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«Tilgjengelighet for alle gjennom
Universell utforming er et sentralt
prinsipp for å nå viktige grupper,
og skal tilstrebes der det er
hensiktsmessig og der det ikke
er negativt for naturverdier og
opplevelseskvaliteter.»
Om friluftsliv, fra regjeringens handlingsplan
«Bærekraft og likeverd – et universelt utformet
Norge 2021–2025»
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Aktivitet og opplevelser
i nærmiljøet
Friluftsliv er dypt forankret i vår identitet og kulturarv,
og bidrar til livskvalitet og helse. Jo flere som kan
være aktive i hverdagen i sitt eget nærmiljø, jo bedre
for folkehelsen.
Gode turveier nær der folk bor, og enkel adkomst til
sjø og vannveier, er viktig. Kulturminner er dessuten
for mange en motivasjon til å utøve friluftsliv.
I dette heftet viser vi frem et knippe prosjekter, som
har bidratt til at enda flere kan være aktive og høste
opplevelser i naturen i sitt eget nærmiljø. Uavhengig
av funksjonsnivå.
Velkommen ut på tur! Vi håper du lar deg inspirere!
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Fikk slag på tur
Hvor viktig er natur og friluftsliv når hele kroppen
må rehabiliteres? – For meg har det vært fullstendig
livreddende, sier Ingrid Nordgård.
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TOPPTUR: 72-åringen har besteget en mengde
fjelltopper, både i inn- og utland. Etter slaget er ikke
stigninger tingen, men på tur skal hun fortsatt. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix Features)

VINTEREN FOR ÅTTE ÅR SIDEN gikk Ingrid

Nordgård i fjellet med en gruppe turgåere. De
befant seg på Geiteryggen, en dagsmarsj fra
Finse stasjon, da Ingrid brått segnet om på
turisthytta de skulle sove i for natten.
Hun husker bare at hun snublet, og at hun
rakk å mumle «hei, hei». Så ble alt mørkt.
Heldigvis var det et par skotske leger i turfølget som straks forsto alvoret, og luftambulanse ble tilkalt. Ingrid ble fløyet til sykehuset i Voss,
der hjerneblødning ble konstatert. Noen timer
senere befant hun seg på operasjonsbordet på
Haukeland sykehus i Bergen.
Da hun våknet hadde hun mistet taleevnen,
og var lam i venstre arm og ben. Livet til den
frem til da så aktive 64-åringen var snudd på
hodet.
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VEIEN TILBAKE
Når vi møter Ingrid utenfor hjemmet hennes i
Hønefoss åtte år senere, er det fort gjort å tenke
at du har møtt sprekere 72-åringer.
Men når du har gått en tur og pratet med henne
en stund, tenker du at du kanskje ikke har det
likevel.
Tursekken er allerede på ryggen idet hun
kommer ut av døra.
– Jeg er født med sekk, holdt jeg på si. Det
er nå sånn jeg er.
Hun hilser ungdommelig og koronavennlig
med albuen, er verken lam eller stum lenger.
Men hun går nokså sakte og litt ustøtt – og
snakker likedan. Ofte famler hun litt etter ordene,
men når de kommer, er det velformulerte tanker
som finner veien ut.
– Jeg går tur fem-seks ganger i uken, hver
dag, hele året, uansett vær. Gjerne seks til åtte
kilometer hver gang. Det har reddet meg og gitt
meg livet tilbake, sier Nordgård.
FRA KIRGISTAN TIL RINGERIKE
Livet hun hadde, var heller ikke stillesittende, for
å si det forsiktig. Ingrid har klatret og gått i fjellet
verden over – blant annet i Nepal, Kirgisistan,
Marokko Sierra Nevada og Pyreneene.
Og hun har gått på Svalbard, og besteget
intet mindre enn 117 av Norges 2000-meterstopper.
– Det er klart at den typen turer kan jeg
neppe gå igjen. Men turene jeg går nå, gir meg
faktisk like mye glede. De holder meg gående,

bokstavelig talt – både fysisk og psykisk, konstaterer hun.
– UTEN DETTE HADDE JEG IKKE VÆRT HER
Det er ikke gjort mye forskning på betydningen
av natur og friluftsliv for folkehelse og rehabilitering, men Sintef slår i en rapport fast at en
økning i friluftsaktiviteter vil ha en «betydelig
selvstendig samfunnsøkonomisk verdi, både i
form av rekreasjonsverdi og reduserte helsekostnader».
Og i en kartleggingsstudie fra NMBU ble
73 rehabiliteringsinstitusjoner i Norge spurt om
betydningen av friluftsaktiviteter, kom det frem
at et flertall av institusjonene mener at naturens
kvaliteter gjør den bedre egnet som arena for
rehabilitering enn andre omgivelser.
Ingrid Nordgård, derimot, har ikke behov for
forskning. Hun vet at turene i skog og mark, og
på gater og turstier, er grunnen til at hun fortsatt
er i live.
– Absolutt. Absolutt. Absolutt. Uten dette
hadde jeg ikke vært her, sier hun stille.
– Du fikk ikke skrekken, siden du faktisk var
på tur da du fikk hjerneblødningen?

– Nei. For cirka fire prosent av dem som
rammes av slag skyldes det medfødte forhold,
og jeg tror jeg er en av dem. Uansett er jo dette
den jeg er. Jeg måtte ut og gå igjen.
– Men jeg hadde nok veldig flaks. Det gikk jo
syv-åtte timer fra jeg fikk slaget til jeg ble operert. Sånn sett kom jeg ikke så verst fra det.
VANDREDILLA
Vandringen tilbake til livet begynte i det små på
rekonvalesens-hjemmet da hun noen uker etter
hjerneblødningen gradvis fikk tilbake førligheten.
– Først litt rundt på plenen, men etter hvert
kunne jeg komme meg til en foss 600 meter
unna, der jeg hvilte under en gapahuk før jeg
gikk tilbake. Siden har det bare ballet på seg.
En fast dag i uken går hun sammen med
Turistforeningens seniorgruppe på Ringerike,
ellers går hun sammen med venner – eller alene.
Ektemannen Jan Einar går hun ikke så
mye med.
– Nei, han går for sakte. Før i tiden løp han
fra meg, men så våknet jeg.
Nordgård forteller at hun var tidlig i førtiårene da vandredillaen hennes begynte for alvor.

UTFORDRINGER: Når
Ingrid Nordgård er ute og
går må hun være forsiktig
så hun ikke faller. – Men
røtter på stien liker jeg, det
gjør meg årvåken, sier hun.
(Foto: Fredrik Naumann/Felix
Features)
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EN BEDRE BENK HADDE VÆRT TIL HJELP:
Enkle grep kan gjøre livet enklere for turgåere
med redusert førlighet. – Hvis denne planken
ikke hadde vært her, hadde det vært enklere
for oss som er litt skrale til beins å få satt
oss, fastslår Ingrid Nordgård. (Foto: Fredrik
Naumann/Felix Features)

– Egentlig er jeg høyderedd, men jeg begynte likevel å gå topp- og breturer i Norge. Etter
hvert leide gruppen jeg gikk fører som tok oss
med på skumlere klatreturer med tau og greier.
I 1992 ble Norge for lite for Ingrid Nordgård.
– Da ble det Himalaya og Nepal. Jeg kom
meg til basecamp på Mount Everest.
IKKE RÅD TIL Å TRAPPE NED
Når man går ved siden av Ingrid på turstiene
hennes i Hønefoss, blir det tydelig at hun har
god kondis. 30–40 kilometer hver uke, sommer
som vinter, har gjort at hun kan gå og snakke
samtidig, uten å bli andpusten.
Riktignok går hun ikke fort, og hun halter
fortsatt. Men å slutte med turene, er ikke noe
alternativ for henne.
– Jeg har ikke råd til å trappe ned. Og ikke
vil jeg det heller. Men jeg må være forsiktig.
– Du har heller ikke råd til å falle?
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«Jeg går tur fem-seks ganger
i uken, hver dag, hele året,
uansett vær. Gjerne seks til åtte
kilometer hver gang. Det har
reddet meg og gitt meg livet
tilbake.»
INGRID NORDGÅRD

– Nettopp. Det kan sette alt i fare. Heldigvis
har jeg ikke falt mye.
Fortsatt går hun til behandling både hos
logoped og fysioterapeut to ganger i uken.
– På det samme instituttet jeg selv jobbet
som fysioterapeut, så jeg kan sjekke at han gjør
en god jobb, sier hun med et skjevt smil.
VRIENT BENKEBORD
– All ære til min fysioterapeut og min logoped,
men mest har jeg gjort sjøl, fastslår Ingrid
Nordgård.
– Jeg går så mye som jeg klarer, og naturen
er det jeg trakter etter.
Vi snakker med henne om hvilke behov hun
måtte ha for tilrettelegging og universell utforming på turområdene hun bruker mest i nærområdet sitt.
– For min egen del er jeg faktisk ikke så for
tilrettelegging. Jeg er fortsatt litt villmarksjente.
Så lenge det går …
Samtidig byr turstien hun har valgt for anledningen på problemer idet vi kommer til et benkebord vi vil sette oss ned ved. Bordet har nemlig
en tverrgående planke som Ingrid har store
problemer med å få beina over når hun forsøker
å sette seg.

– Så her er det i hvert fall noe jeg kan si om
dette. Hvis denne planken ikke hadde vært her,
hadde det vært enklere for oss som er litt skrale
til beins å få satt oss, sier Nordgård.
Før hun legger til:
– Men hadde det ikke vært for dere ville jeg jo
ikke satt meg ned. Da ville jeg bare gått videre.
– FINNER MEG EN OMVEI
Når Ingrid går i nærområdet sitt, unngår hun for
bratte bakker. De er vanskelig for henne å forsere, enten hun skal opp eller ned.
– Og jeg følger nøye med på glatt underlag.
Løse steiner og slikt, for jeg må ikke ramle. Men
røtter på stien liker jeg, det gjør meg årvåken.
– Hvordan er synet ditt?
– Ikke så veldig bra. Jeg har grønn stær, så
det forfaller litt etter hvert. Men jeg ser såpass
bra at jeg får med meg det meste. Derfor går jeg
alltid i dagslys.
– En dag er du kanskje ikke like sprek som
du tross alt er nå, ser du for deg at du vil fortsette med turer, for eksempel i rullestol?
– I hvert fall med rullator. Rullestol vet jeg
ikke. Enn så lenge er det ikke aktuelt, det er
derfor jeg går på. Jeg blir jo bare sprekere og
sprekere, fastslår Ingrid Nordgård og ler litt av
seg selv.
Hun skyver og lirker seg ut fra det kronglete
benkebordet og vi går videre. Hva tenker hun
egentlig på under sine stadige turer?
– Mest på selve vandringen, jeg sørger for at
jeg holder meg på beina, men ser på omgivelsene når jeg kan. Jeg følger nøye med.
Så nøye at hun før oss oppdager stedet
der vi har parkert bilen. Og avslår – ikke akkurat
overraskende – tilbudet om å få skyss hjem.
– Hva gjør du nå? Vi har jo tross alt ikke gått
så veldig mange kilometer i dag?
– Jeg skal nok finne meg en omvei før jeg
finner veien hjem.
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Tenkte universell
utforming fra start
Med et lite tjern, prisbelønt fjellhage,
gapahuk, laftet grillhytte, utendørs
rasteplass under tak, masse benker
og bord og brede turstier, er denne
vakre plassen på Helgeland noe helt
for seg selv.
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BJØRNDALEN FRILUFTSOMRÅDE, like sør for

tettstedet Nesna på Helgeland i Nordland, er
et praktfullt flerbruksområde like innenfor
Helgelandskysten.
I 1999 ble det kåret til årets friluftsområde
i Nordland, og i 2014 ble det tildelt hagekulturprisen fra Det norske hageselskap. Med sine
tilrettelagte turstier og tradisjonelle bygninger er
området velegnet for å brukes av alle.
– Det er helt nydelig her. Og det aller meste
av området er utformet slik at rullestolbrukere
og folk med rullator kan komme seg rundt og
ta inn alt det nydelige som er her, sier Liv Unn
Tveraabak.

GAPAHUK: En gapahuk med
bålplass, sitteplasser og plass til
både rullestol og barnevogn er noe
av det Bjørndalen friluftsområde
kan by på. (Foto: Privat)

Den pensjonerte botanikeren er leder for
Bjørndalen friluftsområde og nestleder i Nesna
hagelag. Her leder den 77 år gamle ildsjelen et
team av nevenyttige frivillige, mange av dem i
sin beste alder og vel så det.
DRIVES PÅ DUGNAD
Det var Nesna hagelag sammen med Nesna
kommune og den daværende høgskolen på
Nesna som i sin tid la planene for Bjørndalen
friluftsområde, men det er hagelaget som så har
utformet området og som på frivillig basis står
den daglige driften.
Området er svært populært, og brukes flittig
av alle slags mennesker. Også rullestolbrukere,
forteller Tveraabak.
– Ja, mange. Flere faste, og mange sporadiske. Senest i dag var det besøk av en skoleklasse med en rullestolbruker. Bjørndalsletta har
vært en lokal møteplass for ungdom i godt over

BJØRNEHIET: Inngangspartiet til
Bjørnehiet har blitt bygget om slik
at alle kan komme seg inn uten
vanskeligheter. (Foto: Privat)

hundre år, så friluftsområdet er bygget på
tradisjoner.
TENKTE PÅ ALLE
Lederen for friluftsområdet forteller at man helt
fra starten tenkte på at området skulle kunne
brukes av så mange som mulig.
– Derfor laget vi alle veiene brede nok, og
grillbordene og sittebenkene er laget slik at rullestolbrukere kan sitte ved bordendene.
Senere har hagelaget hatt befaring med representanter fra kommunen og en rullestolbruker
for å finne ut hvor det kunne gjøres forbedringer.
– Etter det fikk vi utbedret adgangen til toalettet slik at det fungerte enda bedre for rullestolbrukere, og vi bygget om inngangspartiet på
«Bjørnehiet», grillhytta vår.
– Dessuten bygget vi om gapahuken slik at
rullestolbrukere kan trille rett inn og sitte under
tak. Og de kommer også enkelt til ved bålstedet
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over, så den kan man vasse i eller kjøre rullestolen ned i hvis man vil kjøle seg ned om sommeren. Det er jo ferskvann, så det skaper ikke
rustproblemer. Dammen er kanskje 120 cm på
det dypeste.
Og i fjor kom nok en nyvinning tilpasset
rullestolbrukere:
– Rett overfor kvernhuset har vi fått satt opp
en overbygget rasteplass under tak med gulv,
rekkverk og benkebord, spesielt med tanke på
eldre på trilletur og rullestolbrukere som vil sitte
ute under tak og høre elvens sus.

RASTEPLASS: I 2020 kom denne nyvinningen
på plass. En rasteplass under tak tilpasset
rullestolbrukere. (Foto: Privat)

utenfor gapahuken, understreker hun.
Toalettet er imidlertid låst for å unngå hærverk.
– Men nøkkelen ligger i en liten nøkkelboks
med et telefonnummer på, så ringer folk dette
nummeret, får de koden til nøkkelboksen. Da har
vi litt kontroll på hvem som bruker det, for vi har
dessverre opplevd litt hærverk.
«Bjørnehiet» som Liv Unn Tveraabak nevnte
er et gammel restaurert fjøs som har både grue
med røykhette og masse benker og bord.
– Vi har vel vært en 40–50 stykker der inne
på det meste.
NY RASTEPLASS I 2020
Utenfor «Bjørnehiet» er det en stor, åpen plass
med åtte benkebord, en stor grue til utendørs
grilling og et grillbord – alt tilpasset rullestolbrukere.
Der er det også en langgrunn dam der barn
står på skøyter om vinteren og plasker rundt i
om sommeren.
– Tjernet har ikke rullestolrampe, men det
er lagt duk under dammen med jevn sandbunn
14

OPPSVING UNDER KORONA
I koronaperioden har Bjørndalen friluftsområde
hatt et solid oppsving i antall besøkende.
– På denne nye rasteplassen fikk vi i september i fjor en gjestebok. Der har rundt 2000
skrevet seg inn i siden da. Før det har vi ikke
hatt en slik gjestebok – og det er jo uansett ikke
alle som tar seg bryet med å skrive i gjesteboka.

