
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 1.11.2017 

Kartlegging av tilgjengelighet for 
funksjonshemmede i tilrettelagte 
friluftsområder 
 
Tromsø kommune 

Karlsøy kommune 

Balsfjord kommune 

Storfjord kommune 

Lyngen kommune 

  



 
 

 

Rapport 1.11.2017 

Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i tilrettelagte 

friluftsområder 
 

Tromsø kommune 

Karlsøy kommune 

Balsfjord kommune 

Storfjord kommune 

Lyngen kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År:    2017 
 
Utgiver:   Ishavskysten friluftsråd 
 
Forfattere:  Ole Andreas Jenssen og Maja Sjöskog Kvalvik 
 
Kontaktperson:  Maja Sjöskog Kvalvik 
 
Forside: På tur i Tromsømarka på Tromsøya, Tromsø kommune. Foto: Tine Marie 

Valbjørn Hagelin 
  

 
Ishavskysten friluftsråd  
 
Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som jobber for å fremme friluftsliv i 
sine medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Friluftsrådet er et 
serviceorgan og kompetansesenter for friluftsliv i regionen, og er en samarbeidspart for 
medlemskommunene innen friluftsliv. Vårt mål er at friluftsliv skal være en naturlig del av hverdagen 
for alle innbyggere i våre medlemskommuner – uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet eller 
funksjonsnivå. 
 



 
 

FORORD 
 

Alle skal gis mulighet til naturopplevelser, uansett funksjonsnivå og alder. Et viktig folkehelsetiltak er 
å legge til rette for at flest mulig kan benytte friluftsområder i sitt nærmiljø, og at man i disse 
områdene skal kunne være fysisk aktiv. For personer med funksjonsnedsettelser er det helt 
avgjørende at slike områder har god tilgjengelighet, og at man skal kunne klare seg selv.  
 
Tilgjengelighet er den muligheten en person har for å komme seg fram i et område. Dette vil avhenge 
av for eksempel fysisk avstand, eller fysiske forhold og hindringer der en beveger seg. Tilgjengelighet 
er ikke alltid det samme som universell utforming. Når et område er universelt utformet, skal det 
kunne brukes av alle, uten særløsninger. I regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 
2025» legges det opp til at alle kommuner skal ha minst ett friluftsområde som er universelt 
utformet i 2025. I kommunene bør det derfor finnes planer for hvilke friluftsområder og turveier som 
skal være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Fordi kravene til universell utforming 
er høye, og kan være uoppnåelige i naturen, brukes derfor også gjerne begrepet «tilgjengelig» når vi 
tilrettelegger friluftsområder for alle. 
 
I Ishavskysten friluftsråds medlemskommuner Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø finnes 
flere friluftsområder som delvis er tilrettelagt for funksjonshemmede, først og fremst med tanke på 
rullestolbrukere, men også svaksynte. Det finnes blant annet HC-toaletter, turveier, bålplasser, 
gapahuker og fiskebrygger. Mange av områdene følger likevel ikke alle de krav som finnes for full 
tilgjengelighet. Det kan være små hindringer i form av ujevnt eller løst dekke langs turvegen, for liten 
snuplass i en gapahuk, for bratt rampe opp til HC-toalettet eller mangel på HC-parkering til 
friluftsområdet. I mange områder er det mulig at med relativt små grep øke tilgjengeligheten. Det 
finnes også enkelte friluftsområder i kommunene som ikke markedsføres eller brukes av 
funksjonshemmede per i dag, men som med små tiltak vil kunne bli tilgjengelige også for denne 
brukergruppen.  
 
Administrasjonen i friluftsrådet vil takke vår kartlegger Ole Andreas Jenssen for et flott utført arbeid. 
Det er Ole som har dratt rundt i alle kommunene sommeren 2017, og besøkt hvert friluftsområde 
med vater, målebånd og nettbrett. Han har dessuten vært helt avgjørende for å få en slik utførlig 
rapport ut fra kartleggingen, som vanligvis kun presenteres på norgeskart.no. 
 
Vi håper at denne kartleggingen og rapporten vil gjøre det enklere for kommunene, i samarbeid med 
friluftsrådet, å tilrettelegge for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede i sine friluftsområder. Vi 
håper også at hver av våre kommuner ikke bare skal ha en, men flere, friluftsområder som er fullt 
tilgjengelige for funksjonshemmede, innen 2025. 
 

Maja S. Kvalvik 

Prosjektleder 

Ishavskysten friluftsråd 
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1 INNLEDNING 
Sommeren 2017 utførte Ishavskysten friluftsråd en kartlegging av tilgjengelighet og universell 
utforming av friluftsområder i friluftsrådets medlemskommuner Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord 
og Tromsø. Hensikten med kartleggingen var å få en oversikt over tilgjengeligheten i tilrettelagte 
friluftsområder for bevegelseshemmede og synshemmede. Kartleggingen er gjort i tråd med 
Kartverket sin standard og veileder «Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av 
friluftsområder», versjon pr 20.01.2017. 
 
Rapporten inneholder en beskrivelse av bakgrunnen for kartleggingen, hvordan kartleggingen er 
utført, en detaljert beskrivelse av resultatene for hvert av områdene som ble kartlagt og hva som 
eventuelt mangler for god tilgjengelighet. 
 
Kartleggingen er finansiert av Statens kartverk og Troms fylkeskommune. 
 
 

2 BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN 
Målet med denne kartleggingen er å identifisere hindringer for å kunne tilrettelegge for økt 
tilgjengelighet. På lang sikt er målet å gjøre friluftsrådets medlemskommuner mer tilgjengelige, i en 
del av landet der det finnes forholdsvis få friluftsområder tilrettelagt for funksjonshemmede. 
 
Statens kartverk har i samarbeid med Norges 
handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes 
Landsforbund utviklet en veileder, med mål om å 
etablere en nasjonal metode for å oppnå en 
helhetlig tilgjengelighetsregistrering over hele 
landet. Veilederen «Kartlegging av tilgjengelighet 
og universell utforming av friluftsområder», 
sammen med et obligatorisk kurs for kartleggerne, 
har resultert i en grundig og detaljert kartlegging av 
tilgjengelighet og universell utforming av 
friluftsområdene i kommunene. Resultatet er et 
godt verktøy for videreutvikling og forbedring av 
tilgengelige friluftsområder.  
 
