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1
bakgrunn



26 millioner
Innbyggere av Scandinavia

6 millioner
berørt

750.000
Bruker rullestol

Berører opptil 20% av befolkningen !

universell utforming
= Ekstra innsats  for et fåtall/minoritet ?



Handlingsplaner – universell utforming

“GIS for tilgjengelighet og universell utforming”

• Utvikle Indikatorer for visning av UU

• Kartlegging/publisering av status

• Utvikle/teste metodikken

• Opplæring av lokale aktører

• Styring av feltarbeidet

• Publikasjon via kartportal

• Standardisering (FKB)

• Lage statistikk som grunnlag for planlegging



2
metode



kartlegging av 
tilgjengelighet

ENKELT



Forutsetninger

• Lav bruker-terskel

 Enkelt å bruke

 Ingen krav til dyr utstyr

• Vurdering er basert på målbare verdier

• Objekter har geometri -> kartvisning

• Representative og sammenliknbare data

• Fri tilgang til data



Registrator APP

Digital vater

AvstandsmålerMåleband

Utstyr for kartleggingen



Dataflyt

Vedlikehold via 
desktop

Registrering
via  APP

Data nedlastning via 

Produksjon Distribusjon

WFS

WMS – Norgeskart

database

Automatisk 
datasjekk 
vurdering

database

Files

PLAN



3
Status



Status kartlagte kommuner

Registrert Tettsted 
n = 171

Registrert Friluft 
n = 241



Areal planlegging

• Visning av status- nyttig for linnbyggere, organisasjoner, politiker 

• Sjekk status, analysere utfordringer lokalt og start med oppgradering

• Planlegging av vedlikehold

• Planlegging av tilgjengelige korridorer gjennom byen

• Stedsanalyse for sykehjem, omsorgsboliger, friluftsområder.. 

Folkehelse

• Vis muligheter for personer med særskilte behov

• Utvikle områder – sikre best tilgang for det meste

• Forebygg fallulykker

Statistisk
• Status av tilgjengelighet

• Vurdere bruk av offentlige midler – evaluering over tid

Databruk ?



Finn utfordringer - objekt analyse

Krav for turveier
• Bredde ≥ 180cm
• Dekke: fast og jevnt
• Tverfall ≤ 1,2°
• Stigning ≤ 2,9°
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Tilrettelegging på turvei



Lage løsninger



4
Brukergrensesnitt/datatilgang



Informasjon om prosjektet

https://www.kartverket.no/tilgjengelighet

https://www.kartverket.no/tilgjengelighet


Informasjon om prosjektet

https://www.kartverket.no/tilgjengelighet

• Veiledning til
• Nedlastning

• Bruk av tjenester (WFS/WMS)

• Oppsett WMS GISLINE

• Oppsett data QGIS

• Tilgang til rapportering

https://www.kartverket.no/tilgjengelighet


Norgeskart = online

Gisline, ISY WinMap = desktop

https://www.
norgeskart.no 

Kartvisning

https://www.norgeskart.no/
https://www.norgeskart.no/
https://www.norgeskart.no/#!?project=Tilgjengelighet&layers=1005,1013,1014,1015,1016&zoom=14&lat=6649276.50&lon=262163.87


Nedlastning

https://www.geonorge.no 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/9c075b5d-1fb5-414e-aaf5-c6390db896d1


Vedlikehold via 
desktop

Registrering
via  APP

Data nedlastning via 

Produksjon Distribusjon

WFS

WMS – Norgeskart

database

Automatisk 
datasjekk 
vurdering

database

Files

2018

Vedlikehold - desktop - under arbeid
Redigering via geo-sykronisering



Rapportering - online

https://rapportgenerator.geonorge.no/Report/

https://rapportgenerator.geonorge.no/Report/


• Detaljert Norges, fylkes eller 
kommunerapport pptx/pdf
(automatisk generert) 

• Planlagt 2 ganger i året

Rapportering - nedlastning - NY



Masteroppgave GUI (Graphic User Interface)

Data-analyse enkelt - under arbeid



3. Veien videre  – masteroppgave GUI
Masteroppgave GUI (Graphic User Interface)

Dataanalyse enkelt - under arbeid



We keep working…

Takk for oppmerksomheten!

kathrin.bogelsack@kartverket.no
sven.michaelis@Kartverket.no

mailto:sven.michaelis@Kartverket.no
mailto:sven.michaelis@Kartverket.no

