/kontaktmøte til København 12. desember 2012 sammen med 
brukerrepresentant og medlem av Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland 
Anne Marie Auestad.  Her møtte vi Ulla Kramer og Jeanette Dam fra God Adgang-
miljøet. Deltasenteret var invitert med, men hadde ikke anledning til å delta.  

Vi startet utvekslet erfaringer om arbeidet med våre nettsider.. 

God Adgang ble stiftet i 2003 av VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og 
Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer (DH). Foreningens formål er å 
drive og utvikle Mærkeordning God Adgang. Deres overordnede målsettning er å 
skape bedre tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelse til private og 
offentlige bygninger og utemiljøer. De eier og driver merkeordningen og er en 
upolitisk non-profit organisasjon.  

God Adgang ønsker å være et troverdig informasjonssystem om tilgjengelighet som 
dekker alle områder hvor mennesker ferdes og et relevant verktøy for virksomheter 
og offentlige instanser som ønsker å gjøre en innsats for å forbedre tilgjengligheten. 

 



Hjemmsiden Godadgang.dk opplyser om: 

 Informasjonssystem med fakta-ark om tilgjengelighet til de stedene som har 
fått tildelt merket 

 Oppslagsverk for alle som har behov for vite om adgangsforholdene 
 Markedsføringskalnal for virksomheter og kommuner 
 Leverandør av fakta-ark til andre hjemmesteder 

Etter besøket hos God Adgang er inntrykket at vi tenker mye i de samme baner og vi 
kan ha gjensidig utbytte av en videre kontakt. For oss var det meget nyttig å få dele 
erfaringer med et miljø som har arbeidet med registrering av tilgjengeligheten på 
forskjellige arenaer i 10 år. Vi fikk tilført mye nyttig kunnskap som vi senere har hatt 
nytte av. Blant annet konkluderte vi med å forlate systemet med å rangere 
steder/lokaliteter med en stjerneordning.  

 

Kontakten med God Adgang er etablert og vil bli videreført. 

 

 Videreutvikling av IT-verktøyet ved i dialog med NetPower 

Ikke minst turen til København og informasjon vi utvekslet har ført til at vi gjør 
endringer i oppbyggingen av vår egen hjemmeside og brukersnitt. Netpower er 
trukket inn og vi er i gang med en dialog med dem om justeringer og endringer etter 
innspill fra God Adgang. 

Kort summert går endrinege ut på:  

- Alle data legges inn på en egen database 

- For å unngå en skjønnsvurdering fortas det en opprydding i 
registreringsskjemaene. Vi har blant annet fjernet uttrykk som delvis og 
begrenser oss til ja, nei og ikke aktuelt  

- Vi innfører nøkkelspørsmål hvor svaret er avgjørende slik at et nei fører til ikke 
godkjent uansett standard for øvrig 



- Det foretas en skjønnsvurdering av hvorvidt det er direkte sammenheng 
mellom arena og tilhørende virksomhet; for eksempel mellom 
hotel/restaurant/konferansedel  

- Vi fjerner stjernerangeringen og godkjenner arena ut fra oppnådd skåring. 

- Vi videreutvikler et opplegg for at utvalgte instanser (e.g. kommuner) kan 
legge inn opplysninger om steder de ønsker å presentere, men med klar 
presisering om at vi ikke har kontoll og ansvar for kvaliteten på informasjonen. 

- Vi oppdaterer designet av nettsiden og mulighetene for a ta ut rapporter. 

 

 Oppgaver i året som kommer – 2013 

- Fullføre utviklingen av nettsiden i samarbeid med Nettpower 

- Tilføre kommunene og eventuelt andre aktører kompetanse i registrering av 
bygg og anlegg og av uteområder ved bruk av våre registreringsskjema 

- Arbeide videre med å registrere aktuelle steder og få lagt informasjonen inn på 
nettsiden 

 





Vedlegg 

 
I - Registreringsskjema universell utforming av bygg og anlegg 

II - Registreringsskjema universell utforming av uteområder 



 























Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Gratis

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Informasjon

Er informasjon tilgjengelig på annet språk?

Er området trinnfritt, eller maksimalt 2cm?

Er underlaget fast, jevnt og vedlikeholdt?

Er Hc- parkering skiltet?  ant.: __

Type underlag: 

Er informasjon med taktile bokstaver (h:16mm)?

Er informasjon i braille (punktskrift)?

Er skilt kontrast 0,4 til omgivelser?

Er bokstaver i kontrast 0,8 til skilt? 

Er det alternativ til informasjon i lyd?

Er bokstavstørrelse minimum 5cm?

Dato: 

Avstand til hovedområde / tursti:         

Er parkeringsautomat tilgjenglig?

Annet: 

Hvordan komme til område:

Parkering

Har skiltet parkering minimum areal 4,5 x 6m?

Totalinntrykk: 

Er det uten hindringer til turområde (obs veibom / grind)?

Er stigning maksimalt 1:20?

Avstand fra offentlig holdeplass til området: 

Er det tilgang helt inntil informasjonstavle?

Viser informasjonstavle grad av tilgjenglighet?

Er informasjon gitt med symboler?

Registreringsskjema for universell utforming av uteområder

Område: 

Registreringsskjema er med utgangspunkt i TEK -10

Kommune: 

Avstand til Hc- toalett: 

Type informasjon: 

Er informasjon  i lyd?

Er senter informasjontavle, maks 1,5 m høyde?

Evt. Naturbase nummer:

Registrert av: 



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Er det fri for bjørk langs turvei / området?

Er det fri for gress langs turvei / området?

Er det minimum 0,5m fri sideplass på dørens låsside?

Annet: 

Er stigning maks 1:12, for vei kortere enn 5m?

Er det tydelig (taktil) avgrensning mellom turvei - terreng?

Turvei / turområde

Toalett

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er stigning  maksimalt 1:12 i adkomst?

Er trekkraft maksimalt 2 kg for å åpne dør?

Er det ekstra håndtak på innside dør?

Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er tverrfall maksimalt 2%?

Er stigning maksimalt 1:20

Er underlag fast, sklisikkert og vedlikeholdt?

Er det fritt for hindringer i gangbane?

Er turvei lett å orientere seg i?

Er det hvilerepos 1,6m x 1,6m for hver 0,6h.m?

Er det fri for or langs turvei / området?

Er det fri for hassel langs turvei / området?

Er det fri høyde under servant 0,67m?

Er turvei synlig i terrenget?

Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret?

Annet:

 

Er fri bredde minimum 1.8m ( under 5m: 1.4m)? 

Er snusirkel utenfor dørens slagradius 1,5m?

Er det visuelt og taktilt skiltet, med kontrast 0.8?

Er det belysning?

Er søppestativ tilgjenglig plassert?

Er sideplass av toalett minimum 90cm?

Kan låst dør låses opp utenfra i nødstilfelle?

Er det til å henge toalettrull på armstøtten?

Er inventar montert med nedre kant 0,9m over gulv?

Er det oppfellbare armstøtter - hver side?

Er det fri snusirkel 150 cm, inni rommet?

Kan søppelstativ betjenes av alle?

Er det belysning?

Er fri fri høyde minimum 2,25m?

Er fri bredde (lysåpning) i dør min 86cm?

Har dør minimum kontrast 0.4?

Er belysning minimum 400lux?

Har inventar minimum kontrast 0.8 ifht bakgrunn?



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Er fri bredde rampe mellom håndlister 90 cm?

Grill - / bålplass

Servering / kiosk

Gapahuk / grindabygg

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er bryggekant sikret?Stoppekant, min 15 cm?  

Annet: 

Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm i endene av rampe?

Er frihøyde inni minimum 1,4m?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er det mulig å komme inntil bålet?

Annet: 

Type underlag:

Annet: 

Er høyde skranke, maks 80 cm?

Er det skrankeslynge?

Er det gluten / laktose fri servering?

Har dør / kioskluke kontrast 0.4? 

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er stigning i rampe maksimalt 1:20?

Har rampe håndlister? ( høyde 70 og 90 cm?)

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Annet: 

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Brygge / fiskeplass

Har øvre kant kontrast 0,4? 

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Er det fri bredde minimum 1.8m(under 5m 1.4m)? 

Annet: 

Type underlag:

Er stigning i rampe maksimalt 1:20?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret?

Sittegrupper / hvilebenker

Er sittehøyde benk mellom 45 - 50cm?

Er det trinnfritt eller maksimalt 2cm i endene av rampe?

Annet:

Stigning maksimalt 1:20

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er det stille soner innenfor oppholdsareal?

Utsiktsplass

Lekeplass / aktivitetsområde

Annet: 

Type underlag:

Annet:                                                                                                

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er nivåforskjeller (visuelt / taktilt) sikret?

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Har hvilebenk armlener?

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er fri høyde under bord min 67cm?

Er det hvilebenker?

Er avstand mellom hvileplasser maksimalt 150m?

Har hvilebenker ryggstøtte?

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?

Er det fritt horisontalt areal minimum 1,6x1,6m?

Er stigning i adkomst maksimalt 1:12?

Badeplass / baderampe

Har rampe håndlister? ( høyde 70 og 90 cm?)

Er underlaget i adkomst fast, jevnt, sklisikkert?

Er fri bredde rampe mellom håndlister 90 cm?

Er adkomst trinnfritt eller maksimalt 2cm?



Ja Delvis Nei Ikke 

akt

Annet:  

Er det håndlist på begge sider i hele trappens forløp?

Har alle opptrinn samme høyde?