Resultatet viser hvordan områder er tilrettelagt for 
ulike grupper funksjonshemmede, og gir mer detaljert 
informasjon om friluftsområder og turområder. 
Resultatet presenteres på Norgeskart 
(www.norgeskart.no), og vil i tillegg til å avdekke behov for tilrettelegging også kunne nyttes i bl.a. 
geografiske informasjonssystemer i arealplanverktøy i kommuner, utarbeiding av tiltaksplaner for 
universell utforming, ved statistikkproduksjon eller som informasjon til publikum. 
 
I samarbeid med Troms fylkeskommune fikk Ishavskysten friluftsråd våren 2017 innvilget økonomisk 
støtte fra Kartverket slik at kartleggingen kunne gjennomføres i løpet av sommeren 2017. Troms 
fylkeskommune har finansiert deler av kartleggingen. Totalt 43 områder ble valgt ut og kartlagt.  
 
 

  

Figur 2-1: Kartverkets logo for prosjektet 
"kartlegging av tilgjengelighet og universell 
utforming av friluftsområder". 

http://www.norgeskart.no/
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3 HVORDAN KARTLEGGINGEN ER UTFØRT 
 

3.1 METODE 
 

3.1.1  Nasjonal veileder 

Kartleggingen ble utført etter Kartverket sin veileder "Kartlegging av tilgjengelighet og universell 
utforming av friluftsområder". Denne finnes på nett, på: 
https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/tilgjengelighet/veilederuu_kartleggingavfriluftsom
rader.pdf. Veilederen legger særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, 
men det legges også opp til kartlegging av tilgjengelighet for synshemmede. 
 
 

3.1.2  Brukergrupper 

 
I denne kartleggingen er tilgjengeligheten klassifisert for 
manuell rullestol (uten ledsager), elektrisk rullestol (uten 
ledsager) og synshemmede. 
 
Manuell rullestol (uten ledsager) krever mest tilrettelegging 
og stiller de høyeste kravene til tilgjengelighet. Det finnes 
flere typer elektriske rullestoler. Noen har god 
fremkommelighet i ulendt terreng og på løst underlag, 
mens andre har det ikke. Kartleggingen klassifiserer 
tilgjengeligheten basert på elektrisk rullestol med 
kombinert innen- og utenhusbruk. En slik rullestol klarer 
mer stigning, tverrfall og høyere terskler. Den er ikke 
avhengig av håndlister på ramper.  
 
For synshemmede er det ledelinjer og fargekontraster som 
bestemmer om et område er tilgjengelig eller ikke. Med 
ledelinjer menes naturlige opparbeidede linjer langs 
turveien med taktile/visuelle kanter, som gjør det mulig for 
svaksynte å finne fram. 
 
Mer om de ulike brukergruppene finnes å lese i veilederen 
fra Kartverket. 
 
Et feltskjema med tabeller for manuell (figur 3-1) og elektrisk rullestol ble brukt under kartleggingen.  
 
Se tabell for klassifisering av objekter i friluft for manuell rullestol her: 
https://www.kartverket.no/globalassets/ geodataarbeid/tilgjengelighet/overordnet-klassifisering-av-
tilgjengelighet_friluft_man_rullestol.pdf 
 
Se tabell for klassifisering av objekter i friluft for elektrisk rullestol her: 
https://www.kartverket.no/globalassets/ geodataarbeid/tilgjengelighet/overordnet-klassifisering-av-
tilgjengelighet_friluft_el_rullestol.pdf.  
 
For synshemmede står kravene beskrevet i Kartverkets veileder. 

Figur 3-1: Feltskjema med tabell for 
manuell rullestol. Kilde: Kartverket. 
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3.1.3  Kartleggingsobjekter og objektegenskaper 

De ulike friluftselementene i et friluftsområde deles opp i kartleggingsobjekter. Eksempel på dette er 
parkeringsområde, HC-parkering, turvei, toalett, rampe, gapahuk, bålplass, sittegruppe eller 
fiskeplass. Hvert objekt har flere objektegenskaper. En turvei har blant annet objektegenskapene 
bredde, dekke og tverrfall. Under kartleggingen er ulike tallverdier registrert på de ulike 
objektegenskapene. Fra objektegenskapene er det mulig å definere hvorfor et objekt er tilgjengelig 
eller ikke. Tilgjengelighetsvurderingen (klassifiseringen, se kap3.1.4) for manuell og elektrisk rullestol 
genereres automatisk, og er ikke avhengig av kartleggerens egne vurderinger. 
Tilgjengelighetsvurderingen for synshemmede blir vurdert av kartleggeren. 
 
Veilederen beskriver i detalj hvilke krav som stilles til de ulike kartleggingsobjektene. 
 

3.1.4  Klassif isering av t ilgjengelighet 

Skalen som er brukt i kartleggingen (se innfelt boks), er utviklet av Kartverket sammen med flere 
organisasjoner. Vurdering for veier deles gjerne opp i segmenter f.eks. der 500 m fra A til B blir 
vurdert å være tilgjengelig, videre 100 m fra B til C vurderes ikke å være tilgjengelig osv. Kriteriene 
for vurderingen avhenger av type tiltak, 
objekt, fasilitet, og hvordan en oppfyller 
definerte minstekrav. 
 
Hvis et område skal betegnes som 
«tilgjengelig», må kravene være oppfylt i 
henhold til alt som er registrert. Enkelte 
registrerte egenskaper kan trekke ned 
tilgjengelighetsvurderingen, selv om 
objektet eller området totalt sett 
fungerer brukbart for brukeren. Når det 
gjelder turveier er det likevel viktig å 
bemerke at det er helt nødvendig at alle 
kravene for rullestolbrukere overholdes 
på hele strekningen. 
 
Løse, flyttbare objekter er ikke vurdert, 
f.eks. benker rundt en bålplass. Hvis disse 
er plassert som et hinder for 
rullestolbrukere, vil bålplassen likevel ikke 
være tilgjengelig selv om den er vurdert 
som tilgjengelig. 
 
