
«Å se naturlige muligheter»

- tilgjengelighet til friluftsområder og turveier



Oslofjordens Friluftsråd
- kompetanseorgan for friluftsliv

Tilrettelegger for at 
DU 
kan drive aktivt 
friluftsliv i og ved 
Oslofjorden

• Sikring, forvaltning   

og drift av  

friluftsområder

• Skjærgårdstjenesten

• Kystled og kyststier

• Lek og læring i   

friluft

• Prosjekter



1. Hvordan kartlegge friluftsområder?
2. Hvordan står det til med UU-tilrettelegging på 

friluftsområder og turveier?
3. Hva kan kommunene gjøre?
4. Kan man gjøre et område tilgjengelig for alle?                 
5. Hvordan kan kartleggingen brukes i ettertid?



Hvordan kartlegge friluftsområder?

• Gjennom Kartverkets database og veileder
• Basert på Norsk standard NS 11005-2011 og utviklet på 

bakgrunn av den tidligere veileder etablert av Norges 
Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes 
Landsforbund (2007).

• Datasettet er et bidrag til å skape bedre folkehelse og å 
sikre selvstendighet og sikkerhet for alle mennesker med 
nedsatt funksjons-evne. 

• Målet med nasjonal kartleggingen er å sikre en enhetlig 
registrering av tettsteder og frilufts-/friområder over hele 
landet.



Nettbrettet benyttes for å kartlegge objekter med en 
egenutviklet app, fra denne kan objektene legges direkte 
inn i en nasjonal geodatabase. Nettbrettet brukes også til å 
ta bilder av objektene som kartlegges, og knyttes direkte til 
disse. 







Turveier 

• Mangler alltid tilrettelegging for 
synshemmede, men har av og til gode 
ledelinjer 

• Benker og søppeldunker plasseres ut i 
ledelinja

• Ofte for mye stigning

• Ofte grusveier – behov for rutinemessig 
tilsyn og vedlikehold pga utvasking av masser

• Varierer i bredde – påse at turveien er bred 
nok eller har tilstrekkelig med møteplasser



Parkeringsplasser

• Sjelden oppmerket eller skiltet

• Tverrfall

• Ofte gruset med varierende jevnhet

• Dersom P-plassene merkes/skiltes er 

de ofte plassert riktig mtp adkomst til 

et område

• Ofte for små, men det er lov å rette på…



Toaletter

• Stor variasjon i standard

• Adkomstvei er ikke alltid tilgjengelig

• Meget få oppfyller standardkravene

• Døråpning

• Terskel

• Svingradius

• Midtstilt toalett



Baderamper

• Varierende utforming

• Helningsgrad oftest for stor

• Begroing av gress/alger

• Ofte til glede for eldre og barn selv om den 
ikke alltid er tilgjengelig for rullestol



Kommune Friluftsområde / tursti

Hemsedal 1. Høllekølten

2. Bruøyne (Grønøya)

3. Rjukandefossen

Ringerike 1. Turstier i Hovsmarka (Børdalsmoen)

Rollag 1. Tursti og område ved badedam i Veggli sentrum

Nes 1. Nesbyen rundt (sentrumsnær tursti).

2. Trytetjern, et nærfriluftsområde

Røyken 1. Høvikvollen

2. Hernestangen

Lier 1. Eiksetra

2. Gilhusodden

3. Engersand

4. Damtjern

Modum 1. Rådhuset-Strandpromenaden-Øya, Vikersund

2. Skinnerudtangen-Delinga, Geithus

3. Søya friluftsområde, Åmot

4. Butjern, Gruveåsen

5. Stasjonsevja, Geithus

6. Ole Einars standplass, Simostranda

7. Steintangen, Øst-Modum

Nedre Eiker 1. Tre rundturer ved Drammenselva

2. Årbogen

3. Hagatjern

4. Steindammen (privat)



Kongsberg 1. Saggrendadammen
2. Skavanger flyplass

3. Stalsbergrunden
4. Storåsrunden

5.       Turvei- og sti på vestsiden av Lågen, 
Kongberg sentrum

Øvre Eiker 1. Sundhaugen
2.    Nedre Sandøra



Sundhaugen
Øvre Eiker



Sundhaugen
Øvre Eiker



Sundhaugen
Øvre Eiker



Steintangen
Modum



Steintangen
Modum





Saggrendadammen
Kongsberg



Saggrendadammen
Kongsberg



Gilhusodden
Lier



Gilhusodden
Lier



Hernestangen
Røyken



Hernestangen
Røyken



Butjern, Gruveåsen
Modun



Butjern, Gruveåsen
Modun



2. Hva kan kommunene gjøre?

Finnes det ett eller to områder i kommunen som gir 
seg naturlig?

• Topografisk

• Vernehensyn

• Størrelse

• Minstekravet av tilrettelegging

 Parkering

 Toalett

 Attraksjon

• Lage en plan – tenke helhet



2. Hva kan kommunene gjøre?

• Sjekk oppdatert standard

• Alltid rådføre seg med det kommunale rådet 

• Invitere ulike brukergrupper

• Dra ut på de aktuelle områdene

• Brukerperspektiv

• Kartlegging

• Tenke kreativt – bruke de naturlige mulighetene

• Ikke ta for gitt at entreprenører som har kompetanse for å 
tilrettelegge for universell utforming faktisk gjør det etter 
standarden



Eks. nytt toalettanlegg

• 88 cm inngang (krav 90 cm)
• 155 cm svingradius 

(krav 160 cm)

• …ellers alt etter standard 



3. Kan man gjøre et område tilgjengelig for alle?

Er det mulig?

Tilgjengelighet - bare for rullestol og synshemninger?

Kan man ødelegge naturen ved for mye tilrettelegging?

Til hjelp for noen til hinder for andre?



• Tenke kreativt og se muligheter

• Ofte lite som skal til – en cm her eller en tydeligere kant der

• Naturlige føringskanter – jobbe med naturen

• Naturlige flater og traseer

• Alltid tenke helhet – fra utgangspunkt og tilbake



Ommen på Nesodden

• Friluftsområde nede ved 
sjøen

• Over 100 høydemetre opp 
til P-plass



Oleannas utsikt



Hvordan kan kartleggingen brukes i ettertid?

• Rett fra kartløsningen – for alle:    www.norgeskart.no/tilgjengelighet/

• Til forvaltning og drift
• Hva kan gjøres for at en rød turveistrekning blir grønn?

• Hvordan kan vi få et toalett til å bli så tilgjengelig som mulig?

• Hvordan kan parkeringen bli tilgjengelig?

• Baderampe, bordbenker og grillplasser?

• Planverktøy

http://www.norgeskart.no/tilgjengelighet/


«Det finnes muligheter naturligvis»


