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Idé og potensiale  
 

Kart og geografi som  
grunnleggende innfallsvinkel 

 
Dokumentasjon og verktøy til bruk i  

 
- styringssystemer  

- i planlegging og forvaltning 
- finne fram 

 
departement/ direktorat 

- alle aktører i arealplanlegging/ byggesak mv  
- publikum 

 
 



dagens situasjon 

 Mange utfører uu/tilgjengelighets kartlegging 
 kommuner 
 fylkeskommuner 
 ulike direktorater/ fagetater 
 frivillige organisasjoner 

 Det utføres på ulike måter 
 Gode metoder/veiledere mangler 
 Data blir ikke bare delvis tilgjengelig for andre 



Bruk av felles standarder 





Norge digitalt  - 600 parter 
fokus på å gi tilgang til grunnkart, plandata og temadata  - flyt mellom 

sektorer og administrative nivå  

Nasjonale etater 

Fylkesetater 

Kommuner mv 

Viktig med avtaler om data mellom parter, alle følger avtalte standarder/teknologiske 
føringer, og utvikling av felles kompetanse. 

Miljødep er ansvarlig for Norge digitalt, Kartverket koordinerer 

K E P T 



Nasjonal  infrastruktur – data koblet til internett som online tjenester  

Internett- 
servere 

Norge digitalt - geografisk infrastruktur 

Nasjonal katalog 

Fylkesvise fagsystem 

Kommunens plansystem 

Andre  
fagsystemer 

Sektorapplikasjon 

Fagdata Kartverket Met.no SSB KOMMUNE NVE 



Norge digitalt  -  
Innhold i infrastrukturen 

åpne for uu/ tilgjengelighetsdata  
 

Tematiske data 

Høyde   

Geodetiske punkter 

Ortofoto 

Adm. grenser 

Hydrografi  

Transport 

 Eiendom  

Basis data 

Helse, 
samfunn  

Økonomi  

Biologi  

Arealdekke 

Befolkning 

Flomsoner 

 Tilgjengelighet 



Kommentar om UU 
Svært mange objekter i nasjonale 
baser og variert informasjon fra 
andre  etater som online tjenester 
– nye om UU kan etableres 
gjennom satsninger og 
koordinering,  i noen av de 
eksisterende finnes noe UU-info 



Om prosjektet 



Generelt om prosjektet 

 Definert i: Handlingsplanen for universell 
utforming 

 Oppdragsgiver: Miljøverndepartement – vårt dep. 
 Under delen:  

 planlegging og uteområder: 
 ”Geografisk informasjonssystem for innhenting og 

presentasjon av data om universell utforming” 

 Beskrivelse:  
 Tiltaket omfatter utvikling av geografiske 

informasjonssystemer for universell utforming som inkluderer 
kartlegging og innsamling av tilgjengelighetsdata for bygning 
og uteområder. Systemene skal brukes til å måle status og 
utvikling av universell utforming på nasjonalt nivå, 
kommunenivå og brukernivå  



Geografisk informasjonssystem for universell utforming 

Andre fagspesifikke løsninger 
UU-data (SVV, Statsbygg, ..) 

  

Tilgjengelighetsdata 
UU-data ute 

 

Kartløsning for  
departementene 

Tilgjengelighets- 
portal 

Matrikkelklient 

Planverktøy i  
fylker og kommuner 

Uu-
data 

Innsyn, 
bruk og 
opp-
datering 

Matrikkelen 
UU-data inne 

Nasjonal  infrastruktur – kartdata og uu-data tilgjengelig gjennom internett  

Bakgrunnskart 
(Statens kartverk) 

Innsyn 

GPS-
registrering 

O
ppdatering 

O
ppdatering 



Del- 
prosjekter 

 
KARTPORTAL 
Kartportal 
for 
tilgjengelighets- 
informasjon 

 

 
INNSAMLING 
Samarbeid med 
kommuner og 
nasjonale 
instanser mht. 
datainnsamling 

 

 
DELING AV INFO 
 
geodata og 
online 
karttjenester++  
 

 

 
METODE 
Standarder, 
metode, 
veiledere mht. 
kartlegging og 
digitalisering 



Milepæler 

2009 2011 2010 2012 2013 

Prototype 
portal 

revidere 
metode/ 

Ferdig 
portal 

Detaljert 
informasjon 

Kartlegging 
avsluttes 

Tidsramme for hele prosjektet 



Tilgjengelighetsportal 
-en kartportal 

 