For hvert objekt er det i denne rapporten 
gjengitt hvilke krav som er oppfylt og 
hvilke attributter som ikke møter kravet. 
Basert på dette er de ulike objektene 
klassifisert ut fra Kartverkets kriterier til 
universell utforming.  
 

Det finnes tre kategorier:   
 

Tilgjengelig  

Samtlige av Kartverkets krav til universell 
utforming er oppfylt. 
 

Vanskelig tilgengelig 

Flesteparten av Kartverkets krav til universell 
utforming er oppfylt, men en eller flere av 
attributtenes verdier ligger noe utenfor krav om 
tilgjengelighet. 
 

Ikke tilgjengelig 

En eller flere av attributtenes verdier ligger utenfor 
Kartverkets krav til tilgjengelig og vanskelig 
tilgjengelig. 
 
I tillegg finnes det en kategori for enkelte 
objekter som ikke er klassifisert: 
 

Ingen klassifisering 

Dette kan gjelde objekter som ikke har noen 
absolutte krav for tilgjengelighet for enkelte 
brukergrupper, for eksempel sittegruppe eller 
bålplass for synshemmede. Det kan også være 
objekter som ikke har blitt tilgjengelighetsvurdert. 
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3.1.5  Norgeskart.no 

Hvert objekt er lastet opp i Norgeskart.no. For hvert objekt på Norgeskart finnes alle målinger, et 
zoombart kart over objektet, en beskrivelse samt et bilde over objektet. Denne rapporten inneholder 
spesifikasjonene fra hvert objekt og skjermdumper over kartet fra Norgeskart. For enkelte objekt 
vises ikke alle objekter og ikoner på grunn av begrenset forstørrelsesnivå.  Det er ikke heller lagt ved 
bilder over objektene. Det anbefales å se på bilder og lese kommentarene for hvert kartlagt objekt 
på Norgeskart.no. 
 

3.1.6  Objekt id 

Hvert kartlagt objekt har fått et objekt id som vises når man klikker på objektet i kartet på 
Norgeskart.no. Der hvor det er nødvendig er objektets Objekt id presentert også her i rapporten, for 
eksempel for å skille mellom ulike segmenter i en turvei. For å gjenfinne disse, må leseren orientere 
seg i Norgeskart samtidig som rapporten leses.  
 
 

3.2 VIKTIGE ANMERKINGER 
 

3.2.1  Kartleggingen er en ferskvare 

Alle kartlagte objekter er klassifisert i befaringsøyeblikket. Objektenes tilstand og tilgjengelighet vil 
kunne endres som følge av f.eks. oppgraderinger eller slitasje. 
 

3.2.2  Variabler som påvirker ti lgjengeligheten  

Turveiene er vurdert på sommerstid i tørt og varmt vær og klassifisert slik de var på 
befaringstidspunktet. Turveiens tilstand vil kunne endre seg ved ulike årstider (vår/sommerhøst) og 
ved ulikt vær (nedbør/snøsmelting/frost). 
 
Kontrasten til de ulike objektene er vurdert på sommerstid i tørt og varmt vær og klassifisert slik de 
var på befaringstidspunktet. Den vil likevel variere med årstid og lysforhold. 
 

3.2.3  Individuelle forskjeller for brukere  og utstyr 

Klassifiseringen stiller høye krav på tilgjengeligheten av friluftsobjektene. Enkelte objekter kan derfor 
være klassifisert som ikke tilgjengelige, selv om det brukes av funksjonshemmede i dag. Hvis et 
område skal betegnes som «tilgjengelig», må kravene være oppfylt i henhold til alt som er registrert. 
Enkelte registrerte egenskaper kan trekke ned tilgjengelighetsvurderingen, selv om objektet eller 
området totalt sett fungerer brukbart for brukeren. Det er viktig å til enhver tid å etterstrebe mest 
mulig tilgjengelighet, men noen ganger vil det ikke være mulig å møte alle krav grunnet naturlige 
årsaker, som for eksempel bratthet i terrenget. Friluftsområdet og friluftsobjektet vil likevel være 
mulig å bruke for enkelte i brukergruppen, selv om ikke absolutt alle krav er oppfylte.  
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4 KARTLAGTE OMRÅDER 
 

4.1 OVERSIKT OVER KARTLAGTE OMRÅDER 
Kartlagte områder ble valgt ut i samråd med kommunene, som kom med innspill på hvilke områder 
de ønsket skulle bli kartlagt. Totalt er 19 områder kartlagt i Tromsø kommune, 3 i Karlsøy kommune, 
5 i Balsfjord kommune, 4 i Storfjord kommune og 12 i Lyngen kommune. Se fullstendig oversikt 
under. 
 
TROMSØ KOMMUNE 

Tromsøya, lysløype 
Telegrafbukta og Sydspissen 
Folkeparken 
Prestvannet 
Rundvannet, Tromsøya 
Charlottenlund 
Mandelasletta 
Tomasjordnes sør 
Tomasjordnes nord 
Kroken turløype 
Tønsvikdalen 
Oldervik - Kastnes 
Tromsdalen 
Nakkevatnet mellom Sjursnes og Breivikeidet 
Kvaløysletta fjærepark/Sandnessund kirketomt 
Kvaløysletta lysløype 
Hella 
Øska, strandområde i Kaldfjord 
Sandvika, Brensholmen 
Grøtfjordstranden 
 
KARLSØY KOMMUNE 

Huldrestien, Gamnes 
Rasteplass ved Storvatnet, Vannareid 
P-plass, Mikkelvik 
 

BALSFJORD KOMMUNE 

Løkta, Tomasjordnes 
Elveparken, Nordkjosbotn 
Juksavatn, Strupen 
Tennes helleristningsfelt 
Skogsbua, Indre Malangseidet 
 
STORFJORD KOMMUNE 

Otertun, Oteren 
Strandpromenaden, Skibotn 
Lulledalen, utenfor Skibotn 
Elvevoll skogsveg opp til gapahuk 
 
LYNGEN KOMMUNE 

Nersiden/Tindevangen 
Jægervatnet vestre skogsveg 
Sørlenangsbotn 
Innereidet, Straumen 
Russelv 
Stortuva skogsveg, Bensnes 
Prestelvparken, Lyngseidet 
Kuneset 
Stelen, Kvalvikdalen 
Ørnebanen, Polleidet 
Sandvika, Ørneshalvøya 
Furuflaten, lysløype 

 

 

4.2 RESULTATET PÅ NORGESKART 
Resultatene av kartleggingen er presentert på nettsiden www.norgeskart.no. Her kan alle målinger, 
vurderinger og bilder hentes fram i tillegg til selve klassifiseringen av kartleggingsobjektene. 
 