IDYLL: I koronaperioden har Bjørndalen
friluftsområde hatt et solid oppsving i antall
besøkende. (Foto: Privat)

Så ja, dette er et populært sted.
Det eneste i Bjørndalen friluftsområde som
nå ikke er universelt utformet, er den sørsamiske
gamma som ligger der.
– Der er døra for smal. Men du kan trille opp
til døråpningen, og her er det også en grue utenfor og et benkebord som alle kan nå frem til.
KAN KJØRE HELT INN
Ved parkeringsplassen like ved friluftsområdet er
det et stort kart over hva området har å by på.
Der er det også en veibom, slik at biler ikke skal
kunne kjøre inn på selve området og parkere der.
Bommen er imidlertid laget slik at rullestolbrukere kan kjøre rundt den, og bakken som
følger er så slak at de fleste rullestolbrukere greit
tar seg frem, ifølge Liv Unn.
– Men hvis noen likevel skulle få problemer,
kan de spørre oss, så kommer vi og låser opp
slik at de kan få fraktet rullestolen helt inn.

«Det er helt nydelig her. Og
det aller meste av området er
utformet slik at rullestolbrukere
og folk med rullator kan komme
seg rundt.»
LIV UNN TVERAABAK

PÅDRIVER: Den pensjonerte botanikeren Liv Unn
Tveraabak er leder for Bjørndalen friluftsområde og
nestleder i Nesna hagelag. (Foto: Privat)
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Fisking for alle
Karmøy kommune har mange titalls
fiskevann. Ved idylliske Litlavatnet
kan alle prøve fiskelykken.

SKITT FISKE: Leif Arild Fjellheim er
ivrig friluftsmann og har holdt kurs i
fluekasting for rullestolbrukere.
(Foto: Peder Christiansen)

BARE HUNDRE METER fra parkeringsplassen

på siden av det kommunale industriområdet
ligger Litlavatnet – et av nærmere 80 fiskevann i
Karmøy kommune. Fiskeplassen ble etablert for
mange år tilbake, men først for noen år siden ble
den gjort tilgjengelig for alle. Det skjedde etter at
Karmøy kommune kartla plassen med tanke på
universell utforming, og fant ut hvilke grep som
måtte til.
– Vi støtte på noen utfordringer, for det er
jo snakk om litt stigning i form av noen bakketopper. Det er ikke alt som kan gjøres universelt,
sier Knut Sunnanå, konsulent i veg og trafikk
i Karmøy kommune. Han var med i KS-nettverket for universell utforming frem til januar 2019.
– Har du elektrisk rullestol kommer du opp
og ned den første bakketoppen uten problem,
men det kan være mer utfordrende med håndkraft.
STORE ENDRINGER MED ENKLE MIDLER
Langs vannet ble det bygget en platting på om
lag femten ganger seks meter. Ytterst ble det
montert en kantlist. Turveiene ble gjort brede

nok, og kantet med noen gamle stolper som
allerede var i kommunens eie.
– Disse fungerer som ledelinjer. Og så har vi
lagt på et mye finere grusdekke, og finere sand,
forklarer Knut Sunnanå.
Grusen er lys. På den måten blir det et
tydelig skille mellom selve stien og kanten. Utenfor stien er landskapet formet slik at det ikke er
noen fare for dype fall.
Han synes de har fått til store endringer på
kort tid – og med enkle midler.
– Det er jo gjort helt enkelt, sier han.
Stedet er blitt et yndet utfluktsmål for mange
grupper.
SAMARBEID MÅ TIL
Konsulent Sunnanå mener nøkkelen til suksessen er godt samarbeid og planlegging i forkant.
– Samarbeid med brukergrupper er jo alfa
og omega. Det er de som vet hvordan det bør
være. Hvis vi ikke samarbeider med de som skal
bruke stedet, er det i grunnen bortkastet arbeid,
og man risikerer å måtte gjøre det flere ganger.
Også Blikhavn leirplass, som ligger ved
17

STILLE IDYLL:
Området rundt
Litlavatnet ble reddet
i tolvte time, og er
blitt en yndet plass
for mange. (Foto:
Peder Christiansen)

Karmsundet langs fylkesvei 511, er kartlagt, og
skal utbedres i tråd med kartleggingen.
Nettopp her ved Litlavatnet har Leif Arild
Fjellheim holdt kurs i fluekasting for rullestolbrukere. Han er skoleringsansvarlig i Karmøy Jeger,
Fisker og Naturvernerforening, har selv sittet i
rullestol etter en ryggmargsskade i år 2000, og
synes plassen er perfekt. Før ryggmargsskaden
var han en ivrig friluftsmann, og det endret seg

«Samarbeid med
brukergrupper er jo alfa og
omega. Det er de som vet
hvordan det bør være.»
KNUT SUNNANÅ
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på ingen måte etter at han begynte å ta seg frem
på to hjul. Han humrer litt av dispensasjonen
som i sin tid ble gitt da klubbhuset til jeger- og
fiskeforeningen skulle bygges:
Der trengtes det ikke tilgang for rullestoler.
– Men nå er det mange av oss, sier han.
– Poenget er å få folk ut i aktivitet, enten
det er på et helt rolig nivå, eller om det er i konkurransesammenheng. For mange er dørstokkmila veldig lang, påpeker han.
JAKT FOR ALLE
Leif Arild Fjellheim er pådriveren bak prosjektet
Jakt for alle i Norge, som allerede var etablert i
Sverige.
Norges jeger- og fiskerforbund tente umiddelbart, og målet er altså å gi alle anledning til å
komme seg ut i naturen. Da gjelder det imidlertid
at man vet hvor man kan dra. Og nettopp dette
har et helt nytt prosjekt tatt mål av seg å løse:

KURS: Fjellheim dokumenterer
kursdeltakernes innsats på hans kurs i
fluekasting. (Foto: Peder Christiansen)

– Via Norges jeger- og fiskerforbunds
hjemmeside kan du gå inn på Google Maps og
lete deg frem. Stedene merkes med symboler
som viser fiskeplasser tilrettelagt for rullestolbrukere, som også har tilrettelagte båtutsettingsramper.
Via kartet kan du zoome deg helt inn og også
se satellittfoto av stedene, sier Leif Arild Fjellheim,
som tror alt dette vil gjøre det lettere for mange å
komme seg ut i naturen.
Selv fremhever han både fiske og lerdueskyting som supre aktiviteter.
– Og jakt. Mange tror de må kravle langt
oppå en fjelltopp for å oppleve noe. Men det er
ikke sånn. Jeg var med på hjortejakt, hadde post
utpå et jorde, og felte et dyr. Jeg måtte faktisk
kjøpe et nytt fryseskap etterpå.

Reddet av privat
initiativ
I tolvte time ble idyllen rundt Litlavatnet
reddet fra planene om industrivirksomhet.
Før ble området brukt til bading. Men
på 80-tallet regulerte Karmøy kommune
det om til industri. Da begynte arbeidet
med tilrettelegging for næring: Et stort
område ble brukt til pukkverk. Kommunen
er største grunneier her. Men helt inntil
Litlvatnet er det Reidar Kvinnesland og
hans søsken som eier.
Etter hvert kom han på banen.
– Jeg syntes det var helt meningsløst
at de skulle sprenge området flatt og ødelegge alt helt ned til vannkanten.
I begynnelsen var det litt tungt å få
gehør for ønsket om å stoppe industriplanene.
– Men all kred til kommunen: Reguleringsplanen ble endret så det ble lagt en
mye bredere grønn frisone rundt plassen,
skryter Reidar Kvinnesland.
Deretter begynte arbeidet med å tilbakeføre området som hadde blitt enormt
skadelidende under den lange industritilretteleggingsperioden. Siden er området
oppgradert i flere omganger, og både
kommunen, friluftsrådet og Koparvik
Speidergruppe har bidratt.
– Det er helt topp å se at så mange
bruker det. Hadde det ikke vært for det
gode samarbeidet med kommunen, er
jeg redd for at store deler hadde ligget
under mange meter med steinmasse, sier
Reidar Kvinnesland.

Artikkelen sto første gang på trykk i KS-magasinet
«Viser vei til et samfunn for alle» (2018). Revidert 2021.
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Hei, er det mulig
å få napp her?
En fiskeplass kan være så universelt
utformet den bare vil, det hjelper fint
lite hvis det ikke går an å få fisk der.
Hva kjennetegner en god fiskeplass?
– DET BLE JO BYGGET veldig mange universelt

utformede fiskeplasser på nittitallet og for så
vidt også de siste tjue åra – og det er veldig bra,
begynner Øyvind Fjeldseth.
Han jobber som fiskekonsulent i Norges
Jeger- og Fiskerforbund.
– Mange av dem ble bygget på lett tilgjengelige steder, men det var ikke nødvendigvis en
god fiskeplass av den grunn.
Han forteller at valget av lokasjon – at det
faktisk var mulig å få fisk på stedene man tilrettela for alle – var en svakhet Norges Jeger- og
Fiskerforbund påpekte ved en rekke av de første
universelt utformede fiskeplassene i Norge.
– Men dette har det heldigvis blitt mer fokus
på siden, understreker Fjeldseth.
– Hva kjennetegner en god fiskeplass?
– Det avhenger selvfølgelig av hvilken art
du fisker etter. Er det laks du er ute etter er det
typisk i en laksehøl hvor det er tillatt å fiske, og
hvor det er gode strømforhold, der fisken faktisk
oppholder og beveger seg – slik at det er mulig
å komme på kastehold fra der man sitter eller
står.
– Fisker du abbor og gjedde er mulighetene mange flere, særlig på Østlandet. Da er
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det egentlig snakk om finne en god abboreller gjeddebiotop der det ikke er for mye siv og
vekst som gjør det vanskelig å komme til med
kasteredskap.
UT I BÅT
Fjeldseth peker på at mange av de tilrettelagte
fiskeplassene kombinerer dette med mulighet
for båtutsetting.
– Det er ypperlig når bevegelseshemmede
kan komme seg ut i båt, da har de akkurat de
samme muligheter som alle andre, og begrenses
ikke i det hele tatt.

Illustrasjonsbilde.
(Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features)

Øyvind Fjeldseth
(Foto: Norges Jegerog Fiskerforbund)

Men, som fiskekonsulenten understreker,
det er alltid utfordrende for en sportsfisker å
måtte begrense seg til én plass:
– Det normale for en ikke-bevegelseshemmet sportsfisker vil jo være å flytte seg
noen hundre meter hvis det ikke napper, og
så flytte seg videre igjen og igjen.
Og det som er et godt sted ved et ørreteller abborvann én dag, påpeker han, vil kunne
være en ganske dårlig fiskeplass den neste.
	
– Så det å utforme en fiskeplass hvor
forventningen om fisk alltid er stor, vel, den
er vrien …

KJENTE PLASSER
Som et generelt tips til hvor man bør utforme
tilrettelagte fiskeplasser, har fiskekonsulenten
likevel én grunnregel:
– Man må starte med å velge en plass som
sportsfiskere allerede bruker, og så får man sørge for adkomst og den slags i så stor grad det
lar seg gjøre, sier Fjeldseth, som vil understreke
en ting til før han gir seg:
– Også må de universelt utformede fiskeplassene vedlikeholdes. Der har det vært syndet
mye.

21

Campingplassen
med rom for alle
Ved Solvik camping er det like naturlig å ha med førerhund på
strandkafeen som å ta av seg benprotesen før man går ut i vannet.

– Å VÅKNE TIL SJØLUFT og fuglesang ... det er

helt magisk. Det betyr så mye å kunne feriere på
et sted der både omgivelsene og stemmene er
kjente. Hvor det er lett å spørre om hjelp. Det er
begrenset hvor man kan dra på ferie og føle seg
fri som synshemmet. Her på Solvik er hele miljøet tunet inn på å gi oss gode ferieopplevelser,
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forteller Marianne Tollefsen fra Stovner.
55-åringen er født blind, og mannen hennes
er også synshemmet. Sammen med de to
barna, som nå er voksne, har de tilbrakt mange
lange somre ved Solvik camping og badeplass
for funksjonshemmede.
– Det har vært utrolig deilig å kunne feriere

LOMMEKJENT: – Jeg liker ikke å føle meg blindere
enn jeg må. Det er utrolig deilig å kunne feriere på
et sted der man er lommekjent og kan gjøre vanlige
ferieting, sier Marianne Tollefsen fra Stovner.
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

FOLKEHELSE: – Særlig etter
korona ser vi hvor viktig det er i
et folkehelseperspektiv å legge
til rette for gode fritidsaktiviteter,
sier Jan Tore Lindskog, seniorrådgiver for universell utforming
i Oslo kommune. (Foto: Fredrik
Naumann/Felix Features)

på et sted der man er lommekjent og kan gjøre
vanlige ferieting: fiske etter krabber, kjøpe is på
kafeen, bade på en strand som ikke er full av
folk. For synshemmede kan det være vanskelig
å bli kjent med nye mennesker. Mange seende
blir usikre i møte med folk som ikke ser. Her på
Solvik er vi mange som kjenner hverandre, og
det er lett å plukke opp kjente stemmer, forteller
Tollefsen.
ÅPENT FOR ALLE
Solvik Camping ligger i naturskjønne omgivelser på Malmøya, et steinkast fra Oslo sentrum.
Campingplassen har vært i drift siden 1960-tallet, og driftes av Solviks Venner, en forening for
personer med nedsatt funksjonsevne. Bade- og
campingplassen har 62 plasser der funksjonshemmede kan søke om å ha campingvogn, og

området er åpent for alle på dagsutflukt. Eneste
krav for å få campingplass er at er at man bor
i Oslo og har en funksjonshemning som gjør at
man ikke ville fungere på en vanlig campingplass.
– Jeg liker ikke å føle meg blindere enn jeg
må. Her på Solvik er det lett å gå på stranden
alene. Hele anlegget er blitt veldig mye bedre de
siste årene, og det er enkelt å ta seg fram enten
man er blind eller sitter i rullestol, sier Tollefsen.
I 2010 anla kommunen en universelt utformet
badebrygge. Den består av tre deler, en fast del
på land, en flytebrygge av betong, en landgang
og en badeplattform. Hele området er utformet
universelt uten trinn og bratt stigning. Rekkverket
har håndløpere i to høyder, og det er ledelinjer
til dusj og brygge. Alle informasjonstavler har
blindeskrift. Ved siden av badetrappen er en
hylle der man kan legge fra seg proteser.
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FRA UTEDASS TIL ARKITEKTURPRIS
Ikke minst har beboerne på campingplassen satt
pris på oppgraderingen av toaletter og dusjer.
Det gamle sanitæranlegget var trangt, trekkfullt
og dårlig tilpasset for mange personer med
funksjonsnedsettelser. Heller ikke funksjonsfriske syntes det var særlig hyggelig å bruke
det utdaterte anlegget.
– Det var gamle utedasser, for å si det
rett ut.
Jan Tore Lindskog, seniorrådgiver for universell utforming i Oslo kommune, er stolt av hva
de har fått til med stramme budsjetter og strenge krav om tilpasning til den sårbare naturen
på øya. Sanitærbygget ble i 2017 tildelt Innovasjonsprisen for universell utforming av Design
og arkitektur Norge (DOGA). Garderobeanlegget

«Det er begrenset hvor man kan
dra på ferie og føle seg fri som
synshemmet. Her på Solvik er
hele miljøet tunet inn på å gi oss
gode ferieopplevelser.»
MARIANNE TOLLEFSEN

OPPGRADERING: Det gamle sanitæranlegget var trangt, trekkfullt og dårlig tilpasset for mange
personer med funksjonsnedsettelser. Det nye bygget har vunnet arkitekturpris for god tilgjengelighet
og tilpasning til naturen på Malmøya. (Foto: Fredrik Naumann / Felix Features).
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TRYGT Å BADE: Den universelt utformede badebryggen består av en fast
del på land, en flytebrygge
av betong, en landgang og
en badeplattform. Rekkverket har håndløpere i to
høyder, og det er ledelinjer
til dusj og brygge. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix
Features)

er bygget i tre, med overbygning mellom. Det
gir gode siktlinjer mot både fjorden og de fredede trærne, og gjør bygget mindre dominerende
i naturområdene. Anlegget har lett tilgang via
automatiske skyvedører, og terrenget er skånsomt tilpasset for å unngå behovet for ramper
og terskler.
STORSATSING
– Solvik har vært en del av et satsingsområde
for kommunens strender og badeøyer, forteller
Lindskog, som leder Oslo kommunes tilgjengelighetsprosjekt.
Blant annet har Hvervenbukta og Ingierstrand fått mer fremkommelige gangstier og baderamper. Det prosjekteres nå en oppgradering
av både fergeleier, nye baderamper og gangstier
på flere av øyene, som vil gjøre det tryggere og
lettere å komme seg av og på for synshemmede,
folk i rullestol og eldre. Nye kajakkbrygger ved
Hovedøya og Sørenga gjør det mulig å legge i
land også for bevegelseshemmede.