Utetrapp

Er det kontrast 0.8 på øvrige trappeneser? 

Er inntrinn minimum 280mm?

Er det visuelt og taktil farefelt ved trapp?

Går håndlisten 30 cm utover første og siste trinn?

Er det visulelt og taktilt oppmerksomhetsfelt ved trapp?
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NOK 1500

NOK 100 000



Det finnes flere eksempler på håndverkere som ikke vet at 
en ledelinje har en funksjon. De har gjerne latt dem gå rett i
en stolpe, fordi de trodde linjene var dekor. Gjør de denne 

feilen i et publikumsbygg, koster det fort 20 000. 

Gjett hvem som får den regningen?

Ikke alle kursinvitasjonene i postkassen forsvarer 
å ta ansatte ut av jobb en hel dag. Vi ser det. 

Når det handler om universell utforming kan det 
fort bli mye, mye dyrere å la være.

Du velger 
prislappen

Den øverste bryteren på forsiden var ok før loven om universell 
utforming ble innført. Den nederste er dagens standard. Dersom 
en av dine ansatte ikke vet det, kommer regningen til deg. I løpet 
av ett år risikerer du kostnader på 100 000 per ansatt uten kunn-
skap om universell utforming. Bare på lysbrytere som har feil 
høyde eller mangler kontrastfarge. Tapt produksjon på andre 
prosjekter kommer selvsagt i tillegg.



NOK 1500NOK 20 000



Allerede i dag foretrekker Roga-
land fylkeskommune uu-kompe-
tanse hos de aktørene de inngår 
rammeavtaler med. Avtaler verd 
en god del mer enn 1500 kroner.

Sist, men ikke minst: Prisen du 
betaler for å spare en dags 
arbeid og 1500 kroner kan fort 
komme opp i store summer og 
måneder og år med ombygging. 

Hvem er kurset for
Kurset er utviklet for tømrere, 
rørleggere, anleggsgartnere og 
andre håndverkere. 

Hva inneholder kurset
Til forskjell fra andre kurs er dette 
et svært praktisk kurs. Hvor skal 
bryterne, kranene og dørene 
plasseres? Hva med terskler 
og trapper? 

Kurset tar for seg implemente-
ring av universell utforming både 
i nye bygg og i forbindelse med 
rehabilitering av bygg. 

Erfaring er gull i en lærings- 
prosess. Her får deltakerne 
prøve selv, for eksempel hvordan 
det er å sitte i rullestol eller være 
synshemmet.

Universell utforming blir stadig viktigere. 
Temaet får en stadig tydeligere plass i lovverket, 
og kravene til kompetanse på feltet øker. 
I 2013 og 2014 vil Direktoratet for byggkvalitet 
ha fokus på universell utforming. I klartekst 
betyr det skjerpet kontroll.

Hvorfor bruke 
tid og penger



Kurset tar også for seg de ulike 
begrepene som brukes innen 
universell utforming, samt hvilke 
funksjonsnedsettelser regelverket 
omhandler.

Etter syv timer, litt hjemmearbeid 
og en avslutningsprøve, er kurs-
deltakeren godt rustet til å gjøre 
en best mulig jobb, også når det 
kommer til universell utforming. 

Etter avlagt avslutningsprøve får 
kursdeltakerne et uu-kort som 
bevis på kompetansehevingen.
For bedriften er det et soleklart 
konkurransefortrinn å kunne tilby 
ansatte med kompetanse på 
universell utforming.

Bakgrunn
Norge skal være universelt 
utformet i 2025. Målet skal nås 
med stor satsning på universell 
utforming innenfor viktige sam-
funnsområder. 

Fylkesdelplanen for universell 
utforming er utarbeidet for å løfte 
fram temaet. Et av målene i 
planen er at det skal det være 
tilgang på kurs om universell 

utforming rettet mot ulike fag-
disipliner. Rogaland er også blitt 
valgt av Miljøverndepartementet 
som ett av åtte pilotfylker som 
skal bidra til realisering av visjoner 
og mål i handlingsplanen for 
universell utforming.

Det er kommet flere lover og 
forskrifter for å sikre universell 
utforming og økt tilgjengelighet. 
Den beste måten å imøtekomme 
disse, er kunnskap.

Hvem står bak
Følgende har deltatt i utarbeid-
elsen av kurset: 
Gunnar T. Isdahl, Gunnar Isdahl 
AS Rogaland fylkeskommune 
ved Linda Nilsen Ask, rådgiver 
og prosjektleder for universell 
utforming i regionalutviklingsav-
delingen. Byggmester og daglig 
leder Karl W. Sandvig. Bygg- 
mester Rune Sivertsen, Stavanger 
Byggmesterlaug. Prosjektleder 
Anne Reidun Garpestad, Time 
kommune.

Kursleder: Gunnar T. Isdahl.



Videregående kurs i universell utforming 
for håndverkere hver tirsdag og torsdag 9–16 
i BYGGOPP sine lokaler. 

Stavanger: Bjødnabeen 10, 4033 Stavanger
Haugesund: Austbøveien 17, 5542 Karmsund             

Kurset koster kr 1500 per deltaker. Avgiften faktureres i etterkant. 
De første 100 påmeldte får kr 500 i støtte fra Husbanken. 
Kursmateriellet er inkludert i prisen. Vi anbefaler også at kurs- 
deltakerne har tilgang til Norsk Standard 11001 del 1 og del 2.
I tillegg til kursdagen kommer litt hjemmearbeid og  
en avslutningsprøve.

Påmelding
Gunnar T. Isdahl   908 61 941    gunnar@gunnarisdahl.no
Ved færre enn ti påmeldte kan det aktuelle kurset bli avlyst.

Atkomst er ett av 11 tilgjengelighetspunkter i en bolig, 
ifølge uu-forskriftene som trådte i kraft 1. juli 2011. 

Bommer en av dine ansatte på alle disse 
punktene, koster det deg 90 000 per bolig.  

Sender du ham på uu-kurs til 1500 kroner, bommer han ikke.

Når og hvor



NOK 1500

NOK 90 000



for bedre hjem

Arkitekt
teknisk tegning 
kurser/undervisning
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INNLEDNING 
 
Denne rapporten handler om hvordan ett kulturminne i Rogaland er blitt universelt 
tilrettelagt. Måten dette ble løst på har stor overføringsverdi til mange plasser der det 
tradisjonelt er vanskelig å tilrettelegge universelt. Dette gjelder både fremgangsmåten 
og produktet. 
 
For å få til universell utforming konkret, må man ha de rette rammene. En av de 
viktigste rammene i Rogaland er at det er tverrpolitisk enighet om at fylkeskommunen 
skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig og 
inkluderende samfunn. Derfor vedtok Fylkestinget i 2007 Fylkesdelplan for universell 
utforming. Planen er forpliktende for fylkeskommunens egen virksomhet.  
 
Det er fem fokuspunkter i fylkesdelplanen:  
1.        Kunnskap og kompetanse 
2. Bygg og anlegg 
3. Uteområder, friluftsliv og reiseliv 
4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
5. Samferdsel 
 
En del av de gode resultater av fylkesdelplanen er beskrevet i rapporten om 
pilotfylkeprosjektet som ligger på Miljøverndepartementet sine nettsider.  
 
I mai 2009 ble Rogaland fylkeskommune i tillegg valgt som ett av åtte pilotfylker i 
Norge. I pilotfylkeprosjektet har Rogaland fylkeskommune valgt å rette ekstra fokus 
på målsettinger i fylkesdelplanen innen kompetanse, reiseliv, friluftsliv og samferdsel.  
 
Ett av de konkrete resultatene av den felles innsats via pilotfylkemidler fra 
Miljøverndepartementet og rammene fylkesdelplanen gir oss, er nettopp 
tilretteleggingen av steinalderboplassen Vistehola. Den er finansiert 70% av midler 
fra pilotfylkesatsingen og 30% av midler fra Rogaland fylkeskommunes kulturseksjon. 
  
Det er derfor en stor glede å kunne presentere et godt, konkret resultat for 
Miljøverndepartementet i denne rapporten. Dette er også et resultat som, både når 
det gjelder det konkrete produktet og metoden for dets tilblivelse, har 
overføringsverdi til mange andre plasser i Norge. 
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UNIVERSELL UTFORMING AV KULTURMINNER MÅ ALLTID BLI ET 
KOMPROMISS 

 
 
Et viktig mål for universell 
utforming er å skaffe 
likeverdig fysisk atkomst for 
alle. Det gjelder til butikker, 
kontorer etc., men også 
uteområder og kulturminner. 
 
Det er utarbeidet mange gode 
veiledere for hvordan man 
kan skaffe slik atkomst, også 
for uteområder: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Eksempler på gode veiledere for Universell utforming 
 
Universell utforming ved kulturminner byr imidlertid ofte på ekstra utfordringer. 
Faktisk er Lov om kulturminner en særlov. Dermed må hensynet til kulturminnet  veie 
like tungt som, og iblant tyngre enn, hensynet til universell tilrettelegging. Hvis det 
viser seg at det ikke kan la seg gjøre å tilrettelegge kulturminnet universelt på 
kulturminnets premisser, kan man måtte oppgi å tilrettelegge det. Eller i hvert fall må 
man iblant fravike 
standardkravene for å nå 
målet. 
 
