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Indikatorer - opplegg 

• Tiltak beskrevet i Regjeringens handlingsplan for 
universell utforming 2009-2013 og statsbudsjettet 
for 2008 

 

• Områder: Bygg, anlegg, uteområder, planlegging, 
transport og IKT 

• Styringsgruppe bestående av MD, KRD, SD, FAD, 
AD og BLD. 

• Utvikling, datainnhenting av statlige direktorater: 
SSB, Vegdirektoratet, Statens kartverk, 
Direktoratet for naturforvaltning, Direktoratet for 
forvaltning og IKT, Direktoratet for byggkvalitet, 
Statsbygg og Husbanken. 

• Rådgiving og samlet årlig rapportering av 
Deltasenteret.  
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Transport og infrastruktur 

• Veg (Statens vegvesen) 

• Jernbane (Jernbaneverket) 

• Lufttrafikk (Avinor)  

 
Alle under arbeid 
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Planlegging 

Kommuner  

• Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell 
fokus på universell utforming (Kostra) 

 2009: 26% 

 2010: 30% 

    Grunndata for alle kommuner på nettsidene til Kostra (SSB)  

  

Fylker 

•  Finnes plan for universell utforming  (Kostra) 

 2009: 7 av 19 fylker 

 2010: 7 av 19 fylker 
 

Grunndata for alle fylker på nettsidene til Kostra (SSB)  
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IKT 

• Offentlige nettsteder (Difi) 
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Bygg 

• Matrikkelen (Statens kartverk) 

– Heiser for alle bygg registrert  

• Forenklet registrering pluss foreliggende registre 
under utredning.  
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Uteområder 

• Tettsteder (Statens kartverk) 

  Ca 100 tettsteder registrert.  

 Grunndata på Tilgjengelighetsportalen til Statens kartverk 

 

• Friluftsområder (Statens kartverk)  

 Ca 65 friluftsområder kartlagt i Sør-Trøndelag i   
 samarbeid med fylkeskommunen 

 Grunndata på Tilgjengelighetsportalen til Statens kartverk 

 

• Statlig sikrede friluftsområder (Direktoratet for naturforvaltning) 

 Egen Registrering 

 

• Friluftsområder (Kostra)  

– Rekreasjons- og friluftslivsområder med kommunalt ansvar 
tilrettelagt med universell utforming slik at også bevegelses- og 
orienteringshemmede kan bruke området     

 2009: 200 kommuner hadde tilrettelagte friluftsområder 
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Bruksområder 

• Nasjonale indikatorer. Måling av status fram mot 2025 

• Kommunale og fylkeskommunale indikatorer. Hvordan 
ligger min kommune og mitt fylke an? 

• Forbedringsliste i grunnlagstallene 

 

Utfordringer 
• Gjelder primært bygg, anlegg og uteområder 

• Overkommelig registreringsmengde 

• Organisering av registrering: frivillig, styrt utvalg, hvem 
kan registrere mv.? 

• Bruk av teknologi: sentralt register, nettbrett med app.  

• Sammensatte indikatorer. Hvilke av målepunktene skal 
telle mest? 

• Registreringsskjema som også er nyttige for planlegging 
av oppgradering til universell utforming. 


