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bakgrunn



definisjon

“Universal design (UD) is the design of products and 
environments to be usable by all people, to the 
greatest extent possible, without the need for adaption 
or specialized design“

The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA, 1985



UNIVERSELL UTFORMING

2060, 1,5 Mill Normen eldre enn 67 år

+ småbarnsfamilier
+ de med vond rygg
+ de med temporær skade
+ de med funksjonshemning

Hvem er minoriteten ??

= ekstra innsats for et fåtall ?



UNIVERSELL UTFORMING

= en god investering i framtida !

= Nyttig for ALLE, 
nødvendig for NOEN !









Let’s start easy!

Primer fokus på:

• mosjons-barrierer
• syns-barrierer



kartlegging
metode



KARTlegging – Arbeidsmåten 
Forberedelse:

1. Områdeutvalg
2. Objektutvalg
3. Utskrift/Oppdatering av data på GPS-en ??



Hvilke objekter kartlegges?

3-sone-kartlegging med ulike objekter 
i hver sone

1. Kommuneareal

• stier og løyper

• friluftsområder, fisk, bade osv

2. Tettsted

• parker og friområder

• offentlige bygg

• Publikumsbygg

3. Sentrumsområde

• status for gate, fortau, overganger, mv



Hvilke objekter kartlegges?

• Offentlige bygninger
– Rådhus/kommunehus

– Kommunale etater (NAV, helsestasjoner, mv.)

• Utdanningssektor
– Skoler

– Høyskoler/universiteter

• Kultur, underholdning

– Kino, kulturhus, konsertlokaler mv.

• Idrettsanlegg

– Idrettshaller, svømmehaller, tribuner, mv.

 Samferdsel
 Stasjoner

 Flyplasser

 Parkeringsplasser

 Veier og gater
 Gang- og sykkelveier

 Gågateområder

 Fortau

 Fotgjengeroverganger



KARTLEGGING - Metode/veileder

Kartverket.no/tilgjengelighet

 Uteområder i tettsteder

• Vegnett

• Parkeringsplasser

• Inngangspartier

 Friluftsområder

• Turstier

• Badeplasser

• Fiskeplasser mv.

FORSLAG 1



KARTLEGGING - Metode/veileder

Tilgjengelighet.no

 Bygg og anlegg

• Vegnett

• Parkeringsplasser

• Inngangspartier

 Uteområder

• Turstier

• Badeplasser

• Fiskeplasser mv.

FORSLAG 2



Utstyr



Utstyr



Tilgjengelig
Vanskelig 

tilgjengelig
Ikke 

tilgjengelig

Oppfyller 
minstekrav til 
tilgjengelighet

Oppfyller 
delvis 

minstekrav

Oppfyller 
ikke 

minstekrav

Overordnet klassifisering

Norsk Standard NS 11005-2011
Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK-10)



VURDERING TILGJENGLIGHET

Tilgjenglig Bare grønt

Vanskelig tilgjenglig 1 eller flere gult

Ikke tilgjenglig 1 eller flere rød

Egenskap Universell utforma Delvis UU Ikke UU 

Parkeringsområde

Kapasitet UU >= 5% av antall plasser min 1 0

Veidekketilstand Jevnt Ujevnt *)

HC-Parkeringsplass

Avstand_Servicebygg <= 25 m > 25 m eller Ingen

Bredde >= 450 cm < 450 >= 380 cm < 380 cm

Lengde >= 600 cm < 600 >= 500 cm < 500 cm

Skiltet Ja Nei

Merket Ja Nei

Om parkering er avgiftsbelagt:

Automat_høyde <= 110 cm > 110 cm

Tilgjengelige veier

Bredde >= 180 cm < 180 >= 130 cm < 130 cm

Stigningsforhold
<= 2,9° (1:20), (>4,9° på maks. 

3 m)
> 2,9 <= 4,9° > 4,9° (1:12)

Tverrfall <= 1,2° (1:50, 2%) > 1,2 <= 1,9° > 1,9° (1:30, 3%)

Veidekketilstand Jevnt Ujevnt*)

Om ”gatetype” er ”gangfelt”:

Nedsenk1 <= 2 cm > 2 cm

Nedsenk2 <= 2 cm > 2 cm

InngangBygg

Avstand_HC <= 25 m > 25 m eller Ingen

Dørtype Halv-/Automat Manuell

Døråpner 80 – 110 cm

Inngang_bredde >= 90 cm < 90cm

Terskelhøyde <= 2,5 cm > 2,5 cm

Atkomstvei_stigning <= 2,9° (1:20) > 2,9 <= 4,9 ° > 4,9° (1:12)

Om det finnes en rampe:

Rampe_bredde >=90 cm < 90 cm

Rampe_Håndlist Begge sider Minst en side ingen

Håndlisthøyde_1 85-95 cm >= 65<85  OR >95 >=100cm

Håndlisthøyde_2 65-75 cm >= 50<65  OR >75 >=80cm

Eksempel tettsted,
bevegelseshemmede



kartlegging
praksis



Kartlegging – elementer som kartlegges 



Kartlegging – elementer som kartlegges 



Utstyr
kartverket



Norgeskart/
tilgjengelighet

APP-registrasjon

Manuell korrektur
•Kontroll  UU-vurdering
•Manuell (slett feilaktige data)
•Programvare Quantum GIS ??

Distribusjonsbase Produksjonsbase Registreringsbase

WMS / WFS

realtimehver natt

Data/bildeData/bilde Data/bilde

Produksjonsløype

Nedlastbar 
data(sosi, 

shape)



resultater



Eksampel tettsted

2009 – 2012

148 kommuner, 19407 objekter



Eksampel tettsted

2009 – 2012

148 kommuner, 19407 objekter

2013

100 kommuner, 12600 objekter



Eksampel tettsted

2009 – 2012

148 kommuner, 19407 objekter

2013

100 kommuner, 12600 objekter

2014

5 kommuner, 4448 objekter



Eksampel tettsted

2009 – 2012

148 kommuner, 19407 objekter

2013

100 kommuner, 12600 objekter

2014

5 kommuner, 4448 objekter

Summe

153 kommuner, 23337 objekter



Resultat – Norge 

tilgjengelig vanskelig tilgjengelig ikke tilgjengelig ikke vurdert

2014 2013

Tilgjengelighet for bevegelseshemmede



Resultat – utvalgte kommuner 

tilgjengelig vanskelig tilgjengelig ikke tilgjengelig ikke vurdert

vei hc-parkering

Tilgjengelighet for bevegelseshemmede



flere resultater

• kartverket.no/tilgjengelighet/

• norgeskart.no/tilgjengelighet/







crowdsourcing





http://www.youtube.com/watch?v=nKMz3x4iR-0

wheelmap.org (English version).mp4
wheelmap.org (English version).mp4
http://www.youtube.com/watch?v=nKMz3x4iR-0




databruk



Byplanlegging
• Status om tilgjengelighet
• Oppfylle lovens krav for offentlige bygg
• Analyse om effektive forbedringer (kostnader-effekt)
• Framkommelighet for alle, korridorer gjennom byen
• Vedlikeholdsplanlegging
• Plasseringsanalyse eldreboliger, sykehjem

Folkehelse
• Turmuligheter for alle
• Motivasjon av grupper med spesielle behov
• Unngå fallulykker 

Turisme
• Reisemuligheter, knytte sammen transportsystemer
• Tilgjengelighet av POI



Mange muligheter !



Takk for oppmerksomheten !

Spørsmål ?