Samtidig skal selvfølgelig 
også kulturminnevernet 
tilstrebe at en universell 
utforming kan gjennomføres 
– på kulturminnets 
premisser. Nøkkelordene her 
er god dialog, gjensidig 
respekt og kompromiss. På 
Miljøverndepartementet sitt 
initiativ er det utarbeidet et 
veldig godt verktøy til å finne 
nettopp det gode 
kompromiss mellom uu og 
kulturminnevern: 
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DE KONKRETE UTFORDRINGENE VED VISTEHOLA 
 

 
 
Ved Vistehola betyr universelt utformet atkomst: 

 
• Fast, jevnt og sklisikkert underlag 
• Og i en kvalitet som gjør at det holder seg jevnt og ikke ligner en berg- 

og dalbane etter én vinter 
• Og stigningen må være mellom 1:15 og 1:20 

 
Samtidig skal man ta hensyn til kulturminnet. Vi ønsket å tilrettelegge Vistehola 
nettopp fordi det er Rogalands, og kanskje Norges, mest kjente steinalderboplass. Vi 
vil universelt tilrettelegge de viktigste kulturminner, dermed må det også gjøres på 
kulturminnenes premisser.  
 
Det som har gjort hulen så kjent er en lang rekke viktige funn av gjenstander som er 
laget av bein og gevir. Disse finner man nesten ingen andre steder da de er 
forsvunnet gjennom de mange tusen år siden steinalderen. Det samme gjelder 
funnene av tusenvis av rester etter måltidene (bein, skjell etc.). Vistehola har gitt oss 
noe av den viktigste innsikten vi har i steinalderdietten. Endelig er Vistehola funnsted 
for en begravelse midt oppi hulen – den såkalte Vistegutten. Dette er ett av de svært 
få funn av mennesker vi har fra eldre steinalder i Norge. Ikke alt er utgravd i 
nærheten av hulen, så det kan ennå være svært viktige arkeologiske funn i bakken 
utfor hulen.  
 
En annen viktig side ved Vistehola er at den, i motsetning til de fleste 
steinalderboplasser, er så fysisk håndgripelig. Man kan selv oppholde seg i 
steinalderfolkenes bolig. Og når man gjør det kan man fremdeles forestille seg 
hvordan sammenhengen mellom hulen og det omgivende landskap var i 
steinalderen, med sjøen bare 20-30 meter bortenfor huleåpningen. 
 
Dermed blir det helt sentralt at en tilrettelegging ikke dominerer i landskapet og 
dermed fratar publikum muligheten for ved selvsyn å reflektere over livet i Vistehola i 
steinalderen.  
 
Alt i alt setter det en del krav, i tillegg til de rent praktiske, til den universelle 
utformingen av atkomsten: 
 

• Man kan ikke grave seg ned i bakken under torven p.g.a. risikoen for å 
skade arkeologiske lag 

• Løsningen som lages oppå bakken må samtidig være ytterst diskret 
fordi: 

• Man ikke skal ta oppmerksomheten bort fra kulturminnet 
• Det er tale om et ganske lite landskapsrom rett rundt hulen – 

dermed vil man veldig nemt komme til å endre hovedformen i 
landskapet – noe som ikke skal skje. 
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HVORDAN LAGE EN NESTEN USYNLIG LØSNING SOM ER FAST, JEVN, 
SKLISIKKER OG MED RETT STIGNINGSGRAD – UTEN Å GRAVE? 
 
Et forslag til løsning i en tidlig fase var å anvende større heller av stedegen stein lagt 
i plan med dagens gressflate. Dette er en løsning som tilpasser seg veldig bra i 
området. Den løser altså forholdet til kulturminnet. 
 
Men allerede ved første befaring sammen med brukergruppene ble det klart at den 
kunne vi glemme. Brukerne hadde erfaring for at det ville bli som å kjøre på et 
vaskebrett. I tillegg ville telehiven etter en eller få sesonger gjøre det verre. Takket 
være tidlig kontakt med brukerne slapp vi å gå i gang med en ubrukelig løsning. 
 
En tradisjonell gruset sti ville visuelt ødelegge lokaliteten og opplevelsen av den. I 
tillegg ville en slik gruset sti i starten være ok å kjøre rullestol på, men ofte vil dette 
ikke være tilfellet etter noen år, når gresset gror innover stien fra sidene. 
 
Dermed fremsto såkalt armert gress som en riktig løsning. Armert gress konstrueres 
tradisjonelt av sementfliser med hull i, som gresset gror opp gjennom. Det finnes 
også løsninger med ”matter”/rister v plast i et bikube-mønster (se ill.). 
 
Men generelt krever alle disse løsningene at man graver seg ned – typisk 50 cm – for 
å etablere et drenerende og frostsikkert lag (se ill.). Det kunne vi som kjent ikke ved 
Vistehola. 
 
Umiddelbart fant vi altså ikke noen standardløsninger på vår utfordring ved Vistehola. 
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VÅR LØSNING 
 
Det som ble løsningen ved Vistehola, og som så vidt vi vet ikke har vært prøvd før, 
ble til via et samarbeid med en svært innovativ tverrfaglig konsulent. Han har erfaring 
fra større byggeprosjekt og han har en viss innsikt i, og har jobbet litt med 
kulturminnevern. 
 
Vi valgte hans løsning på våre utfordringer. I den armeres gresset ved å bruke 
aluminiumsrister, lik de der brukes i oljevirksomhet og fiskeoppdrettsnæring offshore: 
 

• De er sertifisert sklisikre 
• De kan sveises sammen til større flater, som er langt mindre sårbare for 

telehiv enn små sementfliser => de forblir en jevn flate 
• De krever derfor ikke et drenerende underlag, og dermed heller ikke en 

nedgravning, som de ovenfor nevnte produktene gjør  
• Dermed kan de ved selve huleåpningen plasseres i plan med dagens 

gressoverflate. Det krever kun at man skreller av selve torven i fem-sju 
centimeters dybde – og altså ikke kommer i konflikt med eldre lag. 

• For å få rett stigningsgrad måtte man da etterpå bygge stien opp ganske mye 
– opptil 50 cm – nede fra P-plassen og opp til hulen.  

• Dermed krevdes det en god del arrondering i landskapet for å skjule denne 
oppbyggingen – altså få den til å fremstå som en naturlig del av det 
opprinnelige landskap. Her lå også en god del av kompromissene.  

 
o Man måtte for eksempel gå på kompromiss med tradisjonell bredde på 

en universelt utformet sti for ikke å endre hovedtrekkene i landskapet. 
Bare 20 centimeter større bredde på stien, enn de 120 cm vi valgte, 
ville ha krevd ca. to meter bredere arrondering. Det ville ha endret de 
lokale landskapsformene vesentlig. Dette er nok det vesentligste 
kompromiss vi måtte inngå. Men andre kompromiss vil bli omtalt 
senere.  

 
• Anleggsgartnerne i Randaberg kommune kunne gå god for at denne 

løsningen lot seg veldikeholde med gressklippemaskiner uten at det ville gi 
problemer eller vesentlig merarbeid. 

 
o Med dette er vi inne på at tidlig kontakt med dem som skal vedlikeholde 

anlegget etterpå er viktig. Da får man bærekraftige løsninger også på 
det praktiske planet, fordi de hele veien kan komme med råd om 
detaljene i konstruksjonen så den vil bli enklere å vedlikeholde. I vårt 
tilfelle var de også helt sentrale i anleggelsesfasen. Uten deres bidrag 
hadde det kanskje ikke vært økonomisk mulig å etablere anlegget. 
 

• Løsningen er helt reversibel. Alt er lagt oppå duk slik at man, uten å gå ned i 
eldre lag,  til enhver tid kan fjerne det igjen, hvis det skulle vise seg at man 
ikke lenger ønsker denne tilretteleggingen. 

 
På de neste sidene vil vi presentere en rekke bilder av hulen FØR, UNDER og 
ETTER anleggelsen av den universelt utformete atkomst. 
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                                                FØR TILRETTELEGGINGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           TEKNISK SKISSE AV LØSNINGEN 
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VISUALISERING – SLIK BLE VI LOVET AT DET KUNNE BLI 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               PRAKTISK VURDERING AV LANDSKAPSVIRKNING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her sjekkes med snorer (i to nivå), hvor høyt man kan bygge opp stien uten å bryte 
de eksisterende hovedlinjene i landskapet. Høyere oppbygging gir mindre 
stigningsgrad = bedre uu. Men samtidig gir det et større landskapsinngrep. Derfor 
måtte det gode kompromiss finnes. 
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FYSISK GJENNOMFØRING 

   

  Påføring av grus som skal gi bra underlag for 
  ristene, legg merke til duken i bunn, alt kan 
  reverseres uten å skade opprinnelig overflate. 
 
