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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 !

= Nødvendig for NOEN -
Nyttig for ALLE !



definisjon

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en 
slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming.

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

Tilgjengelighet er en egenskap ved den fysiske utformingen av 
bygninger, transportmidler og uteområder som sikrer mennesker atkomst 
og bruk, fortrinnsvis ved egen hjelp.

Norsk Standard 11005-2011

Tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan 
oppnås gjennom spesielle løsninger, 
mens universell utforming forutsetter at en helhetlig løsning skal 
imøtekomme alle brukerbehov.



universell utforming versus tilgjengelighet

Urbane turveier, parker, uteoppholdsarealer 
ved institusjoner, promenader  

Turveier i bymarka, idrettsanlegg, 
friluftsområder



utgangspunkt

• Handlingsplan

• Samarbeid mellom16 
departementer 

• Vekt på sentrumsområder/ 
friluftsområder, bygninger, 
transport og informasjons og 
kommunikasjons teknologi



Kartverkets oppgave

“GIS for tilgjengelighet og universell utforming”

• Web map client

• Data integrasjon

• kartlegging

Utvikle metodikken

Teste metodikken

Felt arbeid

• Opplæring av lokale aktører

• Statistikk som grunnlag for planlegging

• Oppstart 2009



METODE - hvilke objekter kartlegges?

3-sone-kartlegging med ulike objekter 
i hver sone

1. Kommuneareal
• stier og løyper

• friluftsområder, fisk, bade 

2. Tettsted
• parker og friområder

• offentlige bygg

• Publikumsbygg

3. Sentrumsområde
• status for gate, fortau, møteplasser



METODE – hva kartlegges?

Baserer seg mest på tallverdier !

• Minimere subjektive vurderinger
• Minimere feilmuligheter
• Lignende resultater for hele landet
• Tilgjengelighetsvurdering kan genereres 

automatisk

• Datagrunnlaget er fleksibelt (endring av 
standarder, forskrifter)

• Lett å oppdatere (endre enkelverdier, generer ny 
vurdering)



Eksempel tettsted,
bevegelseshemmede

METODE –
vurdering



kartlegging - metode/veileder

Kartverket.no/tilgjengelighet

 Uteområder i tettsteder
• Vegnett

• Parkeringsplasser

• Inngangspartier

 Friluftsområder
• Turstier

• Badeplasser

• Fiskeplasser mv.



MRTODE - utstyr - før



METODE - utstyr – i dag



METODE - dataflyt

Norgeskart/
tilgjengelighet

APP-registration

Distribusjonsbase DBRIDB004 Forvaltningsbase NNRIDB037

WMS / WFS

hver natt

Data/bildeData/bilde

Produksjonsløype

Nedlastbar 
data(sosi, 

shape)

WFS-t tjeneste

Datakontroll/ korrektur



HVEM som skal kartlegge?

1. Kartverket 

• sommervikarer

• studenter

2. Kommune/Fylke

• Oppmåling, planlegger, kultur

• Friluftsrådet, FNF

3. Frivillige

• Rådet for funksjonshemmede

• Eldrerådet

• DNT



prosjektstøtte fra KMD - 2015
nr fylke kommune tema

1 Vestfold Andebu sentrum + sentrumsnære friluftsområder

2 Nordland Bodø STIMULI-prosjekt, stinett, friluftsområder

3 Rogaland Haugesund sentrum + sentrumsnære friluftsområder

4 Buskerud Drammen sentrumsnære friluftsområder

5 Vestfold Nøtterøy sentrum + sentrumsnære friluftsområder

6 Buskerud Ringerike sentrumsnære friluftsområder

7 Sogn og Fjordane Stryn Stryn sentrum

8 Buskerud 1 tilgjengelig friluftsområde/turvei per kommune

9 Finnmark utvalgte friluftsområder i Hammerfest og Hasvik kommune, Sørøya 

10 Møre og Romsdal STIKK UT prosjektet, friluftsområder

11 Nordland
statuskartlegging av universelt utformede friluftsområder i utvalgte 
kommune

12 Sogn og Fjordane skisenter, badeplasser i kommunene

13 Vestfold kyststien gjennom 11 kommune

Søkte prosjektmidler >> ca. 1.000.000 kr  



PROSESS

1. Søknad til Kartverket 

• Prosjektskisse, kart

• Veiledning

2. Opplæring fra Kartverket

• Kurs om metode

• Praktisk øving med utstyr

3. Kartlegging 

• Registrering

• Support fra Kartverket

4. Oppfølging 

• Dataintegrasjon

• Databruk, vedlikehold



PRAKSIS - kartlegging - friluft
1. Områdeutvalg – ønsker og muligheter?

Tenk realistisk, men også «think big» – Friluftsportaler!



2. Objektutvalg
• Hvem er brukergruppen?
• Hva kan tilrettelegges
• Hva passer til området?
• Konflikt med andre interesser?

PRAKSIS - kartlegging – eks. friluft



PRAKSIS – elementer som kartlegges 



PRAKSIS – elementer som kartlegges 





http://norgeskart.no/tilgjengelighet/

http://norgeskart.no/tilgjengelighet/


http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.tilgjengelighet2



tettsted

2009 – 2012

148 kommuner

STATUS



tettsted

2009 – 2012

148 kommuner

2013

100 kommuner, oppdatert

STATUS



tettsted

2009 – 2012

148 kommuner

2013

100 kommuner, oppdatert

2014

5 kommuner, bykommuner

STATUS



tettsted

2009 – 2012

148 kommuner

2013

100 kommuner, oppdatert

2014

5 kommuner, bykommuner

2015

8 kommuner, bykommuner

STATUS



tettsted

2009 – 2012

148 kommuner

2013

100 kommuner, oppdatert

2014

5 kommuner, bykommuner

2015

8 kommuner, bykommuner

Summe

153 kommuner, 28287 objekter

STATUS



tilgjengelig vanskelig tilgjengelig ikke tilgjengelig ikke vurdert

2014 2013

Tilgjengelighet for bevegelseshemmede

STATUS - Norge



tilgjengelig vanskelig tilgjengelig ikke tilgjengelig ikke vurdert

vei hc-parkering

Tilgjengelighet for bevegelseshemmede

STATUS – utvalgte kommuner



flere resultater

• kartverket.no/tilgjengelighet/

• norgeskart.no/tilgjengelighet/

http://www.kartverket.no/tilgjengelighet/
http://norgeskart.no/tilgjengelighet/#5/378604/7226208


byplanlegging
• Status om tilgjengelighet

• Sette langsiktige mål
• Analysere utviklingen(kostnader-effekt)
• Sammenligne med andre 

• Plasseringsanalyse for eldreboliger, sykehjem,..
• Skap framkommelighet for alle, UU-korridorer gjennom byen

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

turisme
• Reisemuligheter, knytte sammen transportsystemer
• Tilgjengelighet av POI

DATABRUK



OPPSUMMERING

Kartlegging 

• Øker bevisstheten (status)
• Kompetansebyggende
• Setter i gang tiltak

• Forutsetning – kommuner tar eierskap
(egen kartlegging, aktiv databruk)



kartlegging er et middel

et gjennomført tiltak er et produkt

en klargjort trase er et resultat

høyere trivsel og trygghet for flere er en effekt

Vi ønsker effekten !

Er alt tilgjengelig trenges 

ikke lenger kart !

TIL SLUTT….


