
Hvordan informere om tilgjengelighet og tilrettelegging for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne ?



Partnere i prosjektet: 
• Nordlandsforskning AS 
• Universitetet i Sør-Øst Norge 
• Agder Fylkeskommune 
• Usus AS 
• FFO Nordland og Vest Agder 
• SAFO Nord og Agder 
• Skien fritidspark 
• Lofotr Vikingmuseum, Museum Nord 

Innkjøpt kompetanse:
• Norsk Turistutvikling AS 

Forskningsprosjektet – «Gode opplevelser for alle»

Målse2ng
Overordnet mål med prosjektet: 
Utvikle et kunnskapsgrunnlag for utvikling av 
Glgjengelig turisme i Norge 
Blant annet ved å : 
• Iden6fisere barrierer i kundereisen for 

besøkende med behov for GlreKelegging 
• Utvikle et grunnlag for digital 

informasjonsformidling
• Utvikle og teste ut et opplevelsesprodukt -

pilot 

Et forskningsprosjekt ledet av Nordlandsforskning og finansiert av forskningsrådet



Forskningsprosjektet – «Gode opplevelser for alle»
Prosjektet «Opplevelser for alle» startet opp i 2018. Formålet med prosjektet var å utvikle et 
kunnskapsgrunnlag for utvikling av et mer GlreKelagt og Glgjengelig norsk reiseliv. 

Prosjektet har 4 delmål:
Delmål 1
Utvikle minst 2 scenarier knyKet Gl (norsk) reiseliv og fremGdens funksjonshemminger 

Delmål 2
IdenGfisere barrierer i kundereisen for besøkende med behov for GlreKelegging 

Delmål 3
Utvikle et grunnlag for digital informasjonsformidling og teste ut 1 pilot 

Delmål 4
Gjennomføre 2 piloter som utvikler forbedrede prosesser for design av natur- og kulturbaserte 
opplevelser 



Delmål 3
Utvikle et grunnlag for digital informasjonsformidling og teste ut 1 pilot 

Pilot Skien fri6dspark
• «Godt bevart hemmelighet» – men på mange måter godt GlreKelagt 
• Hvordan formidle informasjon om hvor godt vi er GlreKelagt Gl publikum på best mulig måte?
• Kartlegging av bedri`en – med veiledning fra Norsk Turistutvikling
• Lærerik prosess – bevisstgjøring hos de ansaKe 
• TesGng av informasjon mot brukergruppe

Forskningsprosjektet – «Gode opplevelser for alle»



Forskningsprosjektet – «Gode opplevelser for alle»

Funn i prosjektet peker blant annet i retning av at: 
• Mange har liten ,llit ,l den informasjon som foreligger om reisemålet
• Mange blir møK med velvilje og bra service, men opplever lite kunnskap om behov 
• HC rom, av varierende kvalitet og standard 
• Det meste er innreKet på GlreKelegging for rullestolbrukere, mindre for hørsel- og synshemmede 
• Mange reiser sammen med venner og familie 
• Mange velger urbane reisemål, fordi distriktene er mer uforutsigbare mht. Glgjengelighet på alle nivå. 
• Mangel på webbasert informasjon som er Glstrekkelig og pålitelig, gjør at mange velger andre reisemål enn de 

først hadde ønske om 
• Flere ønsker å kunne ta del i opplevelser i nærområdet. Ikke alle ønsker å reise langt. 
• En del foretrekker å reise før eller eKer de travleste sesongene 
• Personer med funksjonsudordringer vil delta på lik linje med alle andre, ikke ha egne løsninger eller produkter 
• Det er et stort potensial for gjenkjøp – «jeg vet hvordan det er der...» 



Registrering og formidling av faktainformasjon

• Gi faktainformasjon slik at markedet selv kan bedømme om bedri`en kan gi de gode 
opplevelser og hvilke udordringer det kan gi

• Bedri`ene registrerer faktainformasjon ut fra kartleggingsskjema og veileder

• Bedri`ene er eiere og ansvarlig for egen informasjon

• Informasjonen kan kvalitetssikres med Glbakemelding fra gjester/besøkende

• DesGnasjonsselskapene gir informasjon på sine neKsider om hvilke bedri`er som 
har faktainformasjon om Glgjengelighet 



Faktainformasjon fra bedri1er

Informasjon +l markedet på bedri5snivå

Syns-
hemmede

Bevegelses-
hemmede

Hørsels-
hemmede

Astma4kere 
og allergikere

Faktainformasjon bør bygge på Norsk Standard
• NS 11005:2011 Universell udorming av opparbeidete 

uteområder - Krav og anbefalinger
• NS 11036:2018 Universell udorming - Tjenester -

Likeverdig Glgang Gl reiselivsopplevelser

Registrering av faktainformasjon

Bedri`en selv registrerer faktainformasjon for hver av 
brukergruppene.

En veileder viser hvordan det bør være ut fra kravene i NS 
slik at den som registrerer kan få mer kunnskap og foreta 
rikGg registrering.  Veilederen vil også veilede i hvordan 
kartlegging bør foretas



Grunnlag for  og veiledning 6l registrering av faktainformasjon + Mobiltelefon



• Parkering
• Adkomst fra parkering 2l 

inngangspar2
• Inngang
• Resepsjon/informasjon
• Skil2ng
• Toale:er
• Bad
• Garderober

Grunnlag for registrering av faktainformasjon



Registrering av faktainformasjon 
• Parkering og adkomst
• Antall HC parkeringsplasser: 6 HC plasser:

• 3 med bredde 4,4m x lengde 5 meter (mellom malte linjer)         
• 3 med bredde 2m x lengde 6.90 meter  (mellom malte linjer)

• 6 ladestasjoner for EL bil med totalt 17 meter bredde (1 
phase 32 A, max 74 KW)     
• 120m fra parkering /l inngangspar/
• Bra3este s/gningsgrad på gangadkomst fra parkering /l 

inngang: 1:15
• Gjennomsni3lig s/gning fra parkering /l inngang: 1,5 meter
• Visuell og tak/l markering av gangbane: Delvis/nei
• Høyeste nivåforskjell : svak s/gning, ingen markante 

nivåforskjeller    
• Belegning: asfalt

• Av- og påsIgning mulig 2 m fra inngangsparI 
• S/gningsgrad på gangadkomst fra av-/pås/gning /l inngang: flat
• Høyeste nivåforskjell: 10  cm
• Belegning: asfalt og rist

• BildeIps: Ta bilde fra parkering Il inngang hvis mulig. Få med 
belegning.



Inngangspar6



Skilting

• 4. Skil2ng innendørs
• Informasjon og skil2ng fra 

inngangsdør 2l ulike fasiliteter
• Godt synlige skilt fra inngang: ok
• Luminanskontrast mellom skilt og 

bakgrunn: =<0,4
• Luminanskontrast mellom 

tekst/tall og skilt: =<0,8
• Tak>lt/blindeskri?: nei



Resepsjon

• 5. Resepsjon/informasjons-
/billettskranke
• Gangbaner fra inngangsdør til 

resepsjon/informasjon-/billettskranke
• Minste frie bredde: 2 meter
• Synlighet/følbarhet av gangbane: ja 

opphevet merking på gulv
• Største nivåforskjell: 0 mm

• Resepsjon/informasjons-/billettskranke
• Laveste høyde på skranke: 0,89 m
• Luminanskontrast mellom skranke og 

omgivelser: =<0,4
• Belysning: ok
• Hørselsteknisk løsning: nei



Toale0

6. Toalett i fellesarealer
• Gangbaner fra inngangsdør til toalett

• Minste frie bredde: 90 cm
• Synlig/følbar gangbane: synlig men ikke følbar
• Største nivåforskjell: en etasje med heis

• Toalettets beliggenhet:
• Fri bredde i dør: 90 cm 
• Største terskelhøyde: 4 mm 
• Luminanskontrast er: =<0,4

• dør og vegg: =<0,4
• vegg og gulv: =<0,4
• vegg og inventar og utstyr: =<0,4

• Fri snusirkel: 1,45   diameter
• Minste frie bredde: 80 cm på begge sider av 

toalett
• Høyde til tørkeanordning og såpe: 100 cm
• Type servantkran: ettgreps vippekran







Ne0siden
Tilgjenglighet



Internasjonale symboler

Her er de gamle internasjonale symboler, men de er under revidering og det vil 
komme nye.  Det mangler symbol for allergikere og astmatikere







Tilgjenglighet





Veien videre…
Veien videre…