 

Avskrelling av 5-7 cm torv rett foran hulen for å  
kunne legge risten i plan med dagens overflate.  
Dette ble overvåket arkeologisk – ingen funn ble gjort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ristene monteres, legg merke til moldlaget på toppen av grusen. Det skal gi gresset 
noe å spire i. Legg også merke til hvor mye stien bygges opp. 
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Gresset skrelles av før man påfører sand og mold for å tilpasse den oppbygde stien 
til landskapet. Gresset ble gjenanvendt på toppen av arronderingen. Dermed ble det 
god vekst med en gang. Dette var én av de mange gode idéer til anleggsgartner 
Thomas Aase. Avskrellingen viser også hvor langt ut man faktisk måtte arrondere for 
å tilpasse en sti på 120 cm bredde i landskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arronderingen langt på vei etablert. Legg merke til duken i bunnen. Legg også merke 
til at det må brukes en god del sand innerst i arronderingen for å holde stien på 
plass. Fremdeles ligner dette mer på en byggeplass enn et kulturminne…. 
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Det nylig avskrelte gress begynner å komme på plass igjen – man ser konturene av 
at dette kan bli bra…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rett etter ferdigstilling av selve stien og arronderingen januar 2012. Ennå mangler 
ledelinje av stein i kanten inn mot P-plassen. Stien syner ennå godt p.g.a. at det ikke 
har vært gressvekst. Legg merke til at den nærmeste delen med ”fremmed” gresstorv 
skiller seg litt ut. Men legg mest merke til hvor naturlig stien ellers glir inn i landskapet 
fordi hovedlinjene mot ”hompen” til venstre i bildet og mot hulen ikke er endret. 
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April 2012 – ledelinje og avgrensning mot P-plass er etablert, og legg merke til 
gressveksten gjennom risten. Nærmest hulen syner stien faktisk mindre enn på 
visualiseringen vi fikk presentert av konsulenten vår før vi gikk i gang. 
 

August 2012, arbeidsgruppen på befaring, – nå synes stien tilnærmelsesvis ikke fra 
veien.. F.v. Jan-Kåre Ruud, rådgiver i Randaberg kommune (Rk); konsulent Svein 
Dørheim, D.Sign; Linda Nilsen Ask, prosjektleder for uu i Rogaland fylkeskommune 
(Rfk); Flemming Krøger, arkeolog (Rfk), Tone Edvardsen, Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i Randaberg og Thomas Aase, driftsansvarlig park i Rk.  I 
tillegg deltok Kristian Bore FFO i arbeidsgruppen. 
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August 2012. Stien sett rett ovenfra. 
Legg merke til hvordan gresset har 
hatt best vekst nærmest hulen, der det 
ikke er lagt grus under ristene. Ifølge 
anleggsgartneren vil hele stien etter 
vekstsesongen 2013 sannsynligvis 
være like grønn som de øverste 
delene. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Januar2013. Tilretteleggingen etter ett år, 
sett rett ovenfra. Sammenlign med det 
andre bildet på denne siden. Dette er 
”worst case” etter en våt høst og en kald 
desember-januar, og sett rett ovenfra. 
Vinteren 2014 forventes anlegget, ut fra 
anleggsgartnerens utsagn, å være mer 
grønt. Slik som på den grønneste delen 
langs bergveggen. 
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Tilretteleggingen januar 2013 – sett fra veien, ikke spesielt synlig tross årstiden 
 
Alt i alt mener vi å kunne si at sti-delen av tilretteleggingen har oppfylt målet om 
bedre atkomst for alle på kulturminnets premisser. Vi skal følge utviklingen nøye. Bl. 
a. skal vi foreta noen småjusteringer av skjøter etc. For øvrig forventer vi ut fra 
anleggsgartnerens erfaringer at vi vil ha et enda bedre skjult anlegg etter 
vekstsesongen 2013, og dermed også til vinteren 2014.  
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FLERE ELEMENT ENN BARE FYSISK ATKOMST 
 

SKILT 
Det er også produsert en prototype på at opplevelsesskilt, som i er universelt 
utformet med en auditiv og taktil del. Man kan kalle dette opplevelsesmessig 
atkomst for alle. Prinsippet har vært som følger: 
 

• Et ”vanlig” attraksjonsskilt – slik vi lager dem allerede - danner 
utgangspunktet (den øverste del på bildet under) 

• Uu-del ”koples på” (den nederste frisen på bildet under): 
• Uu-delen er både taktilt utformet 
• Og auditiv med en MP-3 spiller på stedet der man kan plugge inn 

et sett med høretelefoner. 
• Ved å kople uu på et vanlig skilt oppnår man at: 

• Det blir enkelt for skiltmakerne å bruke => det vil bli brukt 
• Man beholder den generelle kvalitet som opplevelsesskilt – man lager 

det ikke om til et ikonogram uten opplevelse for seende 
• Man tilføyer uu – man beriker det tradisjonelle skilt ved at flere kan ta 

del i opplevelsen 
 
Den taktile delen er på plass. Den viser hvor man skal plugge inn høretelefonene. 
Den viser også omrisset av hulen, bergflaten og bakken man står på. Sammen med 
en forklaring i den auditive delen skal dette gi den svaktseende publikummer en 
mulighet for å danne seg et inntrykk av hulen, dens omgivelser og dens størrelse. 
Den taktile delen viser i tillegg stisystemet slik at også svaktseende kan anvende den 
universelle stien. Skiltet er derfor også plassert ved inngangen til stien. 
 
Det gjenstår fremdeles noe utviklingsarbeid i forhold til den tekniske løsning på den 
auditive delen (å få MP-3 spilleren hardfør nok til utelivet). Dermed er skiltet ikke helt 
fullverdig uu ennå, men 
det skal det bli. 
 
Vi valgte løsningen med 
en taktil anvisning til en 
fysisk lydkilde på stedet 
fremfor en QR-kode. 
Dette skyldes at QR-
kode, tross sine mange 
fordeler, ikke er spesielt 
velegnet for målgruppen 
blinde og svaktseende 
(dette ble sjekket med 
Norges Blindeforbund). 
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DISKRET UTFORMET HVILEBENK VED INNGANGEN TIL OMRÅDET 
 

Det var et ønske/mål å ha en hvilebenk i området der alle, som har bruk for pauser – 
men spesielt svakt gående,– kan sitte å betrakte hulen på litt avstand og reflektere 
over opplevelsen. Fra benken kan man ikke bare se hulen, når man snur seg ser 
man den samme utsikt som steinalderfolkene hadde – bortsett fra at man i 
steinalderen nesten ville ha hatt sjøen slikkende rundt føttene der benken står i dag. 
 
Et arrangement med både benk og bord innredet etter alle prinsippene om uu med 
armlene og ryggstø ville ikke ha passet inn her. Det kunne fort ha ”parkifisert” 
området utover det det allerede er i dag. Dermed måtte det igjen tenkes kompromiss. 
 
Vår konsulent uttenkte en benk med et robust uttrykk, som er egnet til å lede tanken 
hen på stammebåter og lignende – et slags ”steinalderlook”. Samtidig kommer man 
inntil benken med rullestol (om enn ikke inn under med beina). Benken er også så 
brei at den enkelt kan fungere som bord. Man oppnår altså mye av det man ellers 
ville oppnå med en benk-bord løsning. Samtidig er det vel gjennomtenkt at benken, 
p.g.a. sin konstruksjon, er så tung at den ikke kan flyttes på av ivrige ungdommer. 
Man har dermed sikret den uten å måtte støpe eller grave i det sårbare området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Benken ved inngangen til området. T.v. Kristian Bore fra arbeidsgruppen 
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SUKSESSKRITERIER 
 

 
• TVERRPOLITISK STØTTE –OG FYLKESDELPLAN SOM RAMME 
 
• FINANSIERING FRA MILJØVERNDEPARTEMENTET – OG 

FYLKESKOMMUNEN 
 

• BRUKERINVOLVERING PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT 
 
• KONTAKT MED GRUNNEIER PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT 
 
• NÆRT SAMARBEID MED KOMMUNENS PARKAVDELING: 

 
o SENTRALT FOR OVERHODET Å KUNNE GJENNOMFØRE 

ANLEGGET FYSISK. 
o SIKRET I TILLEGG EN LØSNING SOM ENKELT LAR SEG 

VEDLIKEHOLDE  
 
• SOM KULTURVERNER MÅ MAN FØLGE PROSJEKTET TETT – HELST 

BÅDE I PLANLEGGINGEN OG I DEN FYSISKE GJENNOMFØRINGEN 
 

• MAN MÅ SOM KULTURVERNEREN I SAMARBEIDET OGSÅ HA EVNEN TIL 
Å VISE FLEKSIBILITET (SE LØSNINGENE FOR SEG) MEN UTEN Å GÅ PÅ 
KOMPROMISS MED KULTURMINNETS GRUNNLEGGENDE VERN 

 
• MAN MÅ SOM UU-PÅDRIVER VÆRE VILLIG TIL Å INNGÅ (DE GODE) 

KOMPROMISSER SOM GJØR PROSJEKTET REALISTISK Å 
GJENNOMFØRE 

 
• MAN BØR STILLE KRAV TIL KONSULENT OM AT VEDKOMMENDE – I 

TILLEGG TIL VANLIG ARKITEKT- ELLER INGENIØRBAKGRUNN – HAR 
INNSIKT I, RESPEKT FOR OG ERFARING MED BÅDE UNIVERSELL 
UTFORMING OG KULTURMINNEVERN 

 
• DE OVENFOR NEVNTE ELEMENT SIKRER AT PROSJEKTET BLIR 

TVERRFAGLIG GODT FORANKRET 
 
• I TILLEGG MÅ ALLE PARTER GÅ INN I DET TVERRFAGLIGE 

PROSJEKTET MED GJENSIDIG RESPEKT FOR HVERANDRES 
FAGLIGHET. SLIK FÅR MAN BÆREKRAFTIGE OG SOLIDE 
LØSNINGER/KOMPROMISSER 

 
Vi håper med denne rapport å ha presentert et prosjekt som har overføringsverdi til 
mange andre område, både med henblikk på den fysiske utforming og metoden. Vi 
har ennå litt utfordringer for 2013 – særlig med å få den auditive delen helt på plass, 
men også med små justeringer av stien (skjøter etc.) Det er imidlertid bare å regne 
med når man driver utviklingsarbeid. Vi er overbevist om at disse utfordringene blir 
løst og alt kommer på plass.  