I løpet av de tre siste årene er det bevilget
330 millioner kroner som kommunen er i gang
med å bruke på ulike tiltak for å bedre tilgjengeligheten til bygg og uteområder.
– Særlig etter korona ser vi hvor viktig det er
i et folkehelseperspektiv å legge til rette for gode
fritidsaktiviteter. Universell utforming handler
ikke bare om å tilrettelegge for folk med funksjonshemming – det er også viktig for å skape
aldersvennlige samfunn, understreker Lindskog.
I mellomtiden gleder Marianne Tollefsen seg
over å tilbringe en ny sommer med ferievenner
på Solvik camping. Her skal hun og mannen
lade batteriene og la humla suse. Det eneste
som hindrer henne fra å ta i bruk bryggeanlegget, er badevannstemperaturen.
– Jeg er litt pinglete, og vil helst ha 20 pluss
i vannet før jeg bader. Og så er det ikke så lett å
få universell utforming som verner mot brennmaneter.
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Tettere på fortiden
Turveien langs helleristningene var bare et av flere
grep for å gjøre fortidens historie tilgjengelig.

BÅTER, MENNESKER, VOGNER, OG SPYD:

I bronsealderen hugget de sin historie i fjellet
her i Sarpsborg kommune. Solbergfeltet er et av
Østfolds over 600 helleristningsfelt fra bronsealderen. Ingen andre steder i landet finnes det
så mange. Og her ble det i 2010 tatt grep for
at flere kunne ta del i denne skatten. Der det
tidligere var fuktig og ufremkommelig, ble det
bygget en langstrakt plattform som glir inn i
landskapet. Istedenfor gjerde, ble det lagt
voller rett utenfor veien.
MER ENN VEI
– Det ble tilrettelagt så flest mulig skal komme
seg frem til området. Men det er også viktig at
folk har noe å se på når de kommer frem, understreker Linda Nordeide, konservator og arkeolog
i Viken fylkeskommune. Dermed ble det tatt grep
om informasjonstavlen ved feltet.
– Jeg er opptatt av å skrive minst mulig.
Tidligere hadde skiltene lang tekst. Denne er på
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160 ord. Likevel tenker jeg at det fortsatt er for
mye tekst, og at det er skrevet ting som ikke er
forståelig. En kort tekst om et tema, kan være
nok. Det er uansett begrenset hva folk rekker å
få med seg. De fleste vil heller bruke sansene,
oppleve stedet, sier arkeolog Nordeide.
SPESIELL SKRIFT
Selve skriften har de også valgt med omhu.
– For det er ikke bare størrelsen på skriften
som teller, men også typen skrift. Vi har brukt
en skrifttype som er spesiallaget for folk som
har problemer med å lese. Den skal være veldig
tydelig og lettfattelig. Informasjonstavlene er
festet på toppen av et stativ i tilpasset høyde.
Og tavlene, som er i plast, er dekket med en
film på toppen for å unngå skinn som gjør lesing
vanskelig. I den første delen av Solbergfeltet er
helleristningene malt røde. Slik oppmaling er
egentlig ikke lenger ønsket, men her er det enn
så lenge gitt dispensasjon.

SAMARBEID: Rådet for funksjonshemmede i fylket og
kommunen var på banen under utviklingen av løsningen
for dette området. – Slike innspill er veldig nyttige. Så må
man gjøre vurderinger ut i fra disse, sier arkeolog Linda
Nordeide. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

MØRKETS MAGI:
Helleristningene på
Solbergfeltet i mørket. Lysprosjektet er unikt i Norge.
(Foto: Bjørn Finstad/Østfold
fylkeskommune)

– Her vil ingen se noe – om de har godt
eller dårlig syn – om vi ikke får male opp. Disse
helleristningene har så grunne huggespor at hvis
malingen blir fjernet, blir de umulige å se.
GJENSKAPE MAGI
Samtidig jobber de med Riksantikvaren for å
finne andre metoder for å vise frem helleristningene. Noen meter lengre bort er nemlig et annet
område. Disse er ikke malt opp, kun så vidt synlige i den sterke solen. Men i mørket endrer det
seg fullstendig: En lysdesigner har funnet frem til
en belysningsmetode som gir de beste lys- og
skygge effektene.
– Det kan være med på å gi en litt større
opplevelse og innsikt, lyset er med på å gjenskape litt av magien her hvor de kanskje gikk med
fakler i bronsealderen, sier arkeologen.

SOLBERGFELTET
Solbergfeltet ligger like øst for E6
i Skjeberg i Sarpsborg. Feltet er et
av de mange fortidsminnene langs
«Oldtidsruta», fylkesvei 110. Tusenvis av mennesker besøker årlig
dette feltet. Feltet nærmest veien
har rundt 60 ulike figurer: Skip,
vogner, mennesker, solfigurer og
skålgroper.

Artikkelen sto første gang på trykk i «Viser vei til et
samfunn for alle» (2018). Revidert 2021.
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Kortreist turlykke
i Telemark
Ikke alle turer trenger å være lange. I Hamaren
aktivitetspark i Fyresdal er målet det stikk motsatte.

LETT TILGJENGELIG:
Hamaren aktivitetspark
i Fyresdal er blitt en
publikumssuksess.
– Her er det kort vei til det
meste, og alle kan bruke
parken, sier prosjektleder
og skogbrukssjef Aslak
Momrak-Haugan. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix
Features)

– JA, HER LEGGER VI til rette for kortreist frilufts-

liv, sier Aslak Momrak-Haugan, skogbrukssjef i
Fyresdal kommune og en av prosjektlederne for
parken.
– Vi er opptatt av at flest mulig skal få mulighet til å komme seg ut i naturen, ikke bare de
aller sprekeste, sier han.
Fyresdal er omgitt av vill og vakker natur,
men de flotte turmulighetene passer ikke for alle.
Kommunens ambisjon var derfor å lage en lavterskel aktivitetspark som passer for flest mulig
fra null til 100 år, uavhengig av funksjonsnivå.
Parken ligger midt i smørøyet av Fyresdal, tett
ved boligområder og naturlige knutepunkter som
skole, barnehage og pleie- og omsorgssenter.
– Folk slipper å bruke bilen for å komme seg
hit. Det er kort vei å gå, og skulle det begynne
å regne er det bare å snu og gå hjem igjen, sier
prosjektlederen.
Det var et hovedpremiss å tilrettelegge for
flest mulig brukergrupper.
– Området var i bruk tidligere også, men
terrenget er såpass kupert at det var vanskelig
for mange å gå her før vi gjorde de nødvendige
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grepene, sier Aslak Momrak-Haugan.
Selve odden, som stuper ned i Fyresvatn,
var helt utilgjengelig for de fleste.
Løsningen ble en universelt utformet turvei
på til sammen 2,4 kilometer. Turveien går langs
vannet og over en luftig gangbro, som er bygget utenpå det bratte fjellet. Deler av den nye
gangbroen er utformet som en gammeldags
tømmerrenne, inspirert av den tradisjonelle
tømmerfløtingen som har vært viktig for Fyresdal
kommune.
Langs turveien er det satt opp benker og
sittegrupper med bålpanner og grillmuligheter,
og lenger inn i skogen er det installert et større
utekjøkken som er utstyrt med gass og kokeplater.
TURGLEDE I ALLE ALDRE
På fire hjul rundt svingen kommer to damer
susende på en smart sykkeldoning. En sitter
bak og tråkker, en sitter foran i et komfortabelt
sykkelsete.
– Dette er årets første tur i parken for meg,
og det er veldig fint å få komme seg ut, sier

UT I NATUREN: Turvante unger og ansatte i
Fyresdal Barnehage lar seg ikke stoppe av litt
regn. – Vi er ofte i aktivitetsparken. Stien passer
til og med for de minste som nettopp har lært å
gå, sier barnehagestyrer Kathrin Theres Liltved.
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

Turid Mandt (86), som sitter foran og smiler
bredt. Været er lunefullt, og hun har helgardert
seg med et teppe over bena. I tillegg sitter hun
lunt og tørt under kalesjen.
Tråkkejobben fikser Ingunn Lauvrak. Hun
jobber på Pleie- og omsorgssenteret og på
Frivilligsentralen i kommunen. Siden parken sto
klar i 2017 har hun gått, løpt og syklet utallige
runder her, både på jobb og i fritiden.
– Jeg er blitt veldig glad i denne parken, sier
hun.
– Den kan brukes av alle, fra småbarn som
knapt kan gå, til de eldste som nærmer seg 100
år. Du kommer deg lett fram, enten det er med
barnevogn, rullator, rullestol eller slike taxi-sykler
som vi bruker i dag.
Syklene er ideelle for mange av de eldre

«Den kan brukes av alle,
fra småbarn som knapt
kan gå, til de eldste som
nærmer seg 100 år.»
INGUNN LAUVRAK
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FINE FORMER: Gangbroen er «formsydd» etter
fjellets linjer. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

HISTORISKE LINJER: Starten av den nye
gangbroen er utformet som en tømmerrenne,
etter inspirasjon fra den tradisjonelle tømmerfløtingen, som har vært viktig i Fyresdal. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix Features)

som trenger litt hjelp for å komme seg ut. Turid
Mandt bor i egen leilighet tilknyttet Pleie- og
omsorgssenteret, og går til daglig med rullator.
Selv om hun fint kan gå småturer på egen hånd,
kommer hun seg lenger ut i naturen når hun får
sitte på med taxi-sykkelen. Damene har allerede
avtalt en ny tur.
– Da skal vi plukke bær, sier Turid Mandt
bestemt. Hun savner å kunne ta seg en spontan
tur i skogen.
– Jeg har alltid vært glad i å plukke bær, helt
fra jeg var jentunge. Og nå ser jeg at tyttebærtuene står i full blomst. Slår det til, blir det litt av
et bær-år, spår hun.
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POPULÆRT TILBUD
Fyresdal kommune ligger i øvre Telemark og har
bare rundt 1250 innbyggere. Likevel er besøkstallene i aktivitetsparken skyhøye: Persontelleren ved tømmerrenna, starten av gangbroen,
viser at det årlig er nærmere 12 000 mennesker
som legger ruta rundt Hamaren.
– På fine dager myldrer det her, sier Aslak
Momrak-Haugan og ramser opp eksempler på
hvem som bruker området:
– Skolen, barnehagen, pleie- og omsorgssenteret, ungdom som samler seg ved vannet,
ansatte i Næringshagen som tar lufteturer i
lunsjpausen, pensjonister som rigger seg til med
kaffe, mosjonister som legger treningsøktene hit,

fikk ansvaret for utforming av konkrete tiltak som
sykkelløype, informasjonsplakater og gapahuker.
– Folk føler virkelig at dette er deres park,
sier Aslak Momrak-Haugan.
Hamaren aktivitetspark får oppmerksomhet
også fra lokalpolitikere i andre kommuner, som
legger turen til Fyresdal for å få inspirasjon til
egne prosjekter. I 2017 fikk parken Innovasjonsprisen for universell utforming fra DOGA, Design
og arkitektur Norge.
NYTT UTSIKTSPUNKT
De neste årene skal Hamaren aktivitetspark etter
planen utvides med nok et spektakulært tilbud:
En ny gangvei på trepåler, 15 meter over terrenget. Veien skal slynge seg i sikksakk-formasjon
opp fjellsiden til toppen av Hamaren. Der skal
det bygges et nytt utsiktspunkt, en platting med
45 meter i diameter, kneisende over furukronene
og med panoramautsikt over Fyresvatn. Også
den turveien skal bli universelt utformet.
– Det blir fullt mulig å ta seg helt til topps
med rullestol, sier Aslak Momrak-Haugan.
Trinn to av parken blir realisert tidligst i 2022.

familier med flere generasjoner som tar utflukter
sammen i helgene.
Han understreker:
– Det er et poeng at folk kan dra sammen i
parken, og at alle kan komme seg greit rundt på
turveien. Så kan de sprekeste ta de mer krevende stiene lenger inn i skogen, og kanskje gå til
toppen av Hamaren, hvor det er gapahuker og
utsikt. Eller de kan prøve seg på sykkelløypa,
som har elleve hinder.
Prosjektlederen mener at en viktig årsak
til suksessen er at folk i Fyresdal kjenner sterk
tilhørighet til parken. Da kommunen startet planleggingen, ble innbyggerne invitert til å komme
med ideer og ønsker. Forskjellige brukergrupper

FAKTA
HAMAREN AKTIVITETSPARK
• Naturpark i Fyresdal, Telemark.
• Universelt utformet turvei.
• Passer for gående, syklende,
barnevogner, rullestol.
• Rundløype på 2,4 km.
• Utekjøkken, grillhytte, gapahuk.
• Sykkelløype med hinder.
• Badeplasser.
• Ferdigstilt 2017.
• Budsjettramme 3, 4 millioner.
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Ny vei på historisk grunn
Et fyr, et fort fra krigens dager og en universelt utformet turvei
har gjort Fjøløy til et populært utfartsmål i Stavanger-regionen.

TURKAMERATER: Steinar Haugvaldstad, Ola Njå og Henry Magnus Haugvaldstad legger trimturen til Fjøløy
tre ganger i uka. De har ingen problemer med å ta seg fram på den universelt utformede turveien. Fjøløy fyr i
bakgrunnen. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

I MER ENN 70 ÅR var Fjøløy militært område og

stengt for allmennheten. Nå er det åpnet opp og
gjort tilgjengelig for flest mulig. Den nye turveien
går ut til den siste gjenværende kanonstillingen
på øya, og løypa passer for de fleste uavhengig
av form og funksjonsnivå.
– Tre ganger i uka går vi tur her, sier Ola
Njå (84).
Han kommer bortover veien i godt driv,
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sammen med turkameratene Henry Magnus
Haugvaldstad (89) og Steinar Haugvaldstad (77).
Mandager, onsdager og fredager møtes de tre
godt voksne karene for å gå tur på Fjøløy. De har
en fast rute, fra parkeringsplassen ut til rasteplassen og tilbake.
– I helgene nytter det ikke for oss å dra hit,
da er parkeringsplassen stappfull, sier Henry
Magnus Haugvaldstad.

