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Hvorfor kartlegging? 

• Få fram hva som er tilgjengelig 

• Hvor er det ikke tilgjengelig? 

• Hvor bør en sette inn tiltak?  

• Gir oversikt - kommunisere på en god måte 

• Kan stimulere medvirkning 

• Viser om situasjonen forbedrer seg?  

 



Ulike objekter kartlegges i 
ulike deler av kommunene 

• Sentrumsområde 
– bygg, inngang, 

fotgjenger-
overganger  

• Tettsted 
– inngang ulike typer 

bygg osv 

– parker 

• Kommune 
– Friluftsområder 

 



Hva kan kartlegges i by 
og tettsted?  

• Gågater, torg 

• Fortau 

• Fotgjengeroverganger 

• Inngangspartier – off. bygg.  

• Parkeringsplasser 

• Ledelinjer 

• mv 

 

-Egen veileder 



I tettsteder og ved 
offentlige bygg/tilbud 



Hva kan kartlegges i 
friluftsområder?  

• Friluftsområder  

• Stier 

• Fiskeplasser 

• Baderamper 

• Lekeområder   

• mv 

 

- Egen veileder 



Ulike elementer 
kartlegges 

-Hvert element registreres 

-Alt som kan stedfestes 

-I sum gir dette status   



Hvordan kartlegge?  

• Kartlegge tilstand 

• Basert på objektive 
kriterier, bredde, helning 

• Registrere hva som finnes, 
HC-toalett, grillplass osv  

• Måle med målebånd, 
helningsmåler osv 

• Tegne på digitalt kart 

• Registrere i digitalt skjema 

• Ta bilder     



http://kart.kartverket.no/adaptive2/default.aspx?gui=100007&lang=2  

http://kart.kartverket.no/adaptive2/default.aspx?gui=100007&lang=2


Sentrumsområder 







Friluftsområder, stier.. 



Stier, nærturområde          



Fiskeplasser          



P-plasser             





Bruke 
nettbrett 
eller 
mobiltelefon 



Legger inn i 
skjema 



Tilgjengelig veg 



Inngang bygg 



Fiskeplass 



Det du registrerer kan lagres direkte i en 
nasjonal base 

Kartverkets base  
UU uteområder 



Den nasjonale basen kan levere kart og 
info til andres løsninger, planverktøy, 
kommunens kartløsning osv  

Kartverkets base  
UU uteområder 



Fra sentralt prosjekt til regional  
og kommunal aktivitet  
- 110 tettsteder  

- utfordring -  fra prosjekt til drift 

- kommuner og fylker kan utføre 

- nykartlegge + holde ved like info 

- bruke aktivt i planlegging og tiltak 

- Kartverket kurs og veilede 



Linker 

- Webside: 

- http://www.kartverket.no/tilgjengelighet/  

- her finner du kartveileder mv  

 

-Kartløsning 

-- http://kart.statkart.no/tilgjengelighet    
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