             
 

Pilotfylket Rogaland 
Verbal rapportering for 2012  

 
 
 
 
 

 
 
     Illustrasjon: Egil Bjørøen 
 

 
”Universell utforming – med flat pedal mot 2025” 
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1. Innledning 
Rogaland fylkeskommune ble valgt som ett av åtte pilotfylker i Norge i mai 2009. 
Dette er ihht.Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylker og kommuner. Tiltak K1 i 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2009-2013. Universell utforming 
utvikles som en strategi i kommunal og regional planlegging og forvaltning. Tiltaket 
inkluderer ressurskommuner, pilotfylker og nye pilotkommuner.  
 
Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv 
pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn. 
For å løfte frem temaet ble det utarbeidet en fylkesdelplan for universell utforming. 
Planen ble enstemmig vedtatt i Fylkestinget mars 2007. Senere på høsten ble planen 
godkjent i Miljøverndepartementet og. I vedtaket fra fylkestinget ble det samtidig 
vedtatt ”å fremme en søknad om at Rogaland får status som spydspissfylke for 
universell utforming”.  Det var på grunnlag av dette vedtaket at Rogaland 
fylkeskommune søkte om å bli et pilotfylke etter invitasjon fra Miljøverndepartementet 
januar 2009. Prosjektplanen for pilotfylket Rogaland er lagt ut på 
Miljøverndepartementets nettsider og på linken her 
 
Rogaland fylkeskommune mottok Miljøverndepartementets Budstikkapris i 2007 med 
begrunnelsen: «Rogaland fylkeskommune har på en helhetlig måte gjennom sin 
"Fylkesdelplan for universell utforming" satt fokus på sentrale samfunnsområder som 
skal bidra til å gjøre fylket tilgjengelig for alle." 
 
 
2. Organisering/forankring 
 
Fylkesdelplanen for universell utforming 
Fylkesdelplanen er retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og 
forpliktende for fylkeskommunens egen virksomhet. Sektoransvarsprinsippet ligger til 
grunn for oppfølging av fylkesdelplanen. Fylkesrådet for funksjonshemmede har en 
aktiv rolle i å følge opp arbeidet med universell utforming i Rogaland. 

 
 
Fylkesrådmannen og fylkesrådet 
for funksjonshemmede er 
styringsgruppe i dette prosjektet.  
 
I tråd med fylkesdelplanens tiltak 
er det ansatt en prosjektleder for 
oppfølging av tiltak i fylkesdel-
planen og 01.06.12 ble det også 
ansatt en rådgiver. 
  
Prosjektleder for oppfølgingen av 
fylkesdelplanen for universell 
utforming er også prosjektleder i 
pilotfylkeprosjektet. 

 
 

http://www.universell-utforming.miljo.no/pilotfylkene/824-presentasjon-av-pilotfylkenes-prosjektplaner
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Hver seksjon/avdeling har ansvar for universell utforming innen sitt ansvarsområde.  
En representant fra hver seksjon har deltatt i de månedlige gruppemøtene siden 
høsten 2008, der oppfølgingen av planen har vært og er i fokus. Høsten 2010 ble 
denne gruppa utnevnt som referansegruppe med ca 2 møter i året.  
 
 
En representant fra hvert av satsningsområdene i fylkesdelplanen utgjør nå en 
prosjektgruppe. Denne gruppa har møter en gang i måneden og er også 
prosjektgruppe for pilotfylkeprosjektet. Dette med bakgrunn i at arbeidet med 
oppfølgingen av fylkesdelplanen for universell utforming pågår parallelt, og 
samordnet med arbeidet i pilotfylkeprosjektet. 
 
Møtereferatene fra denne gruppa i tillegg til rapporteringer til Miljøverndepartementet 
brukes som rapportering til styringsgrupppene og leder.  
 
 
Pilotfylkeprosjektet 
Ansvarlig for pilotfylkeprosjektet er Rogaland fylkeskommune i samarbeid med 
Fylkesmannen i Rogaland.  
 
 

Styringsgruppen er 
fylkesordfører sammen med 
gruppelederne for de politiske 
partiene i fylket.  
 
Referansegruppa har 
representanter fra fylkesmannen, 
fylkesrådet for 
funksjonshemmede, 
brukerorganisasjonene, 
friluftsrådene, Reiselivsnæringen 
ved region Stavanger, Kolumbus 
og Statens vegvesen, NHO, LO 
og KS i tillegg til deltakere fra 
satsningsområdene i 
administrasjonen.  

 
Det er i tillegg dannet arbeidsgrupper på flere områder.  
 
Det utarbeides årlig en politisk sak til fylkesutvalget og fylkesrådet for 
funksjonshemmede med orientering om status i arbeidet med universell utforming i 
fylkeskommunen. I saksfremlegget blir blant annet denne rapporteringen til 
Miljøverndepartementet vedlagt.  
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3. Metode 
Fylkesdelplanen er et viktig grep i arbeidet med å sikre at alle skal ha gode 
muligheter til utvikling og utfoldelse i Rogaland. Gjennom fylkesplanleggingen 
stimulerer vi til samordnet innsats.  
 
Hovedmålet med fylkesdelplanen for universell utforming er: 
 
”Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av 
offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming 
for alle brukere.” Det er valgt 5 satsningsområder i fylkesdelplanen: 
 
1. Kunnskap og kompetanse 
2. Bygg og anlegg 
3. Uteområder, friluftsliv og reiseliv 
4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
5. Samferdsel 
 
Sektoransvarsprinsippet innebærer at det enkelte organ har ansvar for å følge opp 
tiltak innenfor sitt ansvarsområde.  
 
I pilotfylkeprosjektet har Rogaland fylkeskommune valgt å rette ekstra fokus på 
målsettinger i fylkesdeplanen innen kompetanse, reiseliv, friluftsliv og samferdsel.  
Dette kan for eksempel gjelde tilgjengelighet til attraksjoner som kulturminner og 
friluftsområder. I denne sammenhengen inngår også samferdsel som transport med 
buss, tog og båt som en del av arbeidet med å sikre tilgjengeligheten til arenaene. 
 
Arbeidet med oppfølgingen av fylkesdelplanen for universell utforming pågår parallelt, 
og samordnet med arbeidet i pilotfylkeprosjektet. Dette betyr at det jobbes med 
universell utforming på flere arenaer i fylkeskommunen, og at det er flere økonomiske 
bidragsytere til delprosjektene i Rogaland. Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i 
statusrapportering for 2012 og ihht de fem satsningsområdene i fylkesdelplan for 
universell utforming. 
 
I tabellen nedenfor beskrives oppnådde resultater i arbeidet med universell utforming 
i Rogaland fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det i denne rapporten også 
fremkommer noen av tiltakene som ble gjort før 2012 for å synliggjøre 
sammenhengen og utviklingen i prosjektene.  
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4. Oppnådde resultater  
 
1. Integrere 
universell utforming i 
regional virksomhet 
og være forbilde for 
fylker og kommuner. 

 

 
1.1 Ha konkretisert 
regionalpolitiske 
utfordringer knyttet 
til universell 
utforming i et 
handlingsprogram. 

 
Fylkesplan for Rogaland (2006-2009) ble vedtatt høsten 2005 
og danner grunnlaget for arbeidet med uu i fylket.  
 
I mars 2007 ble fylkesdeplan for universell utforming 2007-
2011 vedtatt i fylkestinget og godkjent av 
Miljøverndepartementet på høsten. Prosjektplan for pilotfylket 
Rogaland er utarbeidet med utgangspunkt i fylkesdelplan for 
uu.  
Det utarbeides handlingsprogram på påbegynte delprosjekter 
knyttet til fylkesdelplan for uu. Rfk påser at alle kommunene 
har vedtatt kommuneplan med retningslinjer og bestemmelser 
for uu. 
 
Fylkesdeplan for friluftsliv, idrett natur og kulturvern - FINK 
(2004 - 2007) blir revidert og imlementerer tilrettelegging for 
tilgjengelighet, fysisk aktivitet, kunnskapsformidling og sosialt 
samvær. 
 
Fylkesdeplan for samferdsel (2008-2019) har målsettinger om 
å sikre en tilfredstillende tilgjengelighet for alle i 
transportsystemet, herunder kollektivsystemet, terminaler og 
holdeplasser samt øke framkommeligheten på veg- og 
gangnettet. 
 
Regionalplan for et inkluderende samfunn (2010-2014) vedtatt 
av fylkestinget i 2010. Denne har uu som ett av fire tema i 
planen. 
 
Deler av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er 
under revidering.  
 
Regionalplan for folkehelse har vært på høring og forventes 
vedtatt av fylkestinget i desember. Uu er intigrert i planen.  
 
Regional plansttrategi implementerer uu og har høringsfrist til 
05.11.12 
 

2. Bistå kommunene 
innenfor eget fylke til 
å bli gode på 
universell utforming. 
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2.1 Ha etablert nye 
pilotkommuner i eget 
fylke (jfr. tiltak K1). 