Bruk Internet Explorer som nettleser for best resultat. Slik hentes resultatene fram: 
1) Gå til: www.norgeskart.no 
2) Zoom inn til kartlagt område. 
3) Trykk på meny-ikonet øverst i venstre hjørne og velg "Tilgjengelighet". Bakgrunnskartet vil nå 

skifte fra landkart til gråtone. 
4) Trykk igjen på "Tilgjengelighet" i menyen. Nå vises ulike valg for friluft og tettsted. Velg 

"Friluft rullestol", "Friluft elektrisk rullestol" og/eller "Friluft syn". Ulike kartleggingsobjekter 
vil nå lastes opp i kartutsnittet. 

5) Trykk på de ulike kartlagte objektene. Detaljer vil vises i bunden av venstremenyen.

http://www.norgeskart.no/
http://www.norgeskart.no/
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5 RESULTATER FRA KARLEGGING I TROMSØ KOMMUNE 
 
Her følger en presentasjon av resultatene basert på kartleggingen gjort i de utvalgte områdene i 
Tromsø kommune (se Figur 5-1). 
 

 
 

  

 

 
Figur 5-1: Modifiserte skjermdump fra Norgskart.no. A: Oversikt over kartlagte områder i 
Tromsø kommune. B: Oversikt over kartlagte områder på Tromsøya, Kvaløysletta, 
Tromsdalen og Kroken. 
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5.1 TROMSØYA, LYSLØYPE 
Lysløypa på Tromsøya strekker seg fra Tromsø museum i sør til nordspissen i nord. Se skjermdump fra 
Norgeskart.no i Figur 5-2, Figur 5-3 og Figur 5-4. 
 
Til sammen er 3 parkeringsområder og omtrent 12 km turvei kartlagt. I tillegg er også 2 km 
adkomstveier og 2 relevante sittegrupper kartlagt. Den nordligste 0,5 km av lysløypa er ikke kartlagt 
på grunn av gravearbeider på befaringstidspunktet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-2: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt i sørlige del 
av lysløypa på Tromsøya. 
Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell 
rullestol. Kartlagte objekter 
som ikke tilhører lysløypa, 
men som likevel vises på 
kartet, er ikke gjengitt med 
en beskrivelse i denne 
seksjonen. 
 

 

5.1.1  Parkeringsområder 
 
Parkeringsområde t i lknyttet  Tromsø 
museum og sørenden av lysløypa 

Manuell/elektrisk rullestol og 
synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Det finnes avsatt HC-
parkering med kapasitet UU-plasser ≥ 
5% av antall plasser. (Se kapittel 5.1.2 
for klassifisering av HC-parkering.) 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

 
Parkeringsområde ved Dramsvegen 
og Skibrua t i lknyttet lysløypa.  

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 
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Parkeringsområde ved Nordøyvegen 
t i lknyttet adkomstvei t i l  lys løypa 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 
 

5.1.2  HC-parkering 

 
HC-parkering i  østenden av 
parker ingsområdet t i lknyttet Tromsø 
museum og sørenden av lysløypa. 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tydelig 
skiltet, ligger nærmest fasilitetene. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
merking (Krav: Tydelig merket, 
dimensjoneres med ≥ 450 cm x ≥ 600 
cm). 

 
 

5.1.3  Turvei 

 
De detaljerte resultatene av kartleggingen av 
turveiene i lysløypa er gjengitt her. 
Beskrivelsen starter i sør og avsluttes i nord. 
 
 
Tromsø museum til Langnesvegen 
Lysløypa i denne seksjon er kartlagt fra 
segment 1 til segment 6. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. Se Figur 5-2. 
 
Segment 1 (Objekt  id 4288) 

Grusbelagt lysløype fra parkeringsområde ved 
Tromsø museum til Vesterlivegen.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 18° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 18° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 4286) 

Asfaltert vei (Nordpolveien) som binder to 
segmenter av lysløypa sammen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 8° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 18° og tverrfall 
på opp til 8° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende.  
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Segment 3 (Objekt  id 4285) 

Grusbelagt lysløype mellom Nordpolveien og 
asfaltert gangvei. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 30° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 30° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
Segment 4 (Objekt  id 4284) 

Grusbelagt lysløype mellom asfaltert gangvei 
og Holtvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 24° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 24° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
 

Segment 5 (Objekt  id 4283) 

Grusbelagt lysløype mellom Holtvegen og 
Åsgårdvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 9° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° og tverrfall 
på opp til 9° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 6 (Objekt  id 4282) 

Grusbelagt lysløype mellom Åsgårdvegen og 
Langnesvegen. Se Bilde 5-1. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er fast 
og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 18° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 18° og tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 
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Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 

 
 
Langnesvegen til kryss ved det 
nordvestlige hjørne av Charlottenlund 
Lysløypa i denne seksjon er kartlagt fra 
segment 7 til segment 13. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. Se Figur 5-2. 
 
 
Segment 7 (Objekt  id 4281) 

Grusbelagt lysløype mellom Langnesvegen og 
Prestvannets vestlige bredde. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 8° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° og tverrfall 
på opp til 8° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

Turvei som binder segment 7 og 
segment 8 sammen har objekt id 
3634 og er beskrevet som 
segment 2 under Prestvannet. Se 
kapittel 5.4.3. 
 

