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Fylkesdelplan for  universell utforming  

Satsningsområder: 

 

1. Kunnskap og kompetanse 

2. Bygg og anlegg 

3. Uteområder og friluftsliv 

4. Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi 

5. Samferdsel 

6. Reiseliv, næringsutvikling 

og innovasjon 
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Midler fra Bufdir til regionalt uu-prosjekt  

• Deltakere: 6 kommunene fra Rogaland i KS-nettverket 

• Fokus på uteområder 

• Hver kommune har ansvar for planlegging, invitasjon 

og arrangement av et heldags/halvdags møte.  

• Kommunene skal lage et enkelt prosjektark med 

beskrivelse av hvert prosjekt til videreformidling og 

dokumentasjon.  

• Fylkeskommunen lager hefte av disse.  

• Hver kommune kan delta med 3 personer. 

• Oppstartmøte og evalueringsmøte 

• Studietur til Trondheim 
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Dato 

2017 

  

Uke       

  

Ansvar  

  

Sted 

  

Tema      

              

13.14. febr 7 KS Oslo Nettverkssamling    

23. mars  12 Rogaland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset Oppstartmøte – lage prosjektplan 

29-30. mai 22 KS Bodø Uteområde, møteplasser 

13. juni 23 Rogaland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset Kurs: Kompetanseheving av uu og kartleggingsmetode av 

uteområder  

22. august 34 Sola kommune Myklebust Tananger  Sjøbad og uteområde 

12. sept 37 Karmøy kommune Nordvegen Historiesenter Avaldsnes - Kommuneplan UU 

- Uteområder og tursti 

- Kort info vedr. arkeologiske utgravinger av  

kongsgården ved Avaldsnes kirke. 

Befaring turområde.  

25-27. sept 39 KS Gøteborg Uteområde 

17. okt 42 Time kommune Vidsyn, Høghuset på Bryne Frokostmøte med tema: 

- uterom for alle,  

- tilgjengelige kulturarrangement ute  

- hvordan skape gode kulturopplevelser for alle 

14. nov 25 Sandnes kommune Langgata 

Barnehagen i Langgata 74 

Uteområde 

5. des  49 Stavanger kommune Gamlingen Svømmestadion Bygg og utendørs 

Utvidelse v Mosvannsparken 

  

  

Dato 

2018 

  

Uke       

  

Ansvar  

  

Sted 

  

Tema      

              

  

23.01.18 

  

4 

Randaberg kommune ??? Uu i plan??? 

06.03.18 10 Time kommune Bryne sentrum. 

Oppstart i Time rådhus med kort informasjon 

+befaring 

  

Urbane byrom, som ble opparbeida og rehabilitert i 2017:  

- Fritz Røed skulpturpark, 

- Kaizers plass (nytt uterom) 

- Shared space (område mellom Storgata og 

M44/Reevegen) 

02-03.05 18 Rogaland 

fylkeskommune 

Trondheim  Studietur - Uteområder 

  

12.06.18 24 Rogaland 

fylkeskommune 

Kvassheim fyr Evalueringsmøte  

  

Møteplan 
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13.06.17 Kurs i kartleggingsmetodikk  

Sjekklistene ligger under fanen «om nettsiden» 

Godkjent arena dersom 80 % får positivt svar 
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1: TEK 10 satt i system (rød trekant = forankring) 

2: Friluftsrådenes landsforbunds sjekkliste 

= helhetlig metode  
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Hvorfor kartlegge? 

• Status og oversikt over uu av bygg, anlegg og 

uteområder 

• Grunnlag for prosjektering og utbedring 

• Data for statistikk og målrettet styring 

• Data kan brukes av andre til nye formål - 

innovasjon 

• Tilstandsrapport sendes direkte fra databasen  

• Befolkningen får informasjon om 

tilgjengeligheten ved forskjellige arenaer 
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Statistikk gir målrettet styring av uu-tiltak 
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Sola 

kommune 
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Karmøy 

kommune 
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Sandnes kommune  
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Erfaringer fra prosjektet 

• Kompetanseheving er fortsatt like nødvendig 

• Svært nyttig med nettverksmøter og befaringer for en 

god kunnskapsutveksling 

• Prosjekter med utfordringer gir best lærdom 

• Brukermedvirkning blir diskutert på møtene 

• Ulike kartleggingsmetoder benyttes for ulike behov 

• Behov for en tydeliggjøring av styrker og svakheter i 

de forskjellige metodene 

• Behov for et overbyggende arbeid fra departementet 
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Resolusjonsvedtak på Landskonferanse for 

fylkesråd for funksjonshemmede 01.11.17 

• Tilgjengelighet.no er et verktøy for å registrere, 

formidle og dele informasjon om tilgjengelighet 

• Nyttig verktøy for beslutningstakere for målrettede 

tiltak 

• Utvikle uu-indikatorer over tid 

• Er ikke bundet opp til en bestemt kartleggingsmetode 

• Landskonferansen ber staten om å overta ansvaret for 

videreutvikling og drift av nettsiden tilgjengelighet  

• Overleveres vederlagsfritt til staten 

• Gir mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å 

benytte denne 
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Rogaland i nasjonalt perspektiv 
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Film-snutter  

 

http://www.rogfk.no/Vaare-

tjenester/Regionalplan/Friluftsliv/Friluftslivets-aar-2015  

 

• Rogalands friluftsliv for alle 

• Gradering av uteområder for alle - Metoden 
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