 
Våren 2010 ble alle kommunene invitert til et seminar med 
fokus på pilotkommuneprosjektet. I juni 2010 ble 6 kommuner 
som hadde søkt utnevnt som pilotkommuner i Rogaland. 
Disse er: Eigersund, Gjesdal, Randaberg, Sandnes, Sauda og 
Tysvær. Kick-off samling ble arrangert den 14.09.10, og 
samling for prosjektlederne ble holdt 10.01.11 i Sauda. Den 
30.08.12 ble det arrangert en samling i Egersund. 
Pilotkommunene blir invitert til alle uu seminarene som Rfk 
arrangerer. Se vedlagt rapport på skjønnsmidler 2010 fra 
ressurskommunene Time og Klepp fra dette 
samarbeidsprosjektet med ressurskommunene og 
fylkesmannen. 
 
Pilotkommunene vil bidra med sine erfaringer på den 
regionale Erfaringskonferansen: «Universell utforming – med 
flat pedal mot 2025» som arrangeres 17.-18.04.13 sammen 
med fylkesmannen, ressurskommunene Time/Klepp og KS. 
 
3 nye foregangskommuner er etablert i 2012. Disse er 
Stavanger, Haugesund og Strand kommune. 

 
2.2 Ha bidratt til 
samarbeid mellom 
kommuner og 
nasjonalt 
utviklingsarbeid som 
angår geografiske 
informasjonssystem
er for innhenting og 
presentasjon av data 
om universell 
utforming (jfr. tiltak 
P2). 

 
Rfk har meldt sin interesse om et samarbeid med Statens 
kartverk mht det kartleggingsarbeidet Rfk utfører ift 
fylkesdelplan for universell utforming. Rfk ønsker å linke 
nettsidene mot hverandre slik at brukere av tilgjengelighet.no 
også skal få informasjon og data fra kartleggingsarbeidet som 
Statens kartverk har utført. Rfk er ikke blitt kontaktet. 

 
2.3 Ha bidratt til 
samarbeid mellom 
kommuner og 
nasjonalt arbeid 
knyttet til 
friluftsområder og 
lokal luftkvalitet (jfr. 
tiltak P3) 

 
I 2011 ble 155 friluftsområder kartlagt sammen med Rfk, 
kommuner og friluftsråd. Det ble foretatt en gradering av 
tilgjengelighet i områdene og all informasjon er lagt ut på 
www.tilgjengelighet.no slik at befolkningen kan benytte seg av 
informasjonen. Det ble sendt ut rapport til kommunene med 
bilder og forslag til tiltaksløsninger. Det ble arrangert et 
seminar 26.01.12 hvor kartleggingsarbeidet ble presentert for 
kommuner, brukerorganisasjoner og friluftsråd. Prosjektet er 
et samarbeid med Interreg IVB Coast Alive prosjektet 
 
Rfk utlyste fylkeskommunale midler i desember 2011 kr 
600.000,- som ble tildelt 10 prosjekter som hadde vært 
kartlagt dette året. Tilgjengeligheten til disse 10 områdene blir 
nå oppgradert ihht rapportering som er mottatt. Se vedlagt 
rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming. 



Rogaland fylkeskommune  8 

  
 
Handlingsplanen for friluftsområdene er ferdigstilt og sendt til 
fylkesmannens miljøvernavdeling for godkjenning. 

3. Være 
dialogpartner og 
bidragsyter i det 
nasjonale arbeidet 
for universell 
utforming ved å ta 
initiativ og medvirke i 
ulike nettverk og 
samarbeidsfora 

 

 
3.1 Stått til 
disposisjon for 
utvikling og 
gjennomføring av 
tiltak K5 i 
Regjeringens 
handlingsplan for 
universell utforming: 
Kompetanseprogra
m for politikere og 
ansatte i 
kommunene. 

 
Rfk har stått til disposisjon for utviklingen av K-5 programmet. 
Rfk har hatt flere møter for de 5 instruktørene i fylket. Det ble i 
2011 avholdt kurs i 3 kommuner. 
 
 I 2012 ble alle kommunene invitert til K-5 kurs i 5 
vertskommuner. Dette var et samarbeid mellom Rfk, 
Husbanken og de 5 instruktørene i fylket. Det var 150 
deltakere fra 16 kommuner, se omtale på 
Miljøverndepartementet sine nettsider her.  
 
Det er undervist i K-5 i 22 av 26 kommuner i Rogaland. Den 
ene K-5 instruktøren har undervist 5 ganger i Sogn og 
Fjordane Fylkeskommuner.   
 

 
3.2 Bidratt til 
utvikling av et 
program med fokus 
på universell 
utforming i 
kommunesentrene 
(se tiltak P1 i 
Regjeringens 
handlingsplan)  

 
Deler av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er 
under revidering. Planen omfatter 10 kommuner: Stavanger, 
Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Strand, 
Rennesøy.  
 
Planen "Regionalplan for Jæren", med bestemmelse som 
referert, er nå lagt ut på høring med frist for innspill 01.11.12 
   
Det er forslag om en ny retningslinje 5.2.4 i kapittel 5 - Bomiljø 
og kvalitet: "Universell utforming av boliger og 
uteoppholdsareal må legges som premiss i planlegging og 
sikres i reguleringsbestemmelsene." 
 

http://www.universell-utforming.miljo.no/pilotfylkene/1359-kompetanseprogrammet-i-rogaland
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3.4 Ha invitert et 
nabofylke/ 
vennskapsfylke 

Hordaland fylkeskommune ble invitert til et kurs i universell 
utforming i transportsektoren den 24.02.11 med Finn 
Aslaksen. Rfk fikk ingen respons på invitasjonen. Stord 
kommune ble invitert til koordineringsmøte med K-5 
instruktørene i Rogaland i 2011 for et mulig samarbeid, men 
Rfk fikk ingen respons på invitasjonen. 
 
Gunnar Isdahl (som også er K-5 instruktør i fylket) har i 
samarbeid med Rfk utarbeidet videregående kurs for 
håndverkere. Kurset er holdt for deltakere i Hordaland, Sogn 
og fjordane og Rogaland, og flere fylkeskommuner har tatt 
kontakt for informasjon om dette kurset.  
 
Rfk har gitt råd og veiledning til flere kommuner og 
fylkeskommuner ift metoder og erfaringer vi har gjort oss i 
arbeidet med uu.   

 
4.Initiere og delta i 
delprosjekter 
sammen med 
kommuner, 
nasjonale og/eller 
regionale 
kompetansemiljøer. 

 
 

 
4.1 Ha initiert/deltatt 
i delprosjekter 

 
Rfk har både deltatt i og initiert flere kompetansehevende 
delprosjekter som kartlegging av tilgjengeligheten i private og 
offentlige bygg og anlegg, uteområder, reiseliv, kulturminner 
og friluftsliv.  
 
Rfk tok initiativ til samarbeidsprosjektet ved tilretteleggingen 
av steinalderboplassen på Vistehola, og har vært i kontakt 
med mange kommuner angående tilrettelegging av flere 
populære kulturminner. 
 
Det er også initiert kompetansehevende seminarer innen 
kommuneplanlegging og Helse i plan. 
 
Det ble lagt til rette for aktiv deltakelse i planprosessen ved 
utarbeiding av Regionalplan for inkluderende samfunn og 
Regionalplan for folkehelse.  
 
Prosjektleder deltar i arbeidsgruppen til ressurskommunene 
Time/Klepp. 
 

5. Aktivt og 
udadrettet 
kunnskaps- og 
resultatformidling. 
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5.1 Publisering av 
artikler og nyheter 

 
Rfk har hatt artikler i Stavanger Aftenblad, Jærbladet, 
Haugesunds Avis, Rogalands avis, Helsenytt, Artikkel i 
temabilag til Dagbladets Magasin og flere ganger på MD's 
nettside og andre nettsider 
 

 
5.2 Formidling på 
kurs og konferanser 

 
Rfk har arrangert flere kompetansehevende seminarer og 
kurser innen universell utforming og i kartleggingsmetode for 
kommuner, brukerorganisasjoner friluftsråd og andre aktuelle 
samarbeidspartnere med tema innen bygg og anlegg, 
uteområder, kulturminner, friluftsliv og for aktører innen 
samferdsel og reiseliv. 
 
Den 26.09.12 arrangerte Rfk i samarbeid med Norsk 
Hotellhøgskole konferansen "Universell design som et 
konkurransefortrinn i hotell- og reiselivsbransjen" på 
Hotellhøgskolen. Det var 75 deltakere til konferansen. 
 
Rfk har hatt stands med informasjon om nettsiden 
tilgjengelighet.no på 8 konferanser. 
 
Det er også initiert kompetansehevende seminarer innen 
kommuneplanlegging og Helse i plan. 
 
Det ble lagt til rette for aktiv deltakelse i planprosessen ved 
utarbeiding av Regionalplan for inkluderende samfunn og 
Regionalplan for folkehelse og det er arrangert flere 
konferanser i denne forbindelse.  
 
Prosjektleder har hatt 20 foredrag i 2012 for Husbanken, 
Miljøverndepartementet, Deltasenteret, Diakonhjemmet 
høgskole Rogaland, Kirkelige fellesråd i Stavanger, Regional 
samling for kommunale råd for funksjonshemmede, K-5 
samlinger i 5 vertskommuner, og flere kommuner, friluftsråd, 
og brukerorganisasjoner.  
 

 
5.3 Synliggjøring på 
eget nettsted hos 
fylkesmann / 
fylkeskommune 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.03.10 ble nettportalen www.tilgjengelighet.no  lansert hvor 
data og graden av tilgjengelighet på forskjellige arenaer blir 
publisert. Høsten 2011 ble nettsiden oppgradert ift design og 
søkefunksjon. I forlengelse av kontakt med godadgang.dk i 
København startet ny oppgradering av nettsiden i desember 
2012. 
 