 
Segment 8 (Objekt  id 4280) 

Grusbelagt lysløype på nordvestsiden av 
Prestvannet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 
 
 

Bilde 5-1: Lysløypa mellom Åsgårdveien og 
Langnesveien (segment 6). Løypa er her for bratt 
iht kravene for rullestol.  Foto: Ole Andreas 
Jenssen. 
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Segment 9 (Objekt  id 4291) 

Grusbelagt lysløype mellom nordsiden av 
Prestvannet til kryss. Se Bilde 5-2. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 9° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
Segment 10 (Objekt  id 4293) 

Grusbelagt lysløype i nordøstlig retning 
mellom kryss. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 18° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 18° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
Segment 11a (Objekt  id 1998)  
(Kart lagt  i  2015) 

Grusbelagt løype sør-sørøst for Prestvannet, 
fra Langnesvegen og nord til kryss. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Segment 11b (Objekt id 3643) 

Grusbelagt lysløype øst for Prestvannet, 
mellom Langnesvegen og Prestvannvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

Bilde 5-2: Løype mellom nordsiden av 
Prestvannet og neste kryss i nord (segment 9). 
Selv om løypa stort sett fremstår som 
tilgjengelig, er det bratte partier som kan være 
utfordrende eller umulige for rullestolbrukere. 
Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 12 (Objekt  id 4278) 

Grusbelagt lysløype mellom Prestvannvegen 
og nordlig ende av Biskop Berggravs gate. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 13 (Objekt  id 4292) 

Grusbelagt lysløype mellom nordlige ende av 
Biskop Berggravs gate og kryss ved det 
nordvestlige hjørne av Charlottenlund. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 
 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Kryss ved det nordvestlige hjørne av 
Charlottenlund til Dramsvegen 
Lysløypa i denne seksjon er kartlagt fra 
segment 14 til segment 27. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. Se Figur 5-3. 
 
 
Segment 14 (Objekt  id 4294) 

Grusbelagt adkomstvei til lysløypa fra 
Workinnmarka skole til kryss ved det 
nordvestlige hjørne av Charlottenlund. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 30° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 10° (Krav: Tverrfall 
≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 
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 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 30° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). 
 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 15 (Objekt  id 4310) 

Grusbelagt lysløype fra kryss ved det 
nordvestlige hjørne av Charlottenlund til 
"Sinsenkrysset".  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 17° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 17° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
Segment 16 (Objekt  id 4311) 

Grusbelagt lysløype fra "Sinsenkrysset", ned 
Sinsenbakken og opp til kryss nord for 
skiskytterstadion. Gravearbeider langs med 
veien på befaringstidspunktet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

Figur 5-3: Modifisert skjermdump 
fra Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt i midtre del av 
lysløypa på Tromsøya. 
Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell rullestol. 
Kartlagte objekter som ikke tilhører 
lysløypa, men som likevel vises på 
kartet, er ikke gjengitt med en 
beskrivelse i denne seksjonen. 
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 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 27° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 15° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 30° og tverrfall på 
opp til 10° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med dårlig kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 17 (Objekt  id 4322) 

Grusbelagt lysløype fra "Sinsenkrysset" til 
nærmeste kryss sør for badeland. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 9° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 9° (Krav: Stigning 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
Segment 18 (Objekt  id 4321) 

Grusbelagt lysløype fra nærmeste kryss sør for 
badeland til sørøstre hjørne av Tromsøhallen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° og tverrfall på 
opp til 4° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 
 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 19 (Objekt  id 4312) 

Grusbelagt adkomstvei til lysløypa fra 
Olsgårdlia.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 30° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 30° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 
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Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 20 (Objekt  id 4319) 

Grusbelagt lysløype i forlengelsen av 
adkomstveien fra Olsgårdlia. Kortere segment 
som strekker seg i vest-østlig retning mellom 
to løypetraséer.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 16° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 10° (Krav: Tverrfall 
≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 16° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 21 (Objekt  id 4313) 

Grusbelagt lysløype fra kryss nord for 
skiskytterstadion til kryss øst for 
trykkbassenget.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° og tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
 
Segment 22 (Objekt  id 4315) 

Grusbelagt lysløype fra kryss øst for 
trykkbassenget til Dramsvegen.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 20° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 20° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
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føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 23 (Objekt  id 4320) 

Kort segment av grusbelagt vei ut fra 
vestsiden av Tromsøhallen.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med dårlig kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
 
Segment 24 (Objekt  id 4318) 

Segment av grusbelagt lysløype nordvest for 
Tromsøhallen.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 

Segment 25 (Objekt  id 4317) 

Grusbelagt lysløype fra nordøstlig hjørne av 
Tromsøhallen til kryss vest av Fløyabanen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 16° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 16° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 

Segment 26 (Objekt  id 4316) 

Grusbelagt lysløype fra kryss vest av 
Fløyabanen til kryss øst for trykkbassenget. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
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Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 27 (Objekt  id 4314) 

Kort segment av grusbelagt adkomstvei til 
lysløype fra trykkbassenget. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 6° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Tverrfall på opp til 6° 
(Krav: Tverrfall < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
 
 
 
 
 

Nordøstlige enden av gangbro over 
Dramsvegen til Skihytta 
Lysløypa i denne seksjon er kartlagt fra 
segment 28 til segment 31. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. Se Figur 5-3. 
 
Segment 28 (Objekt  id 4328) 

Kort segment av grusbelagt lysløype fra 
nordøstlig ende av gangbro over Dramsvegen 
til kryss. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 22° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 6° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 22° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Tverrfall på opp til 6° 
(Krav: Tverrfall < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 29 (Objekt  id 4330) 

Grusbelagt lysløype fra kryss til kryssende vei 
Ekrehagen barnehage - Grønnåsen 
hoppanlegg. Se Bilde 5-3. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 28° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  
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 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 28° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
 
Segment 30 (Objekt  id 4331) 

Grusbelagt adkomstvei til lysløypa fra 
Ekrehagen barnehage.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 16° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 10° (Krav: Tverrfall 
≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 16° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med dårlig kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 31 (Objekt  id 4332) 

Grusbelagt lysløype fra kryssende vei 
Ekrehagen barnehage - Grønnåsen 
hoppanlegg til Skihytta. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Bilde 5-3: Helt sør i segment 29 er det nokså bratt. 
Her kan noen elektriske rullestoler ta seg opp selv, 
men det er nokså umulig for manuell rullestol uten 
ledsager. Segmentet er klassifisert som ikke 
tilgjengelig for begge typer av rullestol, grunnet høy 
stigning. Foto: Tine Marie Hagelin. 
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Parkeringsområde ved Dramsvegen til 
kryss vest for Rundvannet 
Lysløypa i denne seksjon er kartlagt fra 
segment 32 til segment 37. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. Se Figur 5-3. 
 