UU-data som inngår i 
innsynsløsningen 

 Alle våre registreringer 
 Friluftsområder fra Direktoratet for 

naturforvaltning 
 ”Bygg for alle” fra Statsbygg 
 Vegvesenets data om fotgjengeroverganger og 

holdeplasser 
 Fylkeskommunenes skoleregistrering 
 Lokalisering av anlegg/prosjekt som har fått 

tilskudd – og gjennomført 



Nasjonal portal - DN 
  informasjon fra DN i form av statlig sikrede friluftsområder kan 

inngå – direkte fra Naturbase som wms eller som kopi 
  informasjon om tilgjengelighet i friluftsområder- fra 

fylkesmennes kartlegging 

  Behov for avklaring 
  strukturering av data ved innsamling 
  tilrettelegging til geografisk database og wms-tjeneste fra naturbase 
  synliggjøring av faktaark pr område/sted 
  rettigheter til materialet, Friluftsrådene, Fylkesmann, DN, fotograf 
  progresjon 
  hvordan arbeide med koordineringen videre 

 





ulike temalag 



















Kartlegging av 
tilgjengelighet 



Tilgjengelighetskartlegging 
Kartverkets oppgaver 

  Veileder: det er utviklet en veileder for 
kartlegging av tilgjengelighet i 
uteområder, for tettsteder/ kommuner 

  Det er utviklet spesifikasjoner for 
kartdata og innmeldt til SOSI. Det er tatt 
initiativ til samordning mot annen 
nasjonal UU standardisering 



Veileder i registrering er utarbeidet 



Hvor skal kartlegging gjennomføres? 

  Landsdekkende data over alle kommuner  

  Mangfold Ja, men…. 
  Må gjøre det i ”rimelig samla flokk” 
  rutiner som sikrer konsistens… 



Når skal kartlegging gjennomføres? 

  

 

2009 
Pr ø vekommuner  

og pr ø vefylker 

2010 

Fase 1 

Prioritet 1  
fylker og  

kommuner 

2011 

Fase 2  

Prioritet 2 
fylker og  

kommuner 

2012 

Fase 3  

Resterende  
fylker og  

kommuner 



Hvilke objekter kartlegges? 

  3-sone-kartlegging med ulike  
objekter i hver sone 

1.  Kommuneareal  
 

2.  Tettsted 
 

3.  Sentrumsområde 
 



Hvilke objekter kartlegges? 
Objekter innenfor kommunearealer 
  Friluftsliv 

  Stier og løyper 
  Badeplasser 
  Fiskeplasser 



Hvilke objekter kartlegges? 
Objekter innenfor tettsteder 
 Offentlige bygninger 

  Rådhus/kommunehus 
  Kommunale etater (NAV, helsestasjoner, m.v.) 

  Utdanningssektor 
  Barnehager 
  Skoler 
  Høyskoler/universiteter 

  Kultur, underholdning 
  Kino, kulturhus, konsertlokaler m.v. 

  Idrettsanlegg 
  Idrettshaller, svømmehaller, tribuner, m.v. 

  Samferdsel 
  Stasjoner 



Hvilke objekter kartlegges? 
Objekter innenfor sentrumsområder 
  Veier og gater 

 Gang- og sykkelveier 
 Gågateområder 
  Fortau 
  Fotgjengeroverganger 
  Parkeringsplasser 



ArcView 3.3  
 - Kommunale data 

Kommentar om UU 
Kommunale data er aktuelle for 
noen typer spesielle UU-
analyser, både veinett, lengder 
fra p-plass til inngang osv, 
terrenghøyde/hening/stigning mv 
på vei/ gangvei osv  



Kommunene må trekkes inn – må 
utføre kartleggingen 

Kartverket 
  egne registratorer vil 

kurses,  har trening og 
utstyr 

  prøvekommuner vil 
dras inn for å revidere 
metode 

Kommunen 
  vil etter hvert tilby kurs 

for kommuene 
Frivillige org og andre 

etater 
  kursing og samarbeid 

om registrering 
 



Friluftsområder fra DN 
 Generell info fra DN 

  Ekstra data knyttes inn fra 
uu-registrering 



Statlig sikrede friluftsområder 









Tur/friluftsområder - detaljer  
Utenfor eller i tettsteder 
  Friluftsområder – generelt nivå 
  Fiskeplass - detaljer 
  Badeplass - detaljer 
  Stier og løyper - detaljer 
Metode ok, trenger 

samarbeidspartnere, kommuner , 
fylkesetater, HF, friluftsråd mv 

 
Feltarbeid, måling av bredder, helning, 

dekke, registrering av tilhørende P-
plass, Toalettforhold 

Bør justere metode til å skille mellom 
adkomst for  
 rullestol med ledsager, rullestol, 
el.rullestol,  

Bør revidere hvor streng en skal være 
for å karakterisere ”tilgjengelig” 

Hvilke områder skal kartlegges?  