Det arbeides med ny nettportal for www.Rogfk.no. Foreløpig 
ligger uu under ”arbeidsområder” på nettstedet.  
 
Fylkesmann har uu som eget punkt under folkehelse på sine 
nettsider. 

http://www.tilgjengelighet.no/
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Pilotfylkets egne 
mål og resultatmål 
innenfor K 1 
tiltaket 
 

 
 
Beskrivelse – forklaring – utdyping 
 

 
Delta i det nasjonale 
arbeidet for 
universell utforming 
blant annet i 
samferdsel og 
folkehelse 
 
 
 
 
 
 
 
Initiere og delta i 
delprosjekter 
sammen med 
kommuner, 
nasjonale og/eller 
regionale 
kompetansemiljøer 

 
Prosjektleder har deltatt i programkomiteen for pilotfylke-
/ressurskommunesamling i Rogaland i mai 2011, og i 
programkomiteen for nasjonal konferanse om friluftsliv uu og 
nærmiljø som Direktoratet for naturforvaltning og 
Miljøverndepartementet arrangerer 1.-2.11.11 i Haugesund. 
 
Rfk har deltatt i programkomiteen for Deltasenterets nasjonale 
maritime transportkonferanse i Molde 17.-19-09.12. 
 
Rfk har en representant fra fylkesrådet i brukerutvalget til 
Deltasenteret.  
 
 
Kunnskap/kompetanse 
Bygg/anlegg 
Alle 26 videregående skolene og fylkestannklinikkene ble 
kartlagt med “Bygg for alle metoden” av innleid konsulent i 
2010.  
 
I 2011 ble det utarbeidet handlingsplaner med bakgrunn i 
registreringsarbeidet, og det gjøres oppgradering til universell 
utforming ved rehabilitering av skolene. Det blir lagt inn en 
opptrappingsplan i de kommende budsjetter.   
 
 
Uteområder, friluftsliv og reiseliv 
Rfk tilbyr gratis kartlegging av spisesteder/hoteller i samarbeid 
med NHO reiseliv, brukerorganisasjonene og 
reiselivsbedriftene.   
 
Over 50 attraksjoner/kulturminner i fylket er kartlagt høsten 
2011.  
 
Vi har jobbet grundig og systematisk med satsingsområdet 
friluftsliv og universell utforming i 2011. Dette ble mulig da vi 
fikk disponere midlene av budsjettet i prosjektet til et kortvarig 
engasjement. Vi engasjerte en ergoterapeut som blant annet 
har kartlagt over 155 friluftsområder i Rogaland. 
 
Vi har samarbeidet med interreg prosjektet Coast alive i dette 
registreringsarbeidet.  
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Det er utarbeidet sjekklister til kartleggingsarbeidet på 
bakgrunn av skjema fra friluftsrådenes landsforbund og ny 
Teknisk forskrift.  
 
Kommunene/ friluftsrådene samarbeidet og deltok i 
kartleggingen. Vi fikk en god kompetanseoverføring og lærte 
kommunene å bruke våre sjekklister og kartleggingsutstyr.  
 
Vi utarbeidet en kort rapport med forslag til tiltak og bilder som 
ble sendt til kontaktpersoner i kommunene/friluftsrådene.  
 
All data ble lagt ut på www.tilgjengelighet.no sammen med 
kartlink og link til kommunen/friluftsråd for å spre informasjon 
om graden av tilgjengelighet på våre friluftsområder i 
Rogaland.  
 
Med bakgrunn kartleggingsarbeidet som ble gjort, utlyste Rfk 
midler til universell utforming i friluftsområder. 10 prosjekter 
fikk støtte. Se vedlagt rapport. Den 26.01.12 ble det arrangert 
en erfaringskonferanse med presentasjon av bla 
registreringsarbeidet. 
 
Undervisningsopplegg vgs 
Elever og lærere har utarbeidet flere undervisningsopplegg for 
uu i vgs. Disse ligger på its’learning og skolene oppfordres til å 
bruke undervisningsoppleggene. Skolene skal rapportere på 
om det er undervist i universell utforming og i 2012 har 17 av 
27 videregående skoler foretatt denne undervisningen. 
 
 
Reiseliv 
Det er utarbeidet et undervisningsopplegg for uu for høgskoler 
som er tatt i bruk i undervisningen av hotelledere og på 
reiselivslinjen på Hotellhøgskolen.  
 
To bachelorstudenter fra hotellfaglinjen skrev om uu i deres 
bacheloroppgave.  
 
Hotellhøgskolen inviterte Rfk til et samarbeid om en 
konferanse med tema "Universell design som et 
konkurransefortrinn i hotell- og reiselivsbransjen" Konferansen 
ble arrangert den 26.09.12 på Norsk Hotellhøgskole og det var 
76 deltakere. 
 
  

http://www.tilgjengelighet.no/
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Videregående kurs for håndverkere 
Det er etablert videregående kurs for håndverkere med støtte 
fra Husbanken. Det har vært 187 deltakere i 2011-2012 på 
kurset fra Rogaland, Hordaland og på Mesterfagskolens kurs i 
Spania.  
 
Rfk/Isdahl/Husbanken har tatt et markedsføringsgrep for å få 
flere til å delta på våre kurser og har engasjert et reklamebyrå 
til å utarbeide en brosjyre og markedsføringsstrategi. 
Markedsføringen ble iverksatt november 2012, se vedlagt 
brosjyre som er sendt til Byggopp sine medlemmer. 
 
Veileder for studenter 
Prosjektleder har vært fagveileder for tre ergoterapeut-
studenter i 10 ukers prosjektpraksis med fokus på universell 
utforming. Studentenes oppgave var å kartlegge hoteller, 
spisesteder og kulturarenaer/museer i fylket og legge fram 
arbeidet og erfaringene for fylkesrådet for funksjonshemmede. 
 
Studentene har tilegnet seg kunnskaper om uu og har lært å 
bruke ulike kartleggingsverktøy og aktuelle sjekklister til bruk i 
kartleggingen. 
 
Kulturminner 
Steinalderboplassen Vistehola ble i 2012 tilrettelagt for å 
forbedre fysisk atkomst og opplevelse av kulturminnet med 
utvikling av et prototypeskilt med auditiv og taktil løsning. Se 
vedlagt rapport. 
 
Vedtaksfredede bygg 
Som ett av tiltakene i fdp uu har Rfk foretatt en utvelgelse 
sammen med kommuner blant ulike kategorier vedtaksfredede 
bygg og anlegg for å velge ut flere objekter som skal 
prioriteres for tilrettelegging etter prinsippene om universell 
utforming.  
 
Det ble gitt økonomisk støtte til fire prosjekter i 2012 for å 
iverksette et samarbeidsprosjekt og for å kartlegge og utbedre 
tiltak for å øke tilgjengeligheten til disse byggene: 
 
Fjøløy fort – er et kystfort som ble bygd av tyskerne i 1942. 
Rennesøy kommune har overtatt fortet og ønsker å skape et 
friluftsområde. Området skal gjøres universelt tilgjengelig og det gis 
midler til å utarbeide en prinsippskisse over området og utvalgte 
bygg og anlegg.  
 
Folkets Hus i Sauda - har helt siden det stod ferdig i 1931 hatt en 
helt spesiell rolle som samfunnshus i Sauda. Bygget benyttes i dag 
til undervisning av kulturskolen og som kulturarena. Det gis 
støtte til ombygging av et kontor til HC-toalett. 
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Bryne Mølle- er en del av det Regionale kulturhuset på Jæren. 
Det er utleie av lokaler i 1. etasje og galleri med utstillinger i 2. 
og 3. etasje. Rfk gir støtte til å sette opp håndløpere som bedrer 
atkomsten til 2. og 3. etasje og til å forbedre belysningen i 
Sekkelageret 1. etasje. 
 
Folkebiblioteket i Haugesund – er tegnet av en av 
Haugesunds viktigste etterkrigsarkitekter, David Sandved, og 
folkebiblioteket, som stod ferdig i 1967, regnes som hans 
hovedverk. Rfk gir støtte til å skissere og utbedre atkomsten, 
heis og toalettforhold. 
 
 
Samferdsel 
Det jobbes tverrsektorielt med satsingen på samferdsel og det 
rapporteres: 
 

 Over 75 % av busspassasjerene reiser på 100 % uu 
busser 

 99 % av bussene har universell utforming 
 Sanntids-informasjonsystemet er nå installert i flere 

buss og vil være i alle busser i løpet av våren 2013.  
 Rfk har fokus på infrastruktur. 
 5 hurtigbåter har universell utformingsstandard og 3 har 

delvis. Se vedlagt rapport.  
 Alle 81 hurtigbåtkaier er kartlagt. 
 Hurtigbåtterminalen i Stavanger har god tilgjengelighet 

med ledelinje, taktile skilt, nedsenket skranke og 
monitorer. 

 Arbeidet med å få websidene til Kolumbus i henhold til 
kravene i forhold til universell utforming har startet og 
vil være på plass i omkring årsskiftet 2013/2014. 
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5. Økonomi  
Pilotfylkeprosjektet går parallelt og samordnet med oppfølgingen av fdp universell 
utforming i Rogaland. Dette betyr at det jobbes med universell utforming på flere 
arenaer i fylkeskommunen, og at det er flere økonomiske bidragsytere til 
delprosjektene i Rogaland. Rfk ber om at dette tas hensyn til i rapporteringen da det 
kan være vanskelig å skille prosjektene fra hverandre.  
 