– Ja, det kommer mye folk, og det er blitt
veldig kjekt å gå tur her ute, sier Ola Njå, med
et godt grep rundt spaserstokken. Han er født
og oppvokst på Fjøløy, og har i alle år sprunget
rundt etter familiens sauer, som beiter på øya.
– Jeg er i ganske god form ennå, men balansen er ikke den samme som før, og da er det fint
å gå med stokk, sier han.
«FESTUNG NORWEGEN»
Det var tyskerne som etablerte Fjøløy fort, og
en rekke andre fort langs norskekysten, under
andre verdenskrig. Naziregimet fryktet en alliert
invasjon fra sjøen, og kystfortene var viktige for
å sikre okkupasjonen. På Fjøløy voktet tre kampklare kanoner innseilingen til Stavanger.
I 1945 overtok det norske forsvaret, og etter
krigen ble Fjøløy brukt som kystfort og militært
øvelsesområde fram til 2009. I 2011 overtok
kommunen og regulerte det 270 dekar store
arealet til friluftsområde.
UTFORDRENDE PROSJEKT
Fjøløy ligger ut mot Kvitsøyfjorden, få kilometer
fra det kjente Utstein Kloster. Etter kommunesammenslåingene i regionen tilhører området
Stavanger kommune, og driftes i samarbeid
mellom kommunen, Fjøløys venner, Stavanger
Turistforening og Ryfylke Friluftsråd.
Hans Olav Sandvoll, daglig leder i friluftsrådet, forteller at valg av trase for den universelt
utformede turveien ikke var helt enkelt.
– Terrenget er kupert og krevende, og det
var mange hensyn å ta underveis, blant annet
alle fuglene som hekker her. Løypa går også
nær strandsone og båttrafikk, og må derfor ligge
mest mulig tilbaketrukket i landskapet, sier han.
Fra tidligere tider går en annen vei inn fra
baksiden av fjellet. Men den er for bratt til å
oppfylle kravene for universell utforming av turvei. Derfor måtte det lages en helt ny vei rundt
odden.

FINN FREM: Hans Olav Sandvoll i Ryfylke Friluftsråd
er glad for at de historiske områdene på Fjøløy er
blitt en friluftsperle som er tilgjengelig for alle. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix Features)

– På slike prosjekter er det alltid et spørsmål
om hvor store inngrep man skal gjøre, sier Hans
Olav Sandvoll og utdyper:
– Målet på Fjøløy har vært å gjøre naturen
tilgjengelig for flest mulig, uten å gjøre mer enn
nødvendig.
GODE UU-GREP
Fire, fem forskjellige traseer ble sjekket ut før
man landet på dagens løsning.
– Den er kanskje ikke 100 prosent perfekt,
men stigningen er overkommelig for rullestolbrukere. Med elektrisk rullestol er det null problem. Kommer du med manuell rullestol, bør du
kanskje være litt sterk i armene. Men langs hele
traseen har vi laget hvilepunkter, flatere avsatser,
hvor folk kan ta pause, sier Hans Olav Sandvoll.
Før turveien runder odden passerer man
gjennom en nyanlagt kløft i fjellet.
– Vi valgte å hugge og meisle ut en åpning
i fjellet og legge løypa ned på bakken, fremfor
lage en vei på påler over fjellet. Det ville blitt for
synlig og dominerende i landskapet, for eksempel fra sjøen.
Turveien har fått belysning, men
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lyktestolpene er holdt så lave at de er usynlig for
forbipasserende båter.
Toppdekket er fint granulert grus blandet
med litt grovere masser, som samtidig ikke er så
grov at den setter seg fast i hjul.
– Ved bruk blir grusdekket et fast og solid
underlag som de fleste kan ta seg fram på. Et
støpt betongdekke ville vært optimalt for rullestolbrukere, men det ville ha ødelagt en del av
naturopplevelsen.
Hans Olav Sandvoll understreker at det er
viktig å følge opp turområder som Fjøløy med
tilsyn og vedlikehold etter ferdigstilling.
– En universelt utformet turvei kan fort bli
ufremkommelig. Det skal ikke mer til enn at et
tre faller over løypa, eller at et kraftig regnskyll

«Målet på Fjøløy har vært å
gjøre naturen tilgjengelig for
flest mulig, uten å gjøre mer
enn nødvendig.»
OLAV SANDVOLL

TURSTIER OG TOALETT: Nye turstier krysser landskapet, og et nytt toalettanlegg er tilgjengelig
når naturen kaller. Her er et HC-toalett, og tre andre. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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KRIGSMINNE:
Tyskerne etablerte
Fjøløy fort i 1942. Den
siste gjenværende tyske
kanonen på øya står i
nærheten av turveien.
(Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features)

tar med seg litt for mye av grusen i veidekket,
sier han og kommer med en viktig påminnelse:
– Vårt råd er uansett at ingen går alene, akkurat som det står i fjellvettreglene. Det gjelder
alle, og spesielt for rullestolbrukere.
TREFFPUNKT
Det nye rasteområdet og toalettanlegget, tegnet
av Ole Trodal Arkitekter, ligger like ved den siste
kanonen som står igjen på øya.
– Anlegget er utformet slik at det skiller seg
ut fra fortet og de gamle forsvarsbygningene.
Dette er et nybygg, og det skal du umiddelbart
se, sier Hans Olav Sandvoll.
Rasteområdet er inngjerdet for å holde ute
alle de beitende sauene. Men til glede for turfolk
er det lagt tak over bord og benker. I dag tar Ola
Njå og turkameratene plass ved et av bordene,
akkurat som de pleier.
– Det er værhardt her ute, det kan jeg skrive
under på, sier Ola Njå.
Han er en av de opprinnelige grunneierne
på øya, og da forsvaret ikke lenger skulle bruke
området ville familien gjerne kjøpt det tilbake.
Han ble likevel fornøyd da kommunen vedtok å

gjøre Fjøløy om til friluftsområde.
– Vi var engstelige for at det skulle komme
pengesterke spekulanter og kjøpe opp Fjøløy til
utbygging. Det er mye bedre at området brukes
til glede for allmennheten, sier han.
Ved rasteområdet er det satt opp informasjonsplakater om Fjøløys historie, men den kjenner Ola Njå og kameratene ut og inn. Selv om de
var bare guttunger under krigen, husker de godt
at tyskerne holdt fortet. Historiene sitter løst.
Om den gangen de fikk prøve hjelmen og holde
geværet til en av de unge soldatene, om godteriet soldatene stakk til dem, om den gangen en
av de største og villeste værene braste gjennom
vinduet i den tyske befalsbrakka. Ola Njå humrer.
– Vi syntes det var spennende, men selv om
vi var små var vi hele tiden bevisst på en ting:
Tyskerne var fienden.
Tilretteleggingen av Fjøløy skal etter planen
fortsette med universell utforming av adkomsten
til en rekke av forsvarsbygningene. Flere av bygningene brukes blant annet til leirskole, og selv
om de er tilrettelagt innvendig for blant annet
rullestol, gjenstår fremdeles en del arbeider.
39

Populære Lindøy
Lindøy, i Stavanger kommune, er et av de mest
populære friområdene til Ryfylke Friluftsråd. Store deler av øya er de siste årene gjort tilgjengelig
med universell utforming. Her er blant annet et
nytt sanitæranlegg med dusj og toaletter, og et
nettverk av turveier på til sammen tre kilometer.
Ved enden av det store aktivitetsområdet er det
anlagt ny badetrapp, hvor det er enkelt for de
fleste å komme seg ut i vannet. Ny vei til badeviken er lagt over de bare og glatte fjellknausene
hvor folk tidligere måtte gå. Nå er veien skåret
ned i selve fjellet og gjort universelt tilgjengelig.
Det går rutebåt til Lindøy fra Stavanger sentrum,
eller man kan legge til med egen båt. Fra rutebåtene er det ramper og enkelt å komme seg i
land med rullestol, fra egen båt må man ha hjelp.
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SKAR SEG VEI: Før gikk stien til
badeviken over fjellknauser, den nye
veien er for alle. (Foto: Hans Olav
Sandvoll, Ryfylke Friluftsråd)

Liten øyperle

PÅ PÅLER: Treveier gir tilgang.
(Foto: Hans Olav Sandvoll, Ryfylke
Friluftsråd)

Litle Teistholmen var tidligere privat, men er nå
offentlig friområde. Øya ligger i Sandnes kommune, sentralt ved innseilingen mellom Gandsfjord og Høgsfjord. På Litle Teistholmen er det
anlagt treveier med riktig stigningsgrad, slik at
alle kan ta seg frem. Treveiene er bygget på påler i terrenget, og forbinder bryggeanlegget med
områdene hvor det er badebukt, aktivitetsmark,
gapahuk og toalettanlegg.
Litle Teistholmen er kun tilgjengelig med
egen båt, det går ikke rutebåt til øya.
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UBRUKT VEI: I Edland ble deler
av den gamle fylkesveien gjort
om til universelt utformet turvei.
(Foto: Vestfold og Telemark
fylkeskommune)

23 kommuner –
23 sentrumsnære turveger
– Turveiene er blitt lokale møteplasser, der barn på trehjulssykkel kan
gå sammen med eldre med rullator, forteller Aud Irene Kittelsen i Vinje
kommune, en av Telemarks minste, med sine drøyt 3800 innbyggere.

– UTEN INITIATIVET FRA Fylkeskommunen, had-

de ikke engasjementet vært så stort lokalt, sier
hun. Vinje kommune jobber for at alle tre tettstedene i kommunen får en tilrettelagt turvei:
I Edland lå deler av den gamle fylkesvegen
ubrukt og klar til å bli turvei. Sommeren 2021 ble
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det jobbet det med å få på plass en liten turvei
knyttet til skole og barnehage.
I Rauland så kommunen sitt snitt til å anlegge rundløype i tilknytning til den eksisterende
lysløypa.
Dessuten jobbes det fortløpende med å få

på plass en turvei i kommunesenteret i Åmot,
som strekker seg gjennom sentrum og ned mot
idylliske Ormetjønn.
INN I REGULERINGSPLANEN
– Det som er viktig er at vi får dette inn i reguleringsplanen, forteller Kittelsen, og legger til:
– Det er beviset på at turveier for alle har
gått fra å være et ad hoc-prosjekt til å bli en
integrert del av kommunens planlegging.
Det var fylkeskommunen og fylkesmannen
som i tett samarbeid initierte det hele. I 2012
ble det, på regionalt initiativ, gjennomført kartlegging av turveier i de 18 kommunene i tidligere
Telemark fylke. Resultatet ble sammenstilt i en
statusrapport.
– Vår viktigste rolle var å motivere, og å være
pådriver og rådgiver, forteller landskapsarkitekt
og rådgiver Kjersti Berg i Vestfold og Telemark
fylkeskommune.
Berg understreker at selve jobben for realisering gjøres ute i den enkelte kommune.
– Vi laget kriterier for valg av trasé, som
at den skulle være sentrumsnær og gjerne nær
skoler, barnehager, aldershjem og næringslokaler, for å stimulere til aktivitet i hverdagen.
Vi hjalp kommunene å kartlegge turveiene og
ga konkrete innspill til utbedringer. Vi arrangerte
temadager og befaringer, og bidro med økonomisk støtte, forteller hun, og fremhever viktigheten av lokale ildsjeler i kommunene som sørger
for gjennomføring - som Aud Irene Kittelsen i
Vinje.
STYRKER FOLKEHELSE
I Vestfold og Telemark har mange kommuner i
flere år jobbet målrettet og tverrfaglig med utvikling av turveier for alle.
– Tilgjengelige turveier i nærmiljøet er inkluderende, konkret og gjennomførbart, og styrker
både stedsutvikling og folkehelse, fastslår Berg.
Som del av sammenslåingen av Vestfold og

TIL TÅRNET: Veien ut til Sjøormtårnet på Bjørgeøyane
i Seljord er bygget av tre på påler over våtmarken.
(Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Telemark fylker i 2020, er det nå gjennomført en
ny kartlegging av turveier i hver av de 23 kommunene i det nye fylket. Kartleggingen beskriver
status og forbedringspotensial, og kan legges til
grunn for kommunenes videre arbeid med planlegging og utvikling av turveier for alle.
– Målet er at alle kommunene i Vestfold og
Telemark fylke på sikt skal ha minst én turvei i
nærheten av tettsted eller bysentrum som ivaretar kravene til universell utforming. De lokale turveiene er konkrete tiltak som kan støtte mange
samfunnsmål, som blant annet bedre folkehelse,
trygg oppvekst og aldersvennlige samfunn, aktiv
mobilitet, reiseliv, og annet godt utviklingsarbeid
som skjer ute i kommunene, sier Berg, og oppsummerer:
– Dette er et eksempel på at små ressurser
stilt til rådighet på fylkesnivå har fått stor betydning på lokalnivå.
Artikkelen sto første gang på trykk i «Nyttig for alle,
nødvendig for noen» (2018). Revidert 2021.
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Fra togspor
til tursti
Før tok de toget til Kragerø her.
Nå går Ingebjørg (90) og
Ingjerd (79) tur i den nedlagte
skinnegangen. Ny bruk av gamle
togspor får flere ut på tur.
JAMMEN ER DET RART å tenke på at vi går i

skinnegangen. Det var jo akkurat her toget til
Kragerø gikk. Dit dro vi for å handle og kikke litt,
minnes Ingebjørg Aakre.
– Ja, og for å gå til tannlegen, supplerer
Ingjerd Eskilt. Samme reise tok ungene fra
Neslandsvatn for å komme til den videregående
skolen.
Kragerøbanen åpnet i 1927 og ble nedlagt i
1989. Siden har dette sporet ligget brakk – frem
til i 2017. Da åpnet turveien på Neslandsvatn i
Drangedal kommune, i første omgang 600 meter
lang, og lyssatt, senere forlenget til 1400 meter.
Drømmen er en turvei på hele den nedlagte
Kragerøbanen. Kommunen jobber målrettet
med å utvide turvegen retning Kragerø grense.
Kommunen er i forhandlinger med Bane Nor om
overtakelse av den nedlagte jernbanelinjen, og
Kragerø kommune har også begynt å ta initiativ
for å utnytte den ca 13 km lange jernbanetraseen i sin kommune.
STOR GEVINST
Fylket har siden 2012 jobbet systematisk i en
tverrfaglig gruppe for å nå målet: Hver kommune
skal ha en universelt utformet turvei.
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GÅR PÅ SKINNER: Turen går
som på skinner for Ingebjørg
Aakre (t.v.) og Ingjerd Eskilt. De
er glad det er blitt tursti i det
gamle togsporet. (Foto: Fredrik
Naumann/Felix Features)

MINNER OM HISTORIEN: Sigtru Nesland
designet toget som pryder veggen. I
samarbeid med elever ved skolen fikk hun
malt en del av historien på veggen. Nesland
er leder i Neslandsvatn vel. (Foto: Fredrik
Naumann/Felix Features)

– Den skal være god turvei for alle – om du
triller barnevogn, sitter i rullestol, bruker rullator,
om du ikke er så sprek. Veien skal være bred nok,
ha godt underlag og ikke være for bratt. Og den
skal lages der mange folk bor. Da får man en vei
som betyr mye for mange. Det blir tryggere i den
lokale trafikken. Flere kan opprettholde god helse,
det er et miljøtiltak – og det handler om likestilling.
For vi mener alle skal kunne komme seg ut på tur
der de bor, oppsummerer Roger Jensen.
Han er seniorrådgiver i helse- og omsorgsavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark, og fastslår at nedlagte jernbanelinjer er
et ypperlig utgangspunkt for universell utforming.
PERFEKT UTGANGSPUNKT
– Teknisk sett ligger det jo et veldig godt fundament her allerede: Laget for å tåle tog. Da går det
fint med beintråkk. Det er veldig lite som skal til.
Vekk med skinner og sviller, et topplag på pukken,
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«Teknisk sett ligger det jo et
veldig godt fundament her
allerede: Laget for å tåle tog.
Da går det fint med beintråkk.
Det er veldig lite som skal til.»
ROGER JENSEN

og eventuelt asfalt. Da blir ikke meterprisen
veldig høy. Og stigningen? Den er jo helt ypperlig. Vi er i en posisjon nå hvor vi kan lage et
enormt flott fritidstilbud for helt nye målgrupper.
Telemark er et kupert fylke, med mye fjell og
daler. Det er lite flatland her. Men med turveier
i togspor øker vi muligheten for mange flere
mennesker.
Jensen trekker frem ytterligere en bonus:
– Jernbanen går gjerne litt utenfor allfarvei,
på denne måten kan man komme ut i flott natur
som ellers vil være mer utilgjengelig.
EFFEKTIVT SAMARBEID
Fylkesmannen, fylkeskommunen, vegvesen,
kommuner, turistforeninger og velforeninger har
samarbeidet om turprosjektet. Og det gikk ikke
lang tid fra Bane Nor hadde overlatt grunnen til
kommunen, før ivrige hjelpere i Neslandsvatn
kom på banen.
– Vi rullet vekk gjerdene, og bønder stilte
med traktorer så vi fikk vekk sviller og skinner,
hele lokalsamfunnet stilte opp, minnes Sigtru
Nesland, leder i Neslandsvatn vel. Alt for å få
veien klar så fort som mulig.
Og da den var ferdig, var folk snare til å ta
den i bruk.
– Jeg kan nesten ikke huske at folk har vært
så glade for noe som de er for denne veien, fastslår Sigtru.
Og enda bedre skal den bli. For kommunen
og en landskapsarkitekt sysler med planer om
steder å sette seg nedpå langs veien.
– Det vil bety veldig mye. Her er det jo ikke
som i byen hvor man kan sette seg på cafe og
møte venner. Et sted å sette seg ned langs veien
for å slå av en prat er også en veldig viktig faktor
for folkehelsen, sier Sigtru Nesland.
MINNES HISTORIEN
Hvilestedene skal være inspirert av de gamle
jernbanestoppestedene. Og en som vet mye