Segment 32 (Objekt  id 4329) 

Kort segment av grusbelagt lysløype fra 
parkeringsområdet til kryss. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 16° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 16° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 33 (Objekt  id 4336) 

Grusbelagt lysløype fra kryss til adkomstvei fra 
Studentidrettshallen Kraft.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 25° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 25° og tverrfall på 
opp til 4° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 34 (Objekt  id 4335) 

Grusbelagt adkomstvei fra 
Studentidrettshallen Kraft til lysløypa.  
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 19° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 15° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 19° og tverrfall på 
opp til 15° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 35 (Objekt  id 4340) 

Grusbelagt lysløype fra adkomstvei fra 
Studentidrettshallen Kraft til kryss vest for 
Rundvannet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  
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 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 18° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 7° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 18° og tverrfall på 
opp til 7° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

 
Segment 36 (Objekt  id 4334) 
Segment av adkomstvei til lysløype fra 
Gimleveien. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
 
 
 

Segment 37 (Objekt  id 4333) 
Segment av adkomstvei til lysløype fra 
Gimleveien. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

 
Kryss vest for Rundvannet til Nordspissen 
Lysløypa i denne seksjon er kartlagt fra 
segment 38 til segment 47. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. Se Figur 5-4 på neste side. 
 
Segment 38 (Objekt  id 1990) 
(Kart lagt  i  2015) 

Grusbelagt lysløype fra kryss vest for 
Rundvannet til kryss ved trykkbassenget. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 
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 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 Følgende møter ikke krav: Ikke 
oppgitt. 

 
 
 
Segment 39 (Objekt  id 1992) 
(Kart lagt  i  2015) 

Segment av adkomstvei fra Nordøyvegen til 
lysløype. 
 

 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14,9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 4.9° (Krav: Tverrfall 
≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Tverrfall på opp til 
4.9° (Krav: Tverrfall < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 Følgende møter ikke krav: Ikke 
oppgitt. 

 
 
 
 

Figur 5-4: Modifisert skjermdump 
fra Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt i nordlige del av 
lysløypa på Tromsøya. 
Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell rullestol. 
Kartlagte objekter som ikke tilhører 
lysløypa, men som likevel vises på 
kartet, er ikke gjengitt med en 
beskrivelse i denne seksjonen. 
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Segment 41 (Objekt  id 4341) 

Grusbelagt lysløype fra trykkbassenget til kryss 
adkomstvei fra Jektvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 17° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 17° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 42 (Objekt  id 4342) 

Grusbelagt adkomstvei til lysløypa fra 
Jektveien. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 17° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 17° og tverrfall på 
opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 43 (Objekt  id 4343) 

Grusbelagt lysløype fra kryss adkomstvei fra 
Jektvegen til kryss adkomstvei fra 
Antennevegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 29° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 6° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 29° og tverrfall på 
opp til 6° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
 
 

Segment 44 (Objekt  id 4344) 

Grusbelagt adkomstvei fra Antennevegen til 
lysløypa. Se Bilde 5-4. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 24° (Krav: Stigning ≤ 
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2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 24° og tverrfall på 
opp til 10° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
Segment 45 (Objekt  id 4345) 

Grusbelagt lysløype fra kryss adkomstvei 
Antennevegen til kryss adkomstvei 
Bjørnebekkvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 30° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 30° og tverrfall på 
opp til 4° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 46 (Objekt  id 4346) 

Grusbelagt adkomstvei fra Bjørnebekkvegen til 
lysløypa. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 25° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 15° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet) 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 25° og tverrfall på 
opp til 15° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). Møteplasser er fraværende 
(Krav: Turvei bredde < 180 cm gir krav 
om møteplass hver 25 - 100 m 
avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

Bilde 5-4: Segment 44, adkomstveien fra 
Antennevegen til lysløypa, har fast dekke, men er 
for bratt og dekket er for ujevnt for å oppfylle 
kravene for rullestol. Her er også tverrfallet for 
stort. Foto: Ole Andres Jenssen. 
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Segment 47 (Objekt  id 4347) 

Grusbelagt lysløype fra kryss adkomstvei 
Bjørnebekkvegen til Nordspissen. Nordligste 
del av lysløypa ble ikke kartlagt på grunn av 
gravearbeider på befaringstidspunktet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 25° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 25° og tverrfall på 
opp til 10° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

5.1.4  Sittegruppe 

For sittegrupper er spesielt selve bordet og 
benkene registrert. I noen tilfeller er også 
adkomstveien til sittegruppen registrert, og er 
gjengitt her under.  
 
Sittegruppe nordøst  for  Tromsø 
folkemuseum  

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Helningen 
er på opp til 8° (Krav: helning ≤ 2,9°), 
bordet har fri høyde på 60 cm (Krav: 
fri høyde ≥ 67 cm). Utstikk av 
bordplate er på 20 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

Sittegruppe ved "Sinsenkrysset"  

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 
Utstikk av bordplate er ≥ 50 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Helningen er på 
opp til 15° (Krav: helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

Adkomstvei  t i l  s ittegruppe ved 
"Sinsenkrysset" 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 18° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 15° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 18° og tverrfall på 
opp til 10° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 

Sittegruppe sør for kryss  ved 
adkomstvei  fra Ekrehagen barnehage 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast, plant og jevnt. Bordet har fri 
høyde på ≥ 67 cm. Utstikk av 
bordplate er ≥ 50 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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5.2 FOLKEPARKEN 
 
Kartlagte objekter i Folkeparken består av 0,2 km turvei. Parkeringsområdet og HC-parkeringsplassen 
er beskrevet i henholdsvis kapittel 5.1.1. og 5.1.2. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-5. 

 

 

Figur 5-5: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt i 
Folkeparken. Klassifiseringen 
er basert på kriteriene for 
manuell rullestol. 
Parkeringsområdet og HC-
parkeringen er beskrevet i 
henholdsvis 5.1.1 og 5.1.2. 