Fylkesrådet for funksjonshemmede har bidratt med midler bundet til kartlegging av 
reiselivsbedrifter, kulturminner og bevaring.  
 
I 2012 ble det lagt inn kr. 1 000 000,- i budsjettet til oppfølgingen av fylkesdelplan for 
universell utforming. Midlene går til utgifter i forbindelse med kompetansehevende 
tiltak som møter, kurs og konferanser, bygg og anlegg, samferdsel og til andre 
prosjekter innen universell utforming. 
 
Budsjettet ble i 2012 styrket med kr. 650.000,- bundet til fylkesdelplan for universell 
utforming og nettsiden www.tilgjengelighet.no . Det ble ansatt en rådgiver i 100 % 
stilling 01.06.12. 
 
Det er også tildelt midler til flere universell utformingsprosjekter gjennom Regionalt 
utviklingsprogram. 
 
Rfk fikk bevilget kr. 770 000,- i BRA-midler (Tilskuddsordning fra Statens vegvesen 
for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten) i 2011. I 2012 fikk fylkeskommunen kr. 
1,5 mill til oppgradering av 15 holdeplasser i Kvernevik ring. I 2013 er vi tildelt 1 125 
000 til oppgradering av åtte holdeplasser til universell utformet standard i 
Haugesund. Rfk bevilger årlig kr. 1. mill til BRA-midler. 
   
Rfk har brukt kr 100.000,- av kompetansehevingsmidler fra Husbanken bundet til 
videregående kurs for håndverkere. Disse brukes til en reduksjon av deltakeravgiften 
med kr 500,- pr. deltaker. 
 
Miljøverndepartementet har utbetalt kr. 250.000,- til Rfk, hvorav kr 231.998,43 blir 
satt av til bruk i 2013. Midlene er benyttet til reiseutgifter til nasjonale samlinger. Kr 
252.650,40 er benyttet til tilrettelegging av kulturminnet Vistehola. Rfk bidro med kr 
106.850,-. 
 
Det ekstraordinære tilskuddet fra Miljøverndepartementet pålydende Kr 150.000,- er 
overført til tre nye foregangskommuner. Rogaland fylkeskommune bidro med kr 
150.000,- til de samme kommunene slik at hver foregangskommune mottar kr. 
100.000,- hver til kompetansehevende tiltak. Vi viser for øvrig til innsendt økonomisk 
rapport pr. 15.01.13 for ytterligere detaljer. 
 
 

http://www.tilgjengelighet.no/
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6. Gevinstrealisering 
Overordnet mål for prosjektet er å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn og 
at alle skal ha gode muligheter til utvikling og utfoldelse i Rogaland. ”Universell 
utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig 
og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle 
brukere”. Pilotfylkeprosjektet støtter spesielt opp om følgende effektmål i 
Fylkesdelplanen: 
 
Barn og unge: 

- Elever med nedsatt funksjonsevne kan velge fagretning og studium etter 
ønske og evne, og utytte egne ressurser etter ønske. Dette vil gi økt 
mestringsopplevelse, opplevelse av likeverd og større deltakelse i samfunnet 
generelt.  

- Barn og unge har mulighet til lek og sosialt felleskap i sitt nærområde, 
gjennom lekeplasser og parker tilrettelagt for alle. 

 
Kommunens innbyggere: 

- Har kunnskap om universell utforming, og de muligheter og krav som stilles. 
Dette vil gi større forståelse for tilrettelegging av områder, bygg, anlegg m.m., 
og styrke det inkluderende samfunnet. 

- Benytter seg av fylkets/kommunens tilbud innen kultur, friluftsliv og opplevelse, 
gjennom økt tilgjengelighet og tilrettelegging for alle. Benytter et variert tilbud 
også geografisk i fylket/kommunen, gjennom tilgang til offentlig 
kommunikasjon og infrastruktur ellers. Dette vil direkte påvirke 
enkeltmenneskets livskvalitet og valgfrihet, og kan også påvirke folkehelsen 
positivt. 

- Utfører de tjenester de ønsker via internett, gjennom egen tilgang til nettet, 
eller gjennom tilbud tilgjengelig i sitt nærmiljø.  

- Er oppdaterte og får informasjon gjennom offentlige nettsteder i henhold 
Norge.no sine kvalitetskriterier for tilgjengelighet 

- Har full tilgang til IKT-utstyr beregnet på publikum i offentlige bygg, og 
automater for selvbetjening i banker/minibanker, bibliotek, kino, 
bussterminaler, flyplasser m.m. Dette gir økt styring av eget liv og større 
mulighet for utfoldelse og mangfold. 

 
Rogaland: 

- Økt kunnskap om universell utforming hos fylkeskommunen, vil gi kortere 
saksbehandling og derav redusert ressursbruk innen dette området. 
(Kunnskap, saksbehandling, kost.) 

- Økt kunnskap hos f.eks. håndverkere m.fl., vil redusere behovet for involvering 
i saker om universell utforming, noe som gir redusert belastning og større 
kapasitet i fylkeskommunen. 

- Et Rogaland som kan ivareta grupper med redusert funksjonsevne, deriblant 
eldre, vil være et attraktivt reisemål. Dette vil påvirke næringer innen handel, 
servering, hotell og opplevelse, positivt.  

- Rogaland fylke ønsker å være gjennomgående universelt utformet, både i by 
og grendekommuner. Tilgjengelighet til rekreasjonsområder, kulturattraksjoner 
m.m., vil være tilstede uavhengig av hvilken kommune du bor i.  

- Rogaland fylke og fylkeskommune vil ha et styrket omdømme og fornøyde og 
ivaretatte innbyggere. 
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7. Endringer og tillegg 
Uforutsette hendelser og nye ekstraordinære oppgaver fra K-1 prosjektet er 
ressurskrevende for prosjektleder i en ellers så travel hverdag. Oppgavene må 
omprioriteres og det blir gitt svært korte frister. Dette fører til en omprioritering av 
arbeidsoppgaver som forsinker andre prosjekter. Rfk synes det er utfordrende å følge 
satte milepæler når det oppstår slike uforutsette hendelser. 
 
 
8. Prosjektfaglig evaluering 
Tilbakemeldingene fra styringsgruppene i prosjektene er at de svært fornøyd med 
framdriften og styringen av prosjektet. I arbeidet med universell utforming er den 
viktigste utfordringen å endre tenkemåten til alle som hver dag tar valg som avgjør 
graden av tilgjengelighet i forskjellige sammenhenger. Suksesskriteriene for arbeidet 
med universell utforming i Rogaland fylkeskommune er:  
 

• Forankring både politisk og administrativ  
• Løfte fram temaet gjennom Fylkesdelplan for universell utforming 
• Tverrfaglig samarbeid 
• Forankring og organisering av styringsgruppe, prosjektgruppe, 

referansegruppe 
• Ressurser til stilling til oppfølgingen av fdp universell utforming  
• Sikre økonomiske ressurser til oppgraderinger 
• Formidle erfaringer og eksempler på universell utforming 
• Spre kunnskap og informasjon 
• Skape engasjement 
• Ta vare på og bruke engasjementet og kunnskapen til brukergruppene 

 
Rfk har kommet godt i gang med arbeidet med universell utforming, men for å nå 
våre målsettinger i fdp universell utforming og pilotfylkeprosjektet vil det kreve 
betydelig innsats på dette området i tiden fremover.  
 
Det er viktig at det settes av ressurser til dette arbeidet, og at det er et godt 
samarbeid internt i fylkeskommunen og mellom kommunene, interesse-
organisasjonene og øvrige offentlige aktører. Sist, men ikke minst er det viktig å sikre 
økonomiske ressurser til oppgraderinger og tilretteleggingstiltak. 
 
K1-prosjektet går inn i en avsluttende fase, men Rogaland fylkeskommune vil fortsatt 
ha stort fokus på universell utforming i oppfølgingen av tiltakene i handlingsdelen av 
fylkesdelplan for universell utforming.  
 
Vi ønsker å dele erfaringene fra K-1 prosjektet og arrangerer en regional konferanse 
den 17.-18.04.13. Konferansen er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, 
fylkesmannen i Rogaland, KS og ressurskommunene Time og Klepp. Vi starter med 
befaring og middag den 17. april og faglig program med stands den 18. april. Se 
vedlagt program. Konferansen har fått tittelen: «Universell utforming – med flat pedal 
mot 2025» 



Rogaland fylkeskommune  18 

9. Dokumentasjon 
Universell utforming av steinalderboplass – Vistehola 
 

      
 
Kombinasjonen universell utforming og kulturminnevern kan by på utfordringer.  
Denne utfordringen har Rfk og Randaberg kommune tatt ved Vistehola. Løsningen er 
en aluminiumsrist som er lagt under gresset og som gjør at flere kan komme seg opp 
til Vistehola. 
 
 
Det er også utviklet en 
prototype av et universelt 
utformet kulturminneskilt med 
taktile elementer og auditiv 
løsning. Resultatet er 
nyskapende både for 
kulturvernet og uu.  
 
Dette er et godt offentlig/privat 
samarbeid og har ført fram til 
praktiske løsninger som vil 
kunne brukes i mange sårbare 
landskap rundt om i landet. Se 
vedlagt rapport. 
 
 
 
 
Stavanger 15.02 2013  
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