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Modulens innhold 

  

•Introduksjon 

•Kommunal planlegging 

•Fysisk utforming 

•Kommunale handlingsplaner 

•Ressurser 



 

 

 

http://test.fabulaz.hib.no/universell_/hvalross.hib.no/webprosjekter/universell/modul-5/index.html


  Universell utforming, folkehelse og friluftsliv 

 
-bruk av kompetanseprogrammet (K5)  

for å fremme aktivitet og deltakelse for alle i friluftsområder. 

 

 

 

 

 

Foto: Friluftsrådet Vest 

  

           

  



Universell utforming 

«er utforming av produkter og omgivelser 

på en slik måte at de kan brukes av alle 

mennesker, i så stor utstrekning som 

mulig, uten behov for tilpasning og en 

spesiell utforming» 
                                                                    (Aslaksen et.al., 1997) 

 



Funksjonshemning og samfunn 

Nedbygging av samfunns skapte barrierer 



Folkehelse 

”Folkehelse handler om befolkningens helse på 

gruppenivå, levekårene bidrar til å fremme eller hemme 

god helse i befolkningen” 

        

            Helse fokus: 

•aktivitet og deltakelse 

•utforming av omgivelsene 

Foto: Friluftsrådet Vest 



 

 

”Folkehelsearbeidet må sees i sammenheng 

med arbeidet med universell utforming…” 
                              Kilde: Rogaland fylkeskommune 

 

 

”…universell utforming er en forutsetning for god 

folkehelse gjennom aktivitet og deltakelse for alle” 

 Kilde: Norsk Ergoterapeut Forbund 

Helse i plan 

 

 

 

 

     



 

 

Tiltak for å bedre folkehelsen  

 
    

 

 

Tilrettelegge for at flest mulig kan benytte friluftsområder til 

rekreasjon og aktivitet 

Foto: Friluftsrådet Vest 



 
 

  
   ”Samlebegrep på en stor og 

variert gruppe aktiviteter og 
opplevelser i urørt natur, 
menneskepåvirket natur, 
landbrukets kulturlandskap 
og naturinnslag i byer og 
boligområder” 

 

Friluftsliv 

Foto: Friluftsrådet Vest 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

Fokus på grønne arealer  

i byer og tettsteder 



       kilde: Folkehelseinstituttet 

Foto: Friluftsrådet Vest 

 

”Alle skal ha mulighet 

til å drive friluftsliv som 

helsefremmende, 

trivselskapende og 

miljøvennlig aktivitet i 

nærmiljøet og i 

naturen for øvrig” 

Strategisk mål for friluftsliv  

 



 

 

”Økt friluftslivsaktivitet i 

befolkningen vil føre til en bedring i 

folkehelsen!”  

 
 

Kilde: folkehelseinstituttet 

Foto: Friluftsliv for alle, Haugesund Turistforening og Friluftsrådet Vest  



Alle skal gis muligheter til naturopplevelse,  
- uansett alder og ferdighetsnivå 

 
 

 
  

Nasjonalpolitiske mål 

 

friluftsliv og fysisk aktivitet  
som folkehelse tiltak  

 

kan realiseres gjennom forankring i kommuneplanens  
samfunnsdel, arealdel og temaplaner. 

 



Innenfor planlegging av friluftsområder skal 
kommunene besvare spørsmålet:  

 
 

 

KOSTRA-rapporter 

 
”Hvor mange rekreasjons- og friluftslivsområder 

er tilrettelagt etter prinsippet om universell utforming?” 
  



Kartlegging av friluftsområder 
Tilgjengelig 

fiskeplass 

         

Kryss av om fiskeplassen er 

tilgjengelig for rullestolbrukere, 

rullestolbrukere med ledsager eller 

synshemmede. 

Tilgjengelig 

turområde 

                 

Kryss av om turområdet er tilgjengelig 

for rullestolbrukere, rullestolbrukere 

med ledsager eller synshemmede. 

Tilgjengelig 

badeplass 

                 

Kryss av om badeplassen er 

tilgjengelig for rullestolbrukere, 

rullestolbrukere med ledsager eller 

synshemmede. 



 
 

 
  

www.tilgjengelighet.no 

Oversikt over universell utforming i friluftsområder 

       

 

        
 

        
 

        
 

       

http://www.tilgjengelighet.no/


 
 
   
   
   

 
 
 

 
 
  

  
  
 

 Universelt utformede friluftsområder    

Gjennom  
arealplanleggingen 
skal kommunene 
sikre 

• at flest mulig har tilgang til friluftsområder  
• at en størst mulig andel av disse er universelt utformet 



 Foto: Friluftsrådet Vest 



 

 

Overordnet planlegging  



Universell utforming 

Djupadalen Haugesund, Foto: Friluftsrådet Vest 

Et universelt 
utformet 

friluftsområde skal 
inkludere alle  

–uten at det 
fremstår som 

tilrettelagt for en 
bestemt gruppe 



Friluftsliv som arena 

 

•bedre folkehelse 

•universell utforming 

•økt likestilling i bruk  

 av frilufts- og aktivitetstilbud 

God tilrettelegging av friluftsområder kan bidra til å nå mål om: 

Foto: Friluftsrådet Vest 



  Åpning av turvei for ALLE i Djupadalen, Haugesund.        

Turområder for 

ALLE 

Foto: Friluftsrådet Vest 

= 
Muligheter for  

aktivitet og deltakelse 

for ALLE 



Suksesskriterier 

Friluftsområder 

• Teknisk 

• Helse 

• Brukermedvirkning 

• Friluftsråd/ DNT 

Planlegging/ 
samarbeid 

• Universell 
utforming 

• Folkehelse 

Mål/ Resultat  

• Aktivitet og 
deltakelse for 
ALLE 

for aktivitet og 

deltakelse for alle 

i friluftsområder 



Suksesskriterier 

For aktivitet  

og deltakelse  

for alle i 

friluftsområder 



 
 

 

 
 Aktivitet og 

deltakelse  

for alle i 

friluftsområder 