 

5.2.1  Turvei 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bilde 5-5: I Folkeparken 
ligger en av få turveger i 
regionen med asfaltdekke. 
På slikt fast underlag, er 
det enklere å ta seg opp i 
brattere partier med 
rullestol. Turvegen har 
imidlertid partier med 
stigning på opp til 10°, noe 
som likevel kan være for 
bratt for rullestolbrukere. 
Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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5.3 TELEGRAFBUKTA OG SYDSPISSEN 
 
Kartlagte objekter i Telegrafbukta og Sydspissen består av 3 parkeringsområder, 8 HC-
parkeringsplasser, 1,5 km turvei som leder til 2 bålplasser, 1 toalett og 9 sittegrupper. Se skjermdump 
fra Norgeskart.no i Figur 5-6. MERK: Samtlige objekter ble kartlagt i 2015 og er ikke blitt oppdatert 
siden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-6: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt 
over området kartlagt i 
Telegrafbukta og 
Sydspissen. 
Klassifiseringen er basert 
på kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

5.3.1  Parkeringsområde 

 
Asfaltert  parker ingsområde i  nord 
t i lknyttet turveien  (kart lagt  i 2015) 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt H+C-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 
 

 

Grusbelagt parker ingsområde i sør  
(kart lagt  i  2015) (Ingen kart lagt 
t i lknytning t i l  turveien) 

Manuell/elektrisk rullestol og 
synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Det finnes avsatt HC-
parkering med kapasitet UU-plasser ≥ 
5% av antall plasser. Se kapittel 5.3.2. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 
Grusbelagt parker ingsområde i øst  
(kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol og 
synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Det finnes avsatt HC-
parkering med kapasitet UU-plasser ≥ 
5% av antall plasser. Se kapittel 5.3.2. 
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 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

5.3.2  HC-parkering 
 

 
 

4 stk.  HC-parkering i  kryss 
Kvaløyvegen og Mellomvegen 
(kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tydelig 
skiltet, ligger nærmest fasilitetene. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
merking (Krav: Tydelig merket, 
dimensjoneres med ≥ 450 cm x ≥ 600 
cm). 

 

 
2 stk.  HC-parkering på grusbelagt 
parker ingsområde i sør  (Ingen 
kart lagt t i lknytning t i l  turveien) 
(kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tydelig 
skiltet, ligger nærmest fasilitetene. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
merking (Krav: Tydelig merket, 
dimensjoneres med ≥ 450 cm x ≥ 600 
cm). 

 
2 stk.  HC-parkering på grusbelagt 
parker ingsområde i øst  (kart lagt  i  
2015) 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tydelig 
skiltet, ligger nærmest fasilitetene. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
merking (Krav: Tydelig merket, 
dimensjoneres med ≥ 450 cm x ≥ 600 
cm). 

 

5.3.3  Turvei 

Turveien i Telegrafbukta og Sydspissen er delt 
opp i 17 segmenter og er beskrevet fra nord 
mot sør og deretter mot nordøst. Hvor intet 
annet er nevnt er turveibredden ≥ 180cm 
og/eller turvei så kort slik at det gir ingen krav 
til møteplasser. 

 
Segment 1 (Objekt  id 2001)  (kart lagt  
i  2015) 

Fra parkeringsplass i vest og sørover mot 
stranden. Segmentet stopper ved første 
krysset. 
 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: T ilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm. 
Naturlig føringskant er både taktil og 
visuell med mindre god kontrast (Krav: 
god kontrast). 

 
Segment 2 (Objekt  id 2002)  (kart lagt  
i  2015) 

Fra første krysset på turvei som går fra p-plass 
i vest, ned til neste kryss. 
 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,9° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 
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Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm. 
Naturlig føringskant er både taktil og 
visuell med mindre god kontrast (Krav: 
god kontrast). 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 2005)  (kart lagt  
i  2015) 

Turvei som svinger vestover fra første krysset 
fra p-plass i vest. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm. 
Naturlig føringskant er både taktil og 
visuell med mindre god kontrast (Krav: 
god kontrast). 

 
 
Segment 4 (Objekt  id 2004) (kart lagt  
i  2015) 

Segment av turvei i sørvest, ovenfor 
Telegrafbukta. 
 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Tverrfall på 
opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og Tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 5 (Objekt  id 2003)  (kart lagt  
i  2015) 

Segment av turvei som går nordøstover fra 
Telegrafbukta og opp til første krysset. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 6 (Objekt  id 1964)  (kart lagt  
i  2015) 

Turvei som går sørover fra Strandvegen, til 
første kryss. 
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Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,9° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 7 (Objekt  id 1963)  (kart lagt  
i  2015) 

Fra krysset ved toaletthus og sørover til neste 
kryss ved moloen (øst for Telegrafbukta). 
 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,9° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 

med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
Segment 8 (Objekt  id 1962)  (kart lagt  
i  2015) 

Segment av turvei som starter ved krysset øst 
for Telegrafbukta, og går ca 50 meter 
sørøstover. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Segment 9 (Objekt  id 1961)  (kart lagt  
i  2015) 

Segment av turvei øst for Telegrafbukta. 
 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,5° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 
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Segment 10 (Objekt  id 1960)  
(kart lagt  i  2015) 

Segment av turvei øst for Telegrafbukta. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 5,1° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 5,1° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 

 
Segment 11 (Objekt  id 1959) 
(kart lagt  i  2015) 

Segment av turveien rundt Sydspissen, fra 
Rorbukta og sørøstover ca 50 meter. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

Segment 12 (Objekt  id 1958)  
(kart lagt  i  2015) 

Segment av turveien rundt Sydspissen. 
Segmentet ligger mellom Rorbukta og 
Sydspissen, og strekker seg ca 50 meter. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
 
Segment 13 (Objekt  id 1957)  
(kart lagt  i  2015) 

Segment av turveien rundt Sydspissen. 
Segmentet ligger tilknyttet det sydligste 
punktet, vest for neset. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 
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Segment 14 (Objekt  id 1956)  
(kart lagt  i  2015) 

Segment av turveien som går rundt Sydspissen. 
Dette segmentet er det som ligger helt i sør. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 15 (Objekt  id 1955)  
(kart lagt  i  2015) 

Kort segment av turveien som går rundt 
Sydspissen. Segmentet ligger nordøst for 
Sydspissen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 16 (Objekt  id 1954)  
(kart lagt  i  2015) 

Kort segment av turveien som går rundt 
Sydspissen. Segmentet ligger nordøst for 
Sydspissen, og nord for Segment 15. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. Antall 
møteplasser er tilstrekkelig. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. Antall 
møteplasser er tilstrekkelig. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 17 (Objekt  id 1953)  
(kart lagt  i  2015) 

Segment av turveien som går rundt Sydspissen. 
Segmentet ligger nordøst for Sydspissen, 
tilknyttet Lanesbukta. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 
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 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

5.3.4  Sittegruppe 

Sittegruppene er presentert fra vest mot øst. 
 