P 

Fiskepl 



Idrett og friluftsliv i tettsteder 

 adkomst og tilbud i parker 
 adkomst idrettsarenaer 
 metode ikke klar 

 trenger ideer/ erfaringer fra kommuner, m.fl. …. 



Registering av inngang, 
gågater, fortau, 

fotgjengerovergang, p-
plass mv i tettsted  



Objektegenskaper – p-plasser 



•  Merket 

 

Objektegenskaper – p-plasser 



•  Merket 

•  HC-skilt 

 

Objektegenskaper – p-plasser 



•  Merket 

•  HC-skilt 

•  Lengde 

•  Bredde 

 

 

Objektegenskaper – p-plasser 



•  Merket 

•  HC-skilt 

•  Lengde 

•  Bredde 

•  Antall vanlige  
  p-plasser 

•  Antall HC-plasser 

 

 

Objektegenskaper – p-plasser 



Objektegenskaper - inngangspartier 



Objektegenskaper - inngangspartier 
•  Stigning 

 

 



•  Stigning 

•  Bredde 

 

 

Objektegenskaper - inngangspartier 



•  Stigning 

•  Bredde 

•  Håndlist- 
  høyde 

 

Objektegenskaper - inngangspartier 



•  Dørtype 

 

 

Objektegenskaper - inngangspartier 



•  Dørtype 

•  Terskelhøyde 

 

 

Objektegenskaper - inngangspartier 



•  Dørtype 

•  Terskelhøyde 

•  Inngangsbredde 

 

 

Objektegenskaper - inngangspartier 



•  Dørtype 

•  Terskelhøyde 

•  Inngangsbredde 

•  Døråpner 

•  Avstand til nærmeste 
  HC-parkeringsplass 

 

Objektegenskaper - inngangspartier 



Objektegenskaper – tilgjengelige 
veier 

 

 



Objektegenskaper – tilgjengelige 
veier 

•  Bredde 



Objektegenskaper – tilgjengelige 
veier 

•  Bredde 

•  Stigning 



Objektegenskaper – tilgjengelige 
veier 

•  Bredde 

•  Stigning 

•  Tverrfall 



Objektegenskaper – tilgjengelige 
veier 

•  Bredde 

•  Stigning 

•  Tverrfall 

•  Dekke 



Objektegenskaper – tilgjengelige 
veier 

•  Bredde 

•  Stigning 

•  Tverrfall 

•  Dekke 

•  Nedsenkninger 



Objektegenskaper – tilgjengelige 
veier 

•  Bredde 

•  Stigning 

•  Tverrfall 

•  Dekke 

•  Nedsenkninger 



Objektegenskaper – tilgjengelige 
veier 

•  Bredde 

•  Stigning 

•  Tverrfall 

•  Dekke 

•  Nedsenkninger 



Første resultater 



Stasjon 

Helsestasjon 

Skole 









Klassifisering 

Tilgjengelig 
Vanskelig 
tilgjengelig 

Ikke 
tilgjengelig ? ? 

Oppfyller 
minstekrav til 
tilgjengelighet 

for 
bevegelses- 

hemmede 

Oppfyller 
delvis 

minstekrav 

Vurdert, 
funnet å 

ikke oppfylle 
minstekrav 



Eksempler på minstekrav 

 Inngangspartier 
 Stigningsforhold atkomstvei: <= 1:20 (2.8˚) 
 Terskelhøyde: <= 2.5cm    
 Rampebredde: >= 90cm 
  Inngangsbredde:  >= 86cm 

 Tilgjengelige veier 
 Bredde: >=180cm 
 Stigningsforhold: <= 1:20 (2.8˚) 
 Tverrfall: <= 1:25 (2.3˚) 
 Nedsenkninger: <= 2.5cm 

 



Eksempler på minstekrav 

 HC-parkeringsplasser 
 Bredde: >= 380cm 
 Lengde: >= 500cm  

 Etter kravene i: 
 Skjema for byggeforskriftens krav til tilgjengelighet (Norges 

Handikapforbund) 
 Bygg for alle – Temaveileding om universell utforming av 

byggverk og uteområder (Statens bygningstekniske etat og 
Husbanken) 

 Vegnormalen (SVV) 
 

 
 







Oppsummering 

 Portal kommer 
 Standarder og veiledere finnes, men revideres 
 Kartverket i samarbeid med en rekke etater om 

leveranse av deres data – hvem/hvordan? 
 Kartverket vil samarbeide med kommuner om 

detaljkartlegging – forslag til deltagere? 
 UU-kart som innspill i reguleringsplanlegging 
 Rutiner og sjekklister?  
 Kompetanseutvikling/ kurs? 
 Informasjon? 



NGIS - B1 

Takk for meg! 

Spørsmål? 

Mer informasjon på www.statkart.no/tilgjengelighet 