SAMARBEID: Drangedal kommune var byggherre,
trafikksikringsutvalget i Telemark fylke bidro
gjennom «Aksjon skolevei», og Statens veivesen
står nå for vedlikehold og brøyting av den nye
turveien. Roger Jensen, seniorrådgiver i helse- og
omsorgsavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold
og Telemark, med turvei-prosjektet i Telemark.
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

om disse er Knut Haugland. 91-åringen som har
vært ordfører i Drangedal, sittet på Fylkestinget,
møtt som vara i Stortinget – og hatt størstedelen
av sitt yrkesaktive liv på Neslandsvatn stasjon:
43 år i jernbanens tjeneste.
Haugland gikk gradene: Telegrafist, jernbaneekspeditør, jernbanefullmektig, stasjonsmester – og avdelingsleder. På det meste var det
femti NSB-ansatte på lønningslista på Neslandsvatn stasjon, som var i drift døgnet rundt.
– Det var smie, verksted, malerverksted,
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vognvekt, og vi hadde blant annet egen elektromontør og en transformatorstasjon, minnes
Haugland.
Postkontor og restaurant var det også plass til
i stasjonen. Haugland – som holdt 1. mai appell i
Drangedal sentrum i år – jobbet iherdig mot nedleggingen av Kragerøbanen da han var ordfører.
– Jeg var også inne på Stortinget for å få de
til å forstå at Kragerøbanen var et viktig kollektivtilbud.
Det mener han fortsatt. Men når banen først
ble lagt ned, er han fornøyd med etterbruken av
sporene:
– Det er midt i blinken. Jeg synes det er veldig
flott at styresmaktene har skjønt at de gamle jernbanelinjene og traseene bør brukes til noe. Det er
godt med trafikksikre turveier.
YNDET STED
Og nettopp den benytter Ingebjørg Aakre seg av
så ofte som mulig.
– Ja, hun er flinkere til å gå tur enn meg, ler
Ingjerd. Begge bor nå i lettstelte leiligheter på
Neslandstunet, like bortenfor turveien.
– Før gikk jeg en annen tur, men der var det
så mye trafikk, sier Ingebjørg.
– Ja, der var det ikke gildt å gå, supplerer
Ingjerd. Hvis været er godt, er 90-åringen ute på
tur tre ganger i uken. Sykling sluttet hun med da
hun var rundt 85.
– For tenk om jeg skulle være så uheldig å
kullkjøre og bryte et bein. Jeg har i grunnen alltid
vært glad i å røre på meg, og føler jeg har veldig
godt av å gå en tur. Jeg går så langt denne veien
går, bort til Oterbekken. Så ja, det blir da noen
skritt. Det er viktig å komme seg ut, ikke sitte inne
og stivne til, påpeker Ingebjørg.
Ingjerd legger til:
– Ja, man har lett for å stivne til hvis en sitter
for mye, så det må en jo ikke.
– Nettopp, sier turvenninne Ingebjørg Aakre,
og fortsetter:
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«Jeg synes det er veldig
flott at styresmaktene
har skjønt at de gamle
jernbanelinjene og traseene
bør brukes til noe. Det er
godt med trafikksikre
turveier.»
KNUT HAUGLAND

TRAVLE TIDER: På det meste var det femti
personer på lønningslista på Neslandsvatn stasjon.
(Foto: Neslandsvatn historielag)

GIKK GRADENE: Knut Haugland gikk gradene. På dette
bildet (hvor han står som nummer fire fra venstre på bakerste
rekke) er han jernbane-ekspeditør. (Foto: Neslandsvatn
historielag)

– Jeg får så god samvittighet når jeg har
vært ute en tur. Da er jeg så fornøyd med meg
sjøl, sier 90-åringen, som helst ikke vil oppgi
alder.
– Nei, for jeg vil ikke være ved det, at jeg blir
gammal, ler hun.
– Men man er jo ikke eldre enn man føler
seg.

Den tredje nedlagte jernbanen som er aktuell
som universell utformet turvei/sykkelvei er Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn, drøye
30 km. Her er Larvik og Porsgrunn kommuner i
dialog med Bane Nor eiendom om overdragelse
Artikkelen sto på trykk første gang i «Viser vei til et
samfunn for alle» (2018). Revidert 2021. Ingebjørg
Aakre døde i 2020.

I 2020 åpnet forøvrig Treungenbanen på den 35
km lange strekningen mellom Treungen og Åmli.
Strekningen er under utvikling og vil få en stadig
bedre standard.
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Tok grep
– skapte strandperle
Kartlegging og oppgradering av Ystehedeneset ga både et
yndet badested for alle – og en verdifull kompetansedeling.
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NY VEI: – Det er ikke lett å se for seg
hvordan det var: Et utvidet tråkk i
dårlig tilstand, ikke godt egnet hverken
for den ene eller den andre, minnes
Andreas Christoffer Folmer, Bente Bjørk
og Stine Lerhol. Veien er nå også bred
nok til at man enkelt kan gå ved siden
av hverandre. (Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features)

TI MINUTTER FRA HALDEN SENTRUM, i enden

av en idyllisk skogsvei, folder badestedet i Iddefjorden seg ut. Badeplassen er gammel, oppgraderingen ny: Parkeringsplass med HC-plasser,
universelt utformet toalett, baderampe, gule
badebøyer, badeflåte, badetrapp, grill, rasteplasser og bred tursti med kontrastfylt, fast dekke.
Inn på parkeringsplassen svinger Andreas
Christoffer Folmer (19) i egen bil, parkerer, snart
er han på plass ved de massive trebordene med
fastmonterte benker – laget i Halden Fengsel.
VAR UFREMKOMMELIG
– Jeg kan jo ikke skryte nok av denne benken,
den er ekstremt bra fordi bordplaten er lengre.
På den måten kommer jeg med helt inntil med
stolen og kan sitte vanlig, forklarer Andreas
Christoffer Folmer.
Han kikker utover området, myser ned mot
stranden, han har vært her noen ganger allerede,
etter åpningen tidligere i sommer.
– Det er blitt så ekstremt mye bedre enn før.
Da var det ganske enkelt helt ufremkommelig,
og det var litt dumt, for det er et fint sted som
mange liker å dra til. Det var uheldig at det var
så vanskelig for meg, sier 19-åringen, som har
vokst opp et kvarters kjøring unna. Høsten 2021
flyttet han til Oslo for å studere forretningsjus og
økonomi på BI.
Folmer er en av brukerne Halden kommune
involverte i oppgraderings-prosessen. Det hele
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HELT INNTIL: Bordet er laget i Halden fengsel og er
ekstra langt på siden, slik at Andreas enkelt kommer
helt inntil. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

TYDELIG SKILTING: Ingen tvil om hvor 19-åringen
kan parkere bilen. (Foto: Fredrik Naumann/Felix
Features)

begynte med en kartlegging. Det forteller Bente
Bjørk og Stine Lerhol. De er begge ansatt i
Halden kommune, Bente som ergoterapeut,
Stine som kvalitetsrådgiver i teknisk etat, og
begge har vært med i KS` nettverk for universell
utforming i flere år.

GRILLTID: Benken er forlenget på den ene siden.
Grillen er i tilpasset høyde, og underlaget egnet for
rullestol. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

KS-NETTVERKET AVGJØRENDE
– Å være med i nettverket har vært nærmest
avgjørende for at dette kom i gang, for det er via
dette vi blant annet har fått veiledning i å søke
tilskuddsmidler. Dessuten har vi fått tilgang på
mange gode eksempler på hvordan andre har
gått frem. Da blir man inspirert til å finne noe å
kartlegge, sier Bente Bjørk og Stine Lerhol.
Da Kartverket utlyste midler til kartlegging
av friluftsområder, dannet de en bred gruppe og
diskuterte seg frem til hvilke områder som var
mest aktuelle. Gjennom samme ordning hadde
de tidligere kartlagt områder i sentrum.
Via et samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd og Viken Fylkeskommune ble blant annet
dette området kartlagt. En del av området det
er snakk om, ble for noen år tilbake kjøpt av
Halden kommune og Miljødirektoratet, og ble
dermed et statlig sikret friluftsområde. Senere
ble halvøya Skriverøya sikret på samme måte.
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EKSTRA EFFEKT: Stine Lerhol (t.v.) og Bente
Bjørk mener det at kommunens egen driftsavdeling
realiserte prosjektet var ekstra verdifullt. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix Features)

Det øvrige området i tilknytning var allerede i
kommunens eie. På Skriverøya lå – og ligger det
fortsatt – et steinbrudd. Leiesummen fra dette
avsettes på fond som er øremerket friluftsområder i kommunen, og utgjør årlig ca. 300 000
kroner. Prisen for dette prosjektet endte på ca.
800 000 kroner, hvorav en stor del ble dekket av
fondsmidler. Deler av prosjektet er også finansiert av tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet da
området er et statlig sikret friluftslivsområde.
REALISERTE PROSJEKTET INNOMHUS
Kommunens egen driftsavdeling realiserte prosjektet med Stine ved roret.
– Når det gjelder universell utforming har alle
hver sin rolle inn i prosjektet. Det at en bestemt
person – i dette tilfellet Stine – har hatt ansvar
for å samle alle trådene, er en viktig del av suksessfaktoren: At vi faktisk kom i mål før badesesongen åpnet, skryter Bente Bjørk.
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Som kvalitetsrådgiver i teknisk etat sitter
Stine Lerhol også med ansvar for en høringsgruppe for reguleringsplaner, og for strategiplanen for universell utforming. Kommunen har
dannet et tverrfaglig nettverk med oversikt over
hvem som kan hva, slik at nødvendig kompetanse kommer på banen når den trengs.
At kommunens egne folk realiserte prosjektet, har en verdi i seg selv, mener Bente og
Stine.
– På den måten bygger vi kompetanse innad
i kommunen. Det er en stor verdi som vi hadde
gått glipp av om dette var satt ut på anbud.
Universell utforming blir veldig konkret gjennom
dette arbeidet, og vi ser allerede effekten av
kompetanseoverføringen. For eksempel var det
driftsavdelingens eget forslag å legge lys grus
under og et litt smalere, mørkt dekke oppå. Slik
fikk turstien den nødvendige kontrasten, forteller
Stine Lerhol.
– Og jeg får telefoner fra driftsavdelingen
om at andre toalettanlegg rundt om i kommunen
ikke er universelt utformet, legger Bente Bjørk til.
At rullestolbrukere som Andreas Christoffer
Folmer nå kan ta seg ned til stranden, gjør badelivet lettere for alle. Der det tidligere var en smal,
nedtråkket skogssti med røtter, kan man nå
enkelt manøvrere både rullestol og barnevogn.
Den sentralt plasserte baderampen er allerede et
yndet lekested for de minste, og den fastmonterte grillen har en høyde som passer alle.
– Det handler om å bygge ned barrierer,
og integrere på en naturlig måte som hindrer
utenforskap, oppsummerer Stine Lerhol og
Bente Bjørk.

«Å være med i nettverket
har vært nærmest
avgjørende for at dette
kom i gang.»
BENTE BJØRK

KARTVERKET

Gir oversikt over
uteområder
Parkeringsområder, veier, hvileplasser, friluftsområder: Via Kartverkets
kartleggings-app får du oversikt over nøkkelelementer utendørs.
Grensen går rett innenfor byggenes inngangspartier.

APP GIR OVERSIKT: Med kart i bakgrunnen vet du hvor du befinner deg. (Foto: Adobe Stock/Bly)
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KARTVERKETS APP KAN du laste ned på telefon

og nettbrett, eller bruke i en hvilken som helst
nettleser på datamaskinen, – og ta med deg ut i
felt. Appen kan knyttes direkte til GPS-signaler
(telefon og nettbrett), og gir nøyaktig posisjonering: Med et kart i bakgrunnen ser du akkurat
hvor du er.
– Så går du igjennom en rekke sjekkpunkter. Ta for eksempel adkomsten til en skole, sier
Sven Michaelis.
Han er senioringeniør ved Kartverket
Møre og Romsdal, og er sammen med kollega
Katrin Bogelsack ansvarlig for opplæring i bruk
av appen og selve kartleggingen.
FOKUS UTENDØRS
– Via Kartverkets app kan man for eksempel
kartlegge tilkomsten til skolen. En skole har en
hovedinngang du må ta deg frem til. Inngangen
er knyttet til en parkeringsplass, eller bussholdeplass. Hvordan er parkeringsplassen? Og veien
fra denne til inngangsdøren? Er det stigning frem
dit? Trapp som hindrer en rullestol å komme
inn? Eller en rampe? Hvordan er i så fall stigningen og bredde på rampen? Og har døren
terskel? Hva slag dør er det, automatisk eller
manuell? eksemplifiserer senioringeniør
Michaelis.
Kartverkets app fokuserer i all hovedsak på
utendørs infrastruktur.
– Mandatet for kartverket er på utsiden, men
det hjelper ikke med god tilkomst til skolen hvis
du møter en dør du ikke kommer inn gjennom.
Derfor gjelder det altså til og med døra inn i bygget, forklarer Michaelis.
Via appen kan du for eksempel også kartlegge parkeringsplasser:
– Hvordan er overflaten? Jevn? Ruglete?
Hvordan er hellingen? Hvor mange tilgjengelige
plasser er det i forhold til den fastsatte prosentandelen? Hvordan er disse skiltet? Hva med
målene på plassene – er de store nok til at en

rullestolbruker kan komme ut og inn av bilen?
Og – hvis plassen er avgiftsbelagt – hvor er
billettautomaten plassert, og i hvilken høyde?
forklarer Sven Michaelis.
FORFLYTNING OG SYN
Kartleggingen gir oversikt over hvordan området
er, og tydeliggjør hva som kan gjøres for å bedre
tilgjengeligheten.
– Gjennom fokus på en rekke nøkkelelementer dekkes behov for ganske mange mennesker.
For kommuner som ikke har gjort en slik kartlegging før, vil det å ta tak i funnene gjerne innebære et ganske stort sprang. Men det vil fortsatt
være noe som faller utenfor. Verktøyet hjelper til
å åpne øynene, men det er bare et startpunkt. Vi
har ikke verktøy for å gå videre inn i hver eneste
detalj, og vi fokuserer på hindringer som gjelder
forflytning og syn, understreker Michaelis.
Via Kartverkets Norgeskart.no kan du finne
ut om et område er kartlagt eller ei, og hva kartleggingen viser. Ute i felt fokuserer kartleggingen
mye på svaralternativene ja/nei, og på tallverdier.
Verktøyet oppdateres i henhold til endringer i
standarder. Svarene legges direkte inn i en database som er koblet til Norgeskart.no. Data kan
også hentes som fil eller tjeneste via Geonorge.
no. Data er tilgjengelig for alle.
SØK OM TILSKUDD
Du kan søke midler til kartlegging fra
Kartverket. Siden 2015 er i snitt 20–25
prosjekter årlig blitt tildelt kartleggingsmidler.
– Mange kommuner trenger startfinansiering for å begynne kartlegging, men
vi opplever at mange blir temmelig selvgående etter hvert, sier Sven Michaelis i
Kartverket.
Sjekk: Kartverket.no for mer informasjon
om frister og kriterier.
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Inkluderende
arkitekturperle
I Norrøn mytologi var Midgardsormen et fryktelig sjøuhyre, som
guden Tor fikk på kroken. Det ble begges endelikt. I dag bukter
ormen seg på ny, i form av en gangbro over Frøylandsvatnet.
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– MIDGARDSORMEN ER ET eksempel på at det

«Midgardsormen er et eksempel på
at det går an å kombinere ambisiøs
arkitektur og sans for
estetikk med universell utforming.»
ANNE REIDUN GARPESTAD
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går an å kombinere ambisiøs arkitektur og sans
for estetikk med universell utforming, mener
Anne Reidun Garpestad, som var prosjektleder
da Time kommune var pilotkommune for universell utforming fra 2005 til 2013, og som fortsatt
har en rolle som rådgiver på feltet.
Det var Brynes Vel som tok initiativet til
Midgardsormen, som forbinder viktige turområder i Time og Klepp kommuner i innlandet på
Jæren. Rundt hele Frøylandsvatnet går det en
16 kilometer lang turvei. Med brua er turområdet
blitt lettere tilgjengelig for de som foretrekker
kortere turer. I tillegg er brua, med sitt spektakulære design tegnet av Asplan Viak i Stavanger,
blitt et utfluktsmål i seg selv.