Sittegruppe (Objekt  id 147) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant, jevnt og fast med helning ≤ 2,9°. 
Bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 35 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

 

Sittegruppe (Objekt  id 579) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant, jevnt og fast med helning ≤ 2,9°. 
Bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 35 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

 

Sittegruppe (Objekt  id 580) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant, jevnt og fast med helning ≤ 2,9°. 
Bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 35 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
 

 
S ittegruppe (Objekt  id 581) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant, jevnt og fast med helning ≤ 2,9°. 
Bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 35 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

Sittegruppe (Objekt  id 556) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke vurdert. 

 

 
Sittegruppe (Objekt  id 555) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke vurdert. 

 

 
S ittegruppe (Objekt  id 554) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant, jevnt og fast med helning ≤ 2,9°. 
Bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 
Utstikk av bordplate er ≥ 50 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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Sittegruppe (Objekt  id 553) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke vurdert. 

 
 
S ittegruppe (Objekt  id 552) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant og fast med helning ≤ 2,9°.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Fri høyde og 
utstikk av bordplate ikke målt. 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
Sittegruppe (Objekt  id 551) (kart lagt 
i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant, jevnt og fast med helning ≤ 2,9°. 
Bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 
Utstikk av bordplate er ≥ 50 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

5.3.5  Bålplass 

Bålplassene er presentert fra vest mot øst. 
 
Bålplass på østsiden av 
Telegrafbukta (Objekt id 134) 
(kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
 

 
 
 
 

 
Bålplass på østsiden av Sydspissen 
(Objekt  id 126) (kart lagt i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket med 
helning ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt (Krav: Fast og jevnt). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

5.3.6  Toalett 
 

Toalett i  Telegrafbukta (kart lagt  i  
2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm.  Snusirkel ≥ 
160 cm. Håndstøtte begge sider med 
høyde 75 - 85 cm, fri sideareal ≥ 90 cm 
rundt WC. 

 Følgende møter ikke krav: Terskelen 
er 2 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Belysning. 
Kontrast mellom dør og dørkarm er 
god. 

 Følgende møter ikke krav: Skilting. 

Bilde 5-5: Bålplassen på østsiden av 
Telegrafbukta har fast, plant og jevnt 
dekke, og klassifisert som tilgjengelig. 
Merk at flyttbare benker er ikke tatt i 
betraktning i kartleggingen, men at 
disse vil her kunne være en stor 
terskel for rullestolbrukere uten 
ledsager. Foto: Ole Andreas Jenssen. 

Bilde 5-6: Bålplassen på østsiden av 
Telegrafbukta har fast, plant og jevnt dekke. 
Flyttbare benker er ikke tatt i betraktning i 
kartleggingen, men disse vil her kunne være en 
stor terskel for rullestolbrukere uten ledsager. 
Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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5.4 PRESTVANNET 
 
Kartlagte objekter rundt Prestvannet består av 2 parkeringsområder og 1,7 km turvei som binder 
sammen 2 HC-parkeringer, 2 sittegrupper, 1 bålplass og 2 fiskeplasser. Se skjermdump fra 
Norgeskart.no i Figur 5-7.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-7: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: 
Oversikt over området 
kartlagt ved 
Prestvannet. 
Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for 
manuell rullestol. 

 

5.4.1  Parkeringsområde 
 
Parkeringsområdet ved 
Langnesvegen 

Manuell/elektrisk rullestol og 
synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Det finnes avsatt HC-
parkering med kapasitet UU-plasser ≥ 
5% av antall plasser. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 
Parkeringsområdet ved 
Prestvannvegen 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Det finnes avsatt HC-parkering 

med kapasitet UU-plasser ≥ 5% av 
antall plasser. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast). 

 

5.4.2  HC-parkering 

 
HC-parkering ved Langnesvegen 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tydelig 
skiltet. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
merking (Krav: Tydelig merket, 
dimensjoneres med ≥ 450 cm x ≥ 600 
cm). 

Parkeringsområdet ved 
Prestvannvegen 



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Tromsø kommune 

 

 
 

35 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tydelig 
skiltet. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
merking (Krav: Tydelig merket, 
dimensjoneres med ≥ 450 cm x ≥ 600 
cm). 

 

5.4.3  Turvei 

Turveien rundt Prestvannet er delt opp i 15 
segmenter. Under er turveien beskrevet fra 
parkeringsområdet ved Langnesvegen og 
rundt Prestvannet i rettingen med klokken. 
Hvor intet annet er nevnt er veibredden ≥ 
180cm og/eller segment er av kort distanse 
slik at det ikke foreligger krav til møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3633) 

Fra p-plass ved Langnesvegen og nordover til 
kryss. 
  

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
men med mindre god kontrast (Krav: 
god kontrast). 

 
 
 
 
Segment 2 (Objekt  id 3634) 

Segment mellom kryssene nordvest for 
Prestvannet. Se Bilde 5-7. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 3635) 

Kort segment over bru i nord. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast. 

 Følgende møter ikke krav: Kant på 3-5 
cm på hver side i overgang bro til 
grusdekke gir ujevnt dekke (Krav: kant 
< 2,5 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning og 
tverrfall < 4,9°, dekket er fast. 

 Følgende møter ikke krav: Kant på 3-5 
cm på hver side i overgang bro til 

Bilde 5-7: Segment 2 ved Prestvannet oppfyller 
kravene for tilgjengelighet for funksjons-
hemmede. Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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grusdekke gir ujevnt dekke (Krav: kant 
< 5 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 4 (Objekt  id 3636) 

Segