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Bakgrunn og historikk for kartlegging

• Fylkeskommunen gjennomførte i 2013 ei 
«kartlegging av sentrumsnære turvegar –
universell utforming i Sogn og Fjordane»

• Kontakta av Kartverket i 2015 med oppmoding 
om at vi måtte søke på nye midlar til 
kartlegging av UU i friluftsområde.

• Ein del av kartverket sitt satsing på 
«Tilgjengelighet og universell utforming»

www.sfj.no

http://issuu.com/sognogfjordanefylkeskommune/docs/131217rapport_sentrumsn__re_turvega


Bakgrunn og historikk for kartlegging

• Stod fritt sjølv til å definere satsningsområde
for kartlegging.

• Einaste krav var at vi måtte gjennomføre kurs i 
regi av Kartverket.

• Søkte om midlar og fekk innvilga søknaden.
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Mål med kartlegging 1

1. Parkeringsplassar ved skisenter og/eller 
skiutfart område

• 2. Tursti ved skisenter

• 3. Badeplass i kvar kommune

www.sfj.no



Mål med kartlegging 2

• Styrke skisentra sin kompetanse og tenking rundt det 
med tilkomst for universell utforming for personar med 
nedsett funksjonshemming. 

• Kommunane og andre samarbeidspartar skal styrke sin 
kompetanse på kartlegginga av universell utforming i 
samband med friluftsliv.

• Gi erfaring med å bruke Kartverke sitt verkty for 
registrering av tilgjengelegheit på andre tilsynsområde.

• Styrke kompetanse og kvalitet på våre tenester og 
kartprodukter.
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Mål for kartlegging 3

• Informere dei involverte partane om 
mogeligheiter til å søke om støtte til prosjekt 
som har fokus på UU.

• Fleire av retningslinjene i 
Spelemiddelsøknader gir rom for å søke på 
prosjekt som har med UU å gjere.

• Eksempel: Baderampe, tursti, sanitæranlegg 
mm.
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Organisering

• Prosjektleiing: Sogn og Fjordane 
fylkeskommune

• Inviterte partar: Kommunar, skisenter, NAV 
hjelpemiddelsentral, turlag og 
brukarorganisasjonar.
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Førebuing til kartlegging

• Sende ut informasjon til alle kommunane om 
prosjektet.

• Inviterte dei til å delta på kurset som 
Kartverket gjennomførte.

• Gjennomførte eit dags kurs.

• Avklarte kven som skulle kartlegge i dei ulike 
kommunane.
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Kven utførte kartlegginga?

www.sfj.no



Gjennomføring av kartlegging

• Lagde og sendte ut detaljert reiserute for dei 
ulke regionane.

• Vart sendt til kommunane, skisentra, 
skikrinsen, NAV hjelpemiddelsentral og 
brukarorganisasjonar.

• Satt av 1 time på kvar plass til kartlegging.
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Gjennomføring av kartlegging

• Utstyr: 
- Nettbrett
- Elektronisk vater
- Måleband
- Veileidar
- Klassifiseringsskjema
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Sluttrapport og kommunerapport

• Kravet i prosjektet var at vi skulle levere ein 
sluttrapport.

• Vi hadde samla så mykje kunnskap at vi 
bestemte oss for å lage ein samla 
kommunerapport.

• Viktig med tilbakemeldingar til dei involverte i 
prosjektet.

www.sfj.no



Sluttrapport og kommunerapport

• Eit av måla med prosjektet var å styrke 
kompetanse og kvalitet på våre tenester og 
kartprodukter.

• Vi har lagt ut registreringane i 
www.fylkesatlas.no slik at kommunane og 
andre kan finne det der. En finn lenkje til 
rapportar mm via kartet.
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http://fylkesatlas.no/share/d63f936a7064


Erfaringar med prosjektet

• Kunne brukt meir tid på å avtale tidspunkt for 
registrering. Hadde kanskje fått med fleire.

• Tidspunkt for registrering av ski anlegg var 
ikkje gunstig.

• Skapte gode dialogar og sette fokus på viktig 
tema.
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Kva fant vi?

• Det var ingen av ski anlegga som hadde HC 
parkering som var tilgjengelig

• Mange av anlegga som har godkjente toalett 
og omkledingsrom men tilkomst til desse kan 
vere for vanskeleg

• Få turløyper i tilknyting til anlegg som er godt 
tilrettelagt for UU
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Vegen vidare?

• Har tilbyd kommunane å låne det utstyret vi 
kjøpte inn til prosjektet.

• Oppmodar kommunane til å kontakte oss om dei 
ynskjer å kartlegge meir.

• Burde kartlagt anlegg på vinteren?
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• Tilgjengelighet og universell utforming

http://www.kartverket.no/geodataarbeid/universell-utforming/