NORRØNE RØTTER: Midgardsormen
passerer Lalandsholmen, der myten
forteller at Olav Tryggvason ble født.
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

LANDEMERKE:
Anne Marie Auestad,
nestleder i NHF NordJæren og NHF Sørvest
er en av mange som har
lagt sin elsk på brua.
Denne dagen er hun på tur
sammen med Anne Reidun
Garpestad, som jobber
med universell utforming
i Time kommune. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix
Features)

ESTETIKK VIKTIG
– Vi var veldig opptatt av estetikk, forteller Olav
Hetland, leder i Brynes Vel i Time. Velforeningen
kjempet i 10 år for å realisere prosjektet, som ble
åpnet med folkefest i 2016.
Forsøk på å anlegge bru på 1980-tallet strandet. Den gang var tanken kun en funksjonell
adkomst fra a til b. Men når Brynes Vel la store,
arkitektoniske vyer på bordet, klarte de å vekke
interessen som manglet i forrige runde.
Hver krone Brynes Vel samlet inn privat ble
matchet av Jæren sparebank, som ble til i 2015
da Time Sparebank og Klepp Sparebank fusjonerte. For dem ble støtten en viktig symbolsak,
da broen nå knytter den nye bankens geografiske
virkefelt bedre sammen.

– Vi fikk inn én million kroner bare på å
selge navneskilt
som skulle settes opp på brua, forteller Hetland.
I tillegg fikk prosjektet tippemidler.
GODT SAMARBEID
En organisk 230 meter lang form, kledd med
33.000 løpemeter smale limtrebord i furu, bukter
seg i dag over vannet – nesten som en kvist.
Midgardsormen er blitt noe mer enn en praktisk
snarvei, den er blitt et landemerke og en attraksjon i seg selv.
– Jeg tenker at bruken av brua har medført
en ekstrem stor økning i antall brukere og at
designet har blitt en attraksjon som reiseliv og
kommunen bruker i sin turistinformasjon. Vi har
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LANG KAMP: Olav Hetland, leder i Brynes
Vel i Time, forteller at de kjempet i 10 år
for å realisere prosjektet. (Foto: Fredrik
Naumann/Felix Features).

laget et Facebook registreringspunkt slik at brukere kan logge inn på brua, forteller Hetland fem
år etter åpningen.
Tett samarbeid mellom Brynes Vel, arkitektene og kommunene, sørget for at både estetiske
og universelle verdier ble ivaretatt.
– Dette var jo i utgangspunktet en vill idé.
Gjennom dialog fikk vi universell utforming og
estetikk til å virke sammen, og bli til noe enda
bedre enn om vi bare hadde tatt hensyn til
den ene eller det andre, mener Garpestad, og
legger til:
– Midgardsormen frisker virkelig opp hva
begrepet universell utforming innebærer. At det
ikke er snakk om kjedelig tilrettelegging, men
spennende design for alle.
Med årene er skiltingen til og fra Midgardsormen, både fra Bryne, Kvernaland, Klepp stasjon og Njåskogen blitt forbedret.
– Midgardsormen har tilført nye muligheter
for rundturer, både fra Bryne og Kvernaland, og
Klepp stasjon. Og disse rundturene er også mye
brukt av de som bor i det omtalte borettslaget
ved Stemmen park, forteller Garpestad.
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INKLUDERENDE
– Her kan jeg reise på tur med samboeren min,
som også sitter i rullestol. Vi kan faktisk trille
side om side over brua.
Det betyr mye, forteller Anne Marie Auestad,
nestleder i NHF Nord-Jæren og NHF Sørvest.
Tilkomstveiene er oppgradert til universell
standard, en rasteplass på likeså. Selve Midgardsormen har trinnfri adkomst, sklisikkert
dekke, forskriftsmessig stigningsgrad, og er to
meter bred. Diskrete grønne lys i gulvet lyser
opp brua, noe som både gir trygghet i mørket og
fungerer som ledelinjer.
Auestad triller uhindret fra parkeringsplassen, langs den oppgraderte stien og inn
på brua. Det setter hun pris på:
– Her kan jeg gå tur med venner og familie
uten noen spesiell planlegging, uten at noe er
«tilrettelagt» kun for meg. Det gjør at jeg føler
meg mer inkludert.
Artikkelen sto først på trykk i «Nyttig for alle,
nødvendig for noen» (2018). Revidert 2021.

Kvernalands nye hjerte
Stemmendammen ble i sin tid konstruert for å gi vann til smia, som
etter hvert ble til en plogfabrikk – hjørnesteinsbedriften i tettstedet
Kvernaland i Time kommune på Jæren. Fabrikken er fortsatt en viktig
arbeidsplass. Men området, som er i ferd med å vokse seg til en helt
ny Jærby, fikk i 2016 et nytt hjerte: Stemmenparken.

KNUTEPUNKT: Det bygges mye på alle kanter av Stemmenparken på Kvernaland, som
fungerer både som utfluktsmål og snarvei mellom boligområder og servicetilbud. På bildene
ser vi unge voksne fra Bryne dagsenter på utflukt. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
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ALLE I AKTIVITET: Det
er lagt til rette for at alle
kan være aktive i parken.
(Foto: Fredrik Naumann/
Felix Features).

– UNIVERSELL UTFORMING var en selvfølgelige.

Når du har med det perspektivet fra starten av,
blir det ikke fordyrende, mener Anne Reidun
Garpestad, rådgiver i Time kommune.
– På 1990-tallet var det nok at folk kom seg
inn eller ut, men i dag er universell utforming så
mye mer. Det dreier seg om at alle kan delta,
fortsetter Garpestad. Stemmenparkens mange
finesser kan nytes av alle, ung eller gammel,
funksjonshemmet eller funksjonsfrisk: Asfalterte
gangveier leder til en universelt tilrettelagt grillog badeplass ved dammen, det er skaterampe
og lekeapparater, sandvolleyballbane og treningsområde.
– Vi har lagt til rette for at alle kan være
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aktive i parken, det har stor folkehelseverdi, sier
Garpestad, og utdyper:
– Stemmen park er tilrettelagt for universell
utforming, med asfalterte turstier, baderampe,
mange sittebenker. Parken er et nærfriluftsområde for innbyggerne i kommunen, og
spesielt for de som bor på Kvernaland. I nær
tilknyting til Stemmen park er det etablert et
borettslag, der det bor flere med funksjonsnedsettelse. Baderampen er i bruk om sommeren. Turområdet er flittig brukt av både borettslaget og omsorgssenteret som ligger like ved.
Det flotte er at dette er et område som er mye
brukt både av barn, ungdom og voksne og eldre, med og uten behov for tilrettelegging.

«Å legge til rette for
sosiale møteplasser er
også en del av ideen om
et universelt utformet
samfunn»
ANNE REIDUN GARPESTAD
TIME KOMMUNE

Det er en gapahuk i regi av speidergruppa i området som har tilført parken nye bruksmuligheter, og som alle kan bruka, forteller Garpestad.
I samarbeid med blant annet pensjonistforeningen, har kommunen plassert ut flere
sittebenker i området. Området har vokst med
tiden, fått en ekstra sløyfe og bedre underlag.
Den opprinnelige bekken er hentet frem i
lyset, og sildrer vakkert under en steinbro. For
alle som bor i leiligheter i nærheten, blir parken
som en utvidet hage.
– Mange liker å være der det er andre mennesker. Å legge til rette for sosiale møteplasser
er også en del av ideen om et universelt utformet samfunn, påpeker Garpestad.

FLITTIG BRUKT: Turområdet er flittig brukt av både
borettslaget og omsorgssenteret som ligger like ved
parken. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features).
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Smart med sporty spleis
Da idrettsanlegget skulle oppgraderes, tenkte Vennesla ut over
kommunegrensen. Spleiselaget med Kristiansand kommune resulterte
i et interkommunalt anlegg – for alle.
I BANEN RUNDT et skiskytingsanlegg på Sørlan-

det pigger Brita Holum (48) avgårde.
– Velkommen, dere er tidlig ute? Jeg kom
enda tidligere, så jeg kunne få gjort unna min
daglige treningsøkt, sier Brita og legger fra seg
piggene, som altså er korrekt terminologi på stavene hun bruker for å få sånn fart på rullestolen.
– Jeg trener hver eneste dag. Selv om jeg
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er født i rullestol, holdt jeg på å si, har jeg alltid
vært fysisk av meg.
Sandripheia fritidspark ligger en halvtimes kjøring fra hjemmet hennes like utenfor
Kristiansand.
– Det er litt langt, men det er verdt det.
Både fordi anlegget er universelt utformet og
byr på gode treningsrammer, og fordi det er

PIGG-DAME: Brita Holum bor i
Kristiansand, men tar ofte turen til
Sandripheia fritidspark. – Det er litt langt,
men det er verdt det, sier hun. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix Features)

STORT ANLEGG: Oppgraderingen av
Sandripheia fritidspark besto blant annet
av å lage en ny, asfaltert rundløype på
tre kilometer, som kom i tillegg til den
opprinnelige kilometerlange rundløypa.
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

ganske vakkert her. Og ikke er det biler. Selv
om jeg ofte trener langs veien også, føles det
tryggere her, sier Brita Holum, som har enkel tilkomst fra hun parkerer til hun er ute i anlegget.
Sandripa fritidspark ligger trygt plassert på
det ofte snøfattige Sørlandet, men ved hjelp av
snøkanoner blir anlegget til en frodig vinterpark
gjennom vintermånedene.
Anlegget har vært interkommunalt siden
1976, og er et samarbeidsprosjekt mellom
Kristiansand og vertskommunen Vennesla – og
er i flittig bruk året rundt. Utgangspunktet var et
idrettsanlegg for langrenn og hopp, og senere
også skiskyting, etter hvert ble det like viktig
å skape et tur- og friluftsmål for hele regionen.
130 000 mennesker har området innenfor en
halvtimes kjøring.

– KLARER DET JEG VIL
Om vinteren bytter Brita ut stavene med kjelke,
og vips, en ny idrett: langrennspigging.
– Det er en enkel sport, du trenger noen
staver, og så er du i gang. Det er så deilig, sier
Holum.
– Det er noe av det gøyeste jeg vet om, jeg
elsker det. Særlig når det er snø, da er jeg her,
sier Brita Holum.
Hun er alenemor for en sønn på tolv, kjører
bil og klarer hverdagen sin uten hjelp utenfra.
Tidligere har hun jobbet som sosionom, nå er
hun uføretrygdet.
– Det betyr at jeg kan komme hit og trene
på dagtid, da er det heller ikke så mange folk
her. Det er sånn jeg holder meg frisk, sprek og
sterk, både mentalt og fysisk.
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Som rullestolbruker er det fort gjort å få
slitasjeskader når man kommer litt opp i åra,
forteller hun.
– Jeg pleier å si at jeg klarer det jeg vil, og
jeg klarer det jeg må. Og jeg vil så gjerne fortsette å klare alt jeg hele tiden har klart, da må
jeg holde meg i form.
BRUKES AV TUSENER
– I helgene kryr det småbarnsfamilier og turfolk
her, i tillegg til at idrettsklubber har konkurranser
og renn. Men tusenvis av brukere, som barnehager, skoler, diverse foreninger og turgrupper,
benytter området også på ukedagene, forteller
Eivind Drivenes.
Han er styreleder for Sandripa fritidspark,
varaordfører i Vennesland kommune, og glødende opptatt av at anlegget skal være tilgjengelig
for – og brukes av – alle.
– Derfor har vi tenkt universell utforming

hele veien når vi har oppgradert anlegget gjennom flere etapper.
SPLEISELAG
Prislappen på oppgraderingen kom på cirka
40 millioner kroner. De største og viktigste kildene til finansieringen av anlegget er spillemidler,
samt midler fra eierkommunene, gaver fra ulike
banker og fond og bidrag fra lokale idrettsklubber. Anlegget får også momskompensasjon.
– For andre kommuner som drømmer om et
lignende anlegg, kan kanskje måten vi har fått
til dette på være til inspirasjon. Begge kommunene har fått et anlegg til 40 millioner til disposisjon, men har bare måttet spytte i 11 millioner.
Samtidig er vi veldig takknemlige til Kristiansand, som forsto at innbyggerne deres ville få
stor glede av dette, selv om anlegget ikke står
på deres grunn, sier Eivind Drivenes.
Oppgraderingen besto blant annet av å

BRA ADKOMST
MED BIL: Brita Holum
kan parkere bilen på
dedikerte plasser helt
inntil rundløypa. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix
Features)
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lage en ny, asfaltert rundløype på tre kilometer,
som kommer i tillegg til den opprinnelige kilometerlange rundløypa. Dessuten har området
en lysløype fra tidligere som ikke har asfaltert
underlag, som til sammen gir et variert, lyslagt
løypenett på rundt seks kilometer.
Anlegget var ferdig oppgradert for et par år
siden.
– Dette området er fra naturens side relativt
snøsikkert til Sørlandet å være, og med litt flaks
kan vi ha skisesong helt til påske. Og så har
vi jo snøproduksjonsanlegget i bakhånd som
sikrer oss, sier Eivind Drivenes.

FLERBRUK: Sandripheia fritidspark
er lagt opp til at folk skal kunne utøve
et vidt spenn av aktiviteter, året rundt.
(Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

LÅNER UT UTSTYR
– Og der borte har vi Sandripstua, peker Erlend
Falkgjerdet.
Han arbeider som prosjektleder og friluftsveileder i Midt-Agder Friluftsråd, og jobber blant
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«For andre kommuner som drømmer om et
lignende anlegg, kan kanskje måten vi har fått til
dette på være til inspirasjon. Begge kommunene
har fått et anlegg til 40 millioner til disposisjon,
men har bare måttet spytte i 11 millioner.»
EIVIND DRIVENES

annet med å tilrettelegge for at folk i alle aldre
og med ulike behov skal kunne benytte seg av
anlegget og turområdet rundt.
Stua han snakker om er den universelt
utformede varmestua som befinner seg mellom
hoppbakken og skiskytterbanen. I bakgrunnen
smeller dempede skudd fra skiskyttere som
tørrtrener for vintersesongen.
– I Sandripstua har vi skikjelker for pigging
og mye annet utstyr til utlån for alle med funksjonsnedsettelser som har lyst til å prøve seg.
De låner også ut vanlig skiutstyr.
– Det er mange, som aldri har hatt ski på
beina før som har tatt sine første tak på ski her,
særlig blant folk med minoritetsbakgrunn, forteller friluftslederen.
Han understreker at utlån av utstyr er viktig
for å signalisere at her skal terskelen for å være
med på aktiviteter så lav som overhodet mulig.
– Derfor installerte vi heis i varmestua og
parkeringsplasser for funksjonshemmede like
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ved både varmestua og stadion, og vi har vært
nøye med å legge opp ulike traseer med varierende helningsgrad, slik at det skal være alternativer som er fremkommelige for alle.
– Selv om et par av bakkene er litt i bratteste laget, selv for meg – og jeg er sterk, skyter
Brita Holum inn, før hun spør:
– Involverte dere noen rullestolbrukere da
dere la opp helningsgraden der borte? Det bør
man alltid gjøre tidlig i prosessen, for det er ofte
så lite som skal til for at ting fungerer bra for
alle.
– STORT, UFORLØST POTENSIAL
En ting Brita Holum savner, er å kunne legge ut
på en skikkelig skitur.
– Ikke bare pigge rundt i en rundløype, men
man kan ikke få alt. Det er ingen steder jeg vet
om på Sørlandet hvor det er mulig for meg.
I vinter hadde hun et treningsopphold på
Beitostølen Helsesportsenter, der gikk hun

AKTIV ÅRET RUNDT:
Brita Holum er aktiv hele
året. Om vinteren pigger
hun på Sandripheia, men
tar seg gjerne en tur opp
i fjellet når muligheten
byr seg, som her på
Beitostølen i fjor. (Foto:
Fredrik Naumann/Felix
Features)

daglige skiturer på opptil et par-tre mil.
– Det var helt fantastisk. Men i denne regionen er rundløypene her det beste alternativet,
og det er jeg veldig takknemlig for.
I tillegg til sine nærmest daglige piggeturer, svømmer hun så ofte anledningen byr seg.
Dessuten sykler hun, har drevet en del med
klatring i klatrevegg og har spilt mye badminton.
– Jeg liker å ta meg ut fysisk, bli sliten og
utfordre meg selv. Ikke fordi jeg sitter i rullestol,
men fordi jeg synes det er gøy.
Brita Holum roser Midt-Agder Friluftsråd for
konstant å være på tilbudssiden.
– De er både flinke og fantastisk imøtekommende. Det eneste de ikke har fått helt til, er å
få gjort tilbudet kjent til funksjonshemmede.
– Det er helt sant, vi har et stort uforløst
potensial akkurat der, medgir Erlend Falkgjerdet
i Friluftsrådet.
– Vi ønsker sterkt å få kommunisert ut at anlegget er her også for dere, kom hit og bruk det!

– STILLER SOM INSTRUKTØR
– Nettopp det at jeg fikk låne kjelke og prøve
meg i anlegget her for noen år siden var det
som fikk meg i gang med skipigging igjen, og
som førte til at jeg senere skaffet meg min egen
kjelke og ble helt bitt av basillen, forteller Brita.
Siden den gang har Brita permanent fått låne
nøkkel til anleggets fasiliteter så hun kan komme og gå som hun vil.
– Å få komme til et sted som dette flere
ganger og få prøve seg frem over tid, er så
viktig for å føle mestring, så dette er gull verdt.
Men jeg tror det kan være lurt også å dra i gang
egne arrangementer for funksjonshemmede,
for jeg tror terskelen for å prøve noe nytt som
skipigging er høy for mange – uansett hvor mye
man sier at Sandripheia er et lavterskeltilbud,
sier Brita.
Før hun tar sats:
– Jeg kan stille som instruktør, jeg.
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(Fri)lufta er fri for alle

Illustrasjon: Bly.as

AV INGVILD KVARSTEIN PUNSVIK

I mitt masterprosjekt gjennomførte jeg dybdeintervjuer av personer med funksjonsnedsettelser
som aktivt driver med friluftsliv. Tilrettelegging er
en viktig faktor for å muliggjør og fremmer deltakelse i friluftsliv for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er et område der det skjer mye
positivt, og intervjudeltakerne beskrev en utvikling som helt klart går i riktig retning. Samtidig er
det et vesentlig forbedringspotensial, og noen av
hovedfunnene fra prosjektet viser til utfordringer
knyttet opp mot tilgjengelighet og tilrettelegging.
LYTT TIL ERFARNE FRILUFTSFOLK
Ett av hovedfunnene i prosjektet er manglende
medvirkning i utformingen av tilrettelagte fasi72

liteter og områder, og dette er også beskrevet
som en vesentlig sosial barriere i internasjonal forskning på temaet. Dessverre er det slik
at noen av de fysiske tilretteleggingstiltakene
som gjennomføres for å muliggjør og fremme
friluftsliv, i etterkant viser seg å være uhensiktsmessige eller i verste fall ubrukelige. Dette skjer
fordi de som skal benytte seg av området ikke
blir tilstrekkelig involvert i prosessen. Det kunne
i svært mange tilfeller enkelt vært unngått om
noen av dem som jobbet med prosjektet faktisk var i målgruppen. Når det gjøres inngrep i
naturen for å fremme menneskelig ferdsel slik
som stier, leirplasser, toaletter og lignende, er
det viktig at disse utformes på en måte som gjør
at flest mulig kan ta området i bruk. Universell
utforming av steder som allerede er i bruk representerer som regel vesentlig bedre løsninger enn

GODT BEVARTE HEMMELIGHETER
Det organiserte friluftslivet i Norge er fragmentert, med et stort antall lag og foreninger. Disse
er igjen gjerne delt inn etter område, spesialinteresse, aldersgruppe, og lignende. Det finnes
mange godt tilrettelagte områder og foreninger
som gjør en stor innsats for å gjøre lokalene sine
tilgjengelig, og går til innkjøp av utstyr slik at de
kan tilby sine aktiviteter til personer med funksjonsnedsettelser. Dessverre er det vanskelig å
finne informasjon om tilgjengelige områder og
mulighetene som finnes, og dette hindrer deltakelse. Det er et helt klart forbedringspotensial
når det kommer til å få disse godt bevarte hemmelighetene frem i lyset slik at flere kan benytte
seg av dem.
«Det handler om muligheten til å bli forelska»
Mulighet til å få gode naturopplevelser
under oppveksten fremheves i intervjuene som
en vesentlig forutsetning for å fortsette å dyrke
friluftslivsinteressen senere i livet. Som en intervjudeltaker så vakkert beskrev det: «Det handler
om muligheten til å bli forelska» (i naturen). En
rød tråd gjennom intervjuene var at mye kunne
fremstå veldig vanskelig fra utsiden og at det
kunne se ut som at det var mange barrierer, men
om man først var forelska – da lot de fleste problemer seg løse på et vis. Flere intervjudeltakere
fortalte om andre med funksjonsnedsettelser de
kjente til, som ikke hadde blitt inkludert eller fått
mulighet til å delta i friluftsaktiviteter som barn.
Løsningsorienterte voksne og tilrettelegging på
arenaer som skole, barnehage, leirskoler og fritidstilbud kan bidra til å gi gode naturopplevelser
tidlig i livet, og det er viktig at barn og unge med
funksjonsnedsettelser får oppleve at naturen er
for alle.
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separate tilrettelagte områder og unødvendig
fremtredende særtiltak, som kan skape en opplevelse av sosialt utenforskap og stigmatisering.

OM FORFATTEREN:
Ingvild Kvarstein Punsvik har jobbet tolk for døve og hørselshemmede etter endt bachelorgrad i
2013, og skrev i 2019 en masteroppgave med tittelen «Kaffikopp
eller tindetopp – Opplevelser og
deltakelse i adaptivt friluftsliv,
for personer med nedsatt funksjonsevne» ved NTNUs masterprogram «Funksjonshemming og
samfunn».
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Universell utforming fra
en landskapsarkitekts
perspektiv

Illustrasjon: Bly.as

AV GURO NYSTUEN BRATTLAND

Universell utforming er et sentralt tema innenfor
landskapsarkitekturfaget. I min masteroppgave,
skrev jeg om universell utforming og urbant
friluftsliv. Det var en dybdestudie hvor jeg intervjuet småbarnsforeldres bruk av barnevogn i
tettstedsnære grøntområder. Problemstillingen
var hvordan barnevognbruk påvirker tilgang til
og bruken av grøntområder blant foreldrene.
Som en del av problemstillingen så jeg på faktorer som fremmet og hemmet friluftslivsaktiviteter
for brukergruppen, samt at jeg så på dette opp
74

mot Norsk Standard (NS 11005:2011 Universell
utforming av opparbeidede uteområder – krav
og anbefalinger, 2011).
Det er ulike faktorer som avgjør om en velger å gå tur eller ikke. Hovedfunnene i oppgaven
viser at fysiske barrierer for barnevognbrukerne
i hovedsak kan knyttes til trafikk og terreng. Det
bør oppleves trafikksikkert for brukergruppen
å gå på tur, da også med tanke på sikkerheten
til og fra grøntområdene. Når det kommer til
terreng så oppleves dette ulikt fra person til person, men gjennomgående så stiller ikke denne
brukergruppen like strenge krav til for eksempel
stigningsforhold eller type dekke som den nor-
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ske standarden. Allikevel så er det å foretrekke
at Norsk Standard følges så langt det er mulig
for å skape en god brukeropplevelse.
Av motiverende og fremmende faktorer så
er det aller viktigste sin egen indre motivasjon,
samt sosiale faktorer som er med på å bidra til
økt bruk av grøntområder. Småbarnsforeldre ser
også ut til å være mer bevisst egen helsegevinst
etter å ha fått barn, i tillegg til at barnas behov
for frisk luft og nærhet til natur gir økt motivasjon
til å bruke tettstedsnære friluftslivsområder.
Av mer håndfaste tiltak så er det motiverende med god infrastruktur, nærhet til hjemmet, innslag av naturelementer og tilrettelagte
kvaliteter for sosial aktivitet. Dette sier noe om
at det er viktig å se mulighetene og behovene,
og som landskapsarkitekt jobbe med dette, like
mye som en skal følge standardkrav til punkt og
prikke.
Personlig vil jeg si at som landskapsarkitekt
så er temaet universell utforming noe som bør
sitte i ryggmargen faglig sett. De tekniske kravene er en ting, men det viktigste for meg er å kunne tilrettelegge for flest mulig på en mest mulig
diskré måte slik at designet og utformingen
virker så naturlig og logisk som mulig uten at det
universelle tar overhånd. Det kan sammenlignes
med bakgrunnsmusikken på en restaurant; den
er der i bakgrunnen og er med på å sette stemningen, men du tenker kanskje ikke over at den
er der.

OM FORFATTEREN:
Guro Nystuen Brattland er
utdannet landskapsarkitekt fra
NMBU, uteksaminert i 2015. Har
skrevet masteroppgaven Universell utforming og urbant friluftsliv:
En studie i bruk av barnevogn
i tettstedsnære grøntområder.
Har tidligere jobbet som kommuneplanlegger i Horten, nå er
hun landskapsarkitekt i ingeniørfirmaet Stener Sørensen AS.
Hennes hovedfelt er å jobbe
med uteområder knyttet til nye
boligprosjekter. Tidligere har hun
studert grafisk design, men som
landskapsarkitekt har hun funnet drømmeyrket hvor hun kan
kombinere kreativitet rettet mot
et konkret fagfelt.
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Universell utforming
i villmark
Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk
for skribentens egne analyser og meninger.

AV «FUNKIBATOR» GEIR ARNE HAGELAND

Vi skal inkludere i samfunnet. Målsettingen med
universell utforming bør være å gi like muligheter.
Men når beveger vi oss ut av vårt menneskeregulerte samfunn til det økologiske mangfoldet?
Skal universell utforming kun ta hensyn til mennesket? Kan vi risikere å ødelegge opplevelser
med for mye tilpasning? Er en universell utforming
et mål eller et verktøy for å skape tilgjengelighet?
La oss begynne med begrepet universell
utforming. I seg selv er det en utfordring. Vi ser
stadig konfliktområder for å oppnå en ideell
tilgjengelighet for hver enkelt gruppe. I seg selv
blir en kategorisering vanskelig når vi forholder
oss til individer. Universell utforming blir da en
serie med kompromisser uansett. Derfor har
jeg også mye mer sansen for hvordan jeg oppfatter hierarkiet på engelskspråklige sider, hvor
«accessibility» (tilgjengelighet) er målet. Da kan
vi se videre på problemstillingen enn rent tekniske løsninger.
UNIVERSELL UTFORMING PÅ
EGNE ARENAER
Universell utforming omfatter mye mer enn
bygg. IKT får en mer sentral rolle. Naturlig nok,
siden vi digitaliseres i høyt tempo. Særlig etter
siste pandemi. Og vi trenger å tilpasse disse
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menneskeskapte arenaene. For de er skapt for
mennesker. Akkurat som våre felles tjenester i
samfunnet.
Men hvor langt strekker vårt samfunn seg?
Har vi eierskap til naturen?
Norge har godkjent og jobber etter FNs
bærekraftsmål. Dette er en arbeidsplan for å
bekjempe fattigdom, redusere forskjeller og
skape en verden vi kan leve i over lang tid. Vår
overlevelsesevne betinger også en balanse med
andre livsformer. Da må vi også innlemme de
livsformene i vår universelle utforming. Det må
være plass til flere enn oss. Skal vi da ha rett til
å ta i bruk all natur etter egne premisser? Skal vi
forme naturen slik at vi kommer lett fram? Eller
skal vi passe på at Rudolf Rein og Mikkel Rev
også trives?
UTFORDRINGER
Et annet perspektiv er hvilke utfordringer vi ønsker oss når vi er i naturen. Norge markedsfører
seg med uberørt natur. Samtidig spiser vi oss
inn på disse områdene for å skape opplevelser
for innbyggere og gjester. Det kan selvsagt argumenteres med at vi fortsatt har store uberørte
områder, men i forhold behovene til de dyrene
(utenom oss) som skal leve der, presser vi hardt
på. I europeisk målestokk har vi også en attraksjonsverdi i nettopp å bevare mye i en uberørt
form.
Jeg liker selv å bruke fjellet og naturen. Noe
av attraksjonen i dette, er å få møte naturen i det
naturlige. Muligheten til å kjenne på omgivelser
der vi ikke kan kontrollere forholdene. Som en

NATURLIGE HJELPEMIDLER
Å bevege seg i villmarka skal være på naturens
premisser. Hvis vi beveger oss bort fra det, vil
det ikke være villmark lenger. Derfor må også
type hjelpemidler begrenses. Motorisert ferdsel
«kultiverer» villmarka til å bli menneskets lekegrind uten å ta hensyn til de faste beboerne. I et
langsiktig perspektiv trenger vi at flere enn mennesket trives på jorda. Vi er også sårbare for klimaendringer og da er en balanse i økosystemet
viktig. Tanken om universell utforming må da
inkludere alle skapninger, ikke bare mennesket.
Det kan bety at vi også må inngå kompromiss
for at helheten skal fungere. Det handler ikke
bare om rettigheter, men også om forpliktelser
for at andre også kan ha verdige liv.
Min erfaring er at naturen oppleves best i
sin egen naturlige form og ved at vi spiller på lag
med naturen i stedet for å bekjempe den. God
tur og nyt villmarka!
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konsekvens av dette, gir det også en mestringsfølelse å klare seg i disse omgivelsene. Både
følelsen av å være kun en del av noe større, og
bevaring av det uberørte, er viktige elementer i
min forståelse av en naturopplevelse.
Samtidig finner jeg også mange andre
verdifulle naturopplevelser uten å måtte utfordre
meg og miljøet med å bestige de mest uframkommelige stedene. Det er utrolig mange store
opplevelser rett utenfor stuedøra hvis målet er å
finne ro. Og her har vi mulighet til å tilrettelegge
for mer tilgjengelige opplevelser. Sverige har
gjort mye bra med å legge til rette i nasjonalparker. Fulufjäll nasjonalpark hadde delt inn parken i soner. Den nærmeste sonen var tilrettelagt
med gangbaner som det var enkelt å trille gjennom. Neste sone hadde fortsatt god sti hvor det
var mulig å komme langt også med hjul, selv om
terrenget ble mer utfordrende. Til slutt var det
villmark. Det ga et tilbud til de aller fleste uten å
påvirke naturen i de ytterste områdene.

OM FORFATTEREN:
Geir Arne Hageland (49) definerer
seg som Norges mest fleksible
mann fordi han kan veksle mellom
flere høyder på grunn av at han
har amputert begge beina. Han
driver til daglig firmaet Funkibator, som ønsker å formidle mestring gjennom opplevelser under
visjonen «Våg å leve» – gjennom
foredrag, prosjekter og inkluderende aktiviteter.
Geir Arne var med på den
første ekspedisjonen «Ingen grenser» med Lars Monsen.
www.funkibator.no
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Sognsvann ønsker å bli et
sted for enda flere
Sognsvann er Oslo sitt bade- og tursted nummer en.
Lett tilgjengelig med t-banen, som kan frakte folk direkte fra
sentrum til skogen på få minutter. Mulighetsstudie Songsvann
ønsker å friste flere ut i friluftslivet.

G N S V A N N
S O
Illustrasjon: Bly.as
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SOGNSVANN ER OSLO sitt bade- og tursted

nummer en. Lett tilgjengelig med t-banen, som
kan frakte folk direkte fra sentrum til skogen på
få minutter. Mulighetsstudie Songsvann ønsker
å friste flere ut i friluftslivet.
Sognsvann er Oslo sitt bade- og tursted
nummer én. Sognsvann er som en gammel
venn, alltid vært der, alltid tilstede. «Alle» har
vært der. Tilsynelatende. Men alle har ikke vært
der. Og noen har kanskje ikke engang tenkt på
at det er en mulighet å dra dit i det hele tatt. Og
for noen har den for mange hinder til at den kan
være tilgjengelig. Og det har Oslo kommune
ønske om å gjøre noe med.
ØKT BRUK
På bestilling av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel utfører Bymiljøetaten i Oslo kommune
Mulighetsstudie Sognsvann, et prosjekt som
har økt medvirkning for underrepresenterte
grupper i friluftslivet rundt Sognsvann som sitt
mål.
– Øke bruken og friste flere ut i friluftslivet,
er helt klart målet med å sette i gang Mulighetsstudie, forteller teamleder for friluftsliv i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Reidun Bolsø.
Det er ikke ennå bevilget midler til gjennomføringen av tiltak, men gjennom Mulighetsstudie

blir det mulig å belyse hva som er behov og
ønsker i befolkningen.
BEDRE STARTSTED
Sognsvann er etablert som en innfallsport til
marka, og det er ønskelig at den blir enda mer
stadfestet og utbedret som det. Målet for
Mulighetsstudie er å få frem behovet for tiltak
som kan bidra til bedre tilrettelegging for alle,
men spesielt med tanke på personer med minoritetsbakgrunn, barn og unge og personer med
funksjonsnedsettelser.

«Universell utforming skal
tilrettelegge for menneskelig
mangfold.»
INGER MARIE LID
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En enda mer tilgjengelig innfallsport vil
kunne være med på å skape et bedre startsted
og utgangspunkt for å komme seg videre ut i
marka, uansett forutsetning.
– For å få til det må vi øke kunnskapsgrunnlaget vårt om hvilke hindringer og utfordringer
som faktisk er der ute, legger hun til.
SOSIOØKONOMISKE ULIKHETER
Gjennom Mulighetstudie blir det synlig at det i
Oslo er sosioøkonomiske ulikheter som for mange hindrer medvirkning i friluftslivet rundt Oslo.
Universell utforming skal favne om de fleste, og
omfatter også tilrettelegging for mer usynlige
hindringer og utfordringer. Slik som professor
Inger Marie Lid ved VID vitenskapelige høyskole,
formulerer det i sin bok «Universell utforming og
medborgerskap»
– Universell utforming skal tilrettelegge for
menneskelig mangfold.
Og derfor er målet å få de som til vanlig ikke
har mulighet, eller opplever det som en mulighet,
til bruke marka – ut i marka. I Mulighetsstudie
for Sognsvann er medvirkning og påvirkning i
prosessen helt avgjørende for å kunne få innsikt
i hvordan å gjøre området lettere tilgjengelig og
mer brukbart for flere.
MEDVIRKNING
I tillegg til en digital spørreundersøkelse, har det
også vært fokusgrupper, med barn og unge,
med personer med minoritetsbakgrunn, og med
personer med funksjonsnedsettelse og intervjuer med interesseorganisasjoner, i tillegg til å ha
snakket med organisasjoner og representanter
for de underrepresenterte gruppene. Spesielt
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er minoritetsnorske i indre by i Oslo kontaktet,
både foreldre og ungdom, siden Sognsvann er
en naturlig innfallsport for sentrumsbeboere fordi
T-banen går direkte til markagrensen, noe som
er unikt for en storby.
Å utforme passasjen fra T-bane-stasjonen
med ledelinjer fra stasjonen og ned til vannet
er en av de foreslåtte tiltakene som kan gjøre
det mulig for flere enn de som bruker den nå, er
også en del av den foreslåtte oppgraderingen for
området. Tiltaksforslagene ut fra undersøkelsen
ble presentert i en spørreundersøkelse. Brukerne
fra medvirkningsprosessen, samt aktive brukere
av Sognsvann hadde mulighet til å gi respons
på forslagene og komme med innspill i påsken
2021.
Fysisk bevegelseshemning, synshemning og
kronisk sykdom er de største gruppene som vil
kunne få et bedre tilbud av et universelt utformet
Sognsvann. Medvirkningsprosessen deres, i tillegg til minoritetsgrupper, vil påvirke en ny eventuell innfallsport som omfavner en stor del av
Oslos befolkning.
INFORMASJON VIKTIG
Behov for informasjon før turen starter og på
starten av turen, er viktig for mange. Noe som
kan være et stort hinder for å kunne ta Marka
i bruk, til for eksempel sammenkomster, matlaging og overnatting, i tillegg til opplæring av
hvordan utstyret brukes. Kunnskap om bekledning og bruk av felles grill for eksempel. Å gjøre
dette tilgjengelig både fysisk og online kan være
virkemidler. Mangel på kunnskap om bruk av
Marka kan være en mental barriere for mange.

TEMA

Friluftsliv for flere
31 prosent av alle dansker mellom 16 og 64 år som har
en funksjonsnedsettelse, er ufrivillige innemennesker.
Et treårig prosjekt har som mål å endre på dette.

DET SITTER NÆRMEST i nordmenns DNA: Vi

må ut i det fine været! Å være inne når det er sol
er strengt tatt ikke lov, og søndagstur er nesten
obligatorisk. Alt dette er vel og bra, vi vet at det
er helsefrembringende, både fysisk og psykisk
å bevege seg i naturen. Og heldige som vi er,
i Norge har vi den stort sett rett utenfor døren,
uansett om vi bor i sentrum, i drabantby, småby,
storby eller langt ute på landet. Det er så innprentet i vår kultur å være ute på tur, aldri sur, at
man kan bli overrasket når man har utenlandsbesøk som med oppsperrede øyne iakttar en
som om man var en villmann, der man transformeres fra chic lattedrikkende kontorist til en
Lars Monsen klar for å overleve alene i naturens
elementer – mens man egentlig bare skal en tur
rundt Sognsvann i Oslo. Å bruke naturen vet vi
å sette pris på. Men den er ikke tilgjengelig for
alle. Og det er selvsagt ikke bare i Norge man
lengter ut.
TREÅRIG PROSJEKT
Med prosjektet «Natur for alle – tilgængelighedsmærkning af naturstier» tar Danmark grep.
Basert på at 31 prosent av alle dansker mellom
16 og 64 år som har en funksjonsnedsettelse,
er ufrivillige innemennesker, har prosjektet blitt
satt i gang. Det skal registrere og merke naturstier over hele Danmark, slik at både den ville og

formede naturen blir tilgjengelige for alle, for at
ufrivillige innemennesker kan bli frivillige utemennesker.
Målet med det treårige prosjektet er å utvikle
måter å merke naturen på slik at den blir tilgjengelig for flere mennesker som har ulike funksjonsnedsettelser, samtidig som det skal være
bærekraftig og ivareta naturen. Det er et samarbeid mellom Danske Handicaporganisationer,
Friluftsrådet, Sammenslutningen af Unge med
Handicap og Videnscenter om handicap, i tillegg
er det er støttet av Aage V. Jensen Naturfond.

«Det sitter nærmest i
nordmenns DNA: Vi må
ut i det fine været!»
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TEMA
ADGANG TIL NATUREN
Naturen har direktekontakt med helsen vår.
Fordi naturen har en restituerende effekt og fordi
den gir en naturlig anledning til sosialt samvær.
Livskvaliteten blir rett og slett bedre, og derfor er
dette prosjektet i Danmark så viktig for alle.
Prosjektet har tre faser. I den første fasen
skal det utvikles krav til tilgjengelighetsmerking
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og mal til en brukerplatform, som skal bestemmes på grunnlag av innspillene fra mennesker
med funksjonsnedsettelse, friluftsorganisasjoner
og grunneiere. Fokuset skal ikke bare være på
målgruppen, men også på å sikre at informasjon
om tilgjengelighet blir en del av andre oppmerkede stier. Dette arbeidet kombineres med en
undersøkelse av de allerede eksisterende opp-

FLERE FASER
I den andre fasen skal merkeordningen ut og
leve i praksis. Da skal det i samarbeid med
grunneiere registreres stier på plattformen, slik
at en viss mengde registrerte stier blir fordelt
over hele landet. I denne fasen skal det også
være tilfeldige kontroller av registrerte naturstier,
samtidig som det også utvikles en «trust pilot»funksjon, hvor brukerne kan kommentere og
vurdere naturstiene.
I siste fase spiller de frivillige frontløperne en
viktig rolle. Gjennom konkrete aktiviteter, anmeldelser og personlige fortellinger og erfaringer,
skal de skape mulighet for at flere kommer ut.
Det skal bidra til at flere fra målgruppen blir kjent
med å bruke naturen aktivt. Frontløperne er
også til stede på sosiale medier og skal fungere som «case-personer» i kampanjen som vil
opplyse om prosjektet, og rekruttere brukere og
partnere i etableringen av merkeordningen.
PÅ VEI UT I NORGE
Helen Adamson i Den Norske Turistforeningen
jobber med tilrettelegging av friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelse, og forteller
at merking av stier er en sentral del av DNTs

arbeid. Sammen med Friluftsrådenes Landsforbund har de utviklet Merkehåndboka, hvor
gradering av turer er markert med bruk av farger.
Merkehåndboka er en praktisk felthåndbok for
alle som jobber med planlegging og tilrettelegging, merking, skilting og kartfesting av turruter.
I siste utgave (fra 2019) introduserte Merkehåndboka et nytt begrep, «godt tilgjengelig», for
turer som ikke når opp til Norsk Standard for
universell utforming.
Det er selvsagt litt umulig å få naturen til å
bli akkurat slik som ønsket, samtidig som den
skal oppleves mest mulig urørt og naturlig.
– Men «godt tilgjengelig» er likevel mer tilgjengelig enn «grønne turer», forteller Adamson.
Turstier graderes etter grønn, blå, rød og
svart, der grønn er den enkleste. «Godt tilgjengelig» skal være beskrevet slik at brukere selv
kan vurdere egne muligheter for å bruke løypa.
For som hun sier:
– Stier kan ikke per definisjon være universelt utformet, så dette er et viktig konsept for å
gi flere muligheten til å bruke naturen.
I skrivende stund er Den Norske Turistforeningen i startgropen på et nytt arbeid med
kartlegging og publisering av «godt tilgjengelige»
turer og i dialog med Friluftsrådenes Landsforbund, for å få enda flere mennesker ut på deres
egne premisser.

Kilder:
Merkehåndboka 2019, Tilrettelegging og synliggjøring av turruter. Utgitt
av Den Norske Turistforening, Innovasjon Norge og Friluftsrådenes
Landsforbund.
Videncenter om handicap, prosjektbeskrivelse: «Natur for alle –
tilgængelighedsmærkning af naturstier» (2021)
Aage V. Jensen Naturfond, pressemelding om projektet «Natur for alle –
tilgængelighedsmærkning af naturstier» (2021)
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TEMA

merkinger og erfaringer fra samme type arbeid i
andre land.

TEMA

Slik definerer vi universell
utforming i Norge

Illustrasjon: Bly.as

I Norge baserer vi forståelsen av universell utforming på en
amerikansk definisjon og syv prinsipper fra 1997.
Prinsippene ble utviklet av en gruppe arkitekter,
produktdesignere, ingeniører og miljødesignere
tilknyttet Centre for Universal Design ved North
Carolina State University i USA. Arbeidet ble ledet av Ron Mace, som på 1980-tallet formulerte
begrepet «universal design».
Den amerikanske arkitekten var selv rullestolbruker. Ideen om universell utforming vokste
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ut av en frustrasjon over begreper som «barrier
free» (uten hindre) og «accessibility» (tilgjengelighet). Han mente de var stigmatiserende, fordi
de ble oppfattet som spesielle løsninger for
personer med nedsatt funksjonsevne. Løsninger som eksponerte handikap og annerledeshet
fremfor å integrere og fremheve de som er felles
menneskelig.

Mace ønsket å introdusere et designbegrep
og en designstrategi som opphevet skillet
mellom «dem» og «oss», som tok høyde for
det menneskelige mangfold og endringer i
livstidsperspektiv. Universell utforming skal
ifølge Mace gjøre produkter og omgivelser
brukervennlige for alle i størst mulig utstrekning, uten behov for tilpasning.
Norske lover og forskrifter definerer konkrete
krav til universell utforming i Norge – tuftet

FNS KONVENSJON OM RETTIGHETENE
TIL MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE
Norges tilnærming til mennesker med funksjonsnedsettelse er rettighetsbasert. Krav til universell
utforming er derfor også basert på FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne, slik de er definert i artikkel 2:
Med «universell utforming» menes utforming av
produkter, omgivelser, programmer og tjenester
på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov
for tilpassing og en spesiell utforming. «Universell utforming» skal ikke utelukke hjelpemidler for
bestemte grupper av mennesker med nedsatt
funksjonsevne når det er behov for det.

på disse prinsippene. Men prinsippene er i seg
selv nyttige rettesnorer for alle som jobber med
utforming.

Utforming av produkter og omgivelser
som kan brukes av alle mennesker, i
så stor grad som mulig, uten behov for
tilpasning eller spesiell utforming.

LIKESTILLINGS- OG
DISKRIMINERINGSLOVEN
Krav til universell utforming ligger nedfelt i flere
norske lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven og teknisk forskrift (Tek 17). Likestillings- og diskrimineringslovens kapittel 3, paragraf 17, definerer universell utforming som:
«Med universell utforming menes utforming eller
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig,
uavhengig av funksjonsnedsettelse.»

KS-RESSURSER
Les mer om KS’ arbeid med universell utforming på våre
hjemmesider: https://www.ks.no/fagomrader/velferd/
universell-utforming/
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Syv prinsipper for universell utforming

1
2
3
4
5
6
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LIKE MULIGHETER FOR BRUK
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer
med ulike ferdigheter.
FLEKSIBEL I BRUK
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle
preferanser og ferdigheter.
ENKEL OG INTUITIV I BRUK
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til
brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller
konsentrasjonsnivå.
FORSTÅELIG INFORMASJON
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til
brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet
til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.
TOLERANSE FOR FEIL
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan
gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede
handlinger.
LAV FYSISK ANSTRENGELSE
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med
et minimum av besvær.
STØRRELSE OG PLASS FOR TILGANG OG BRUK
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang,
rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens
kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.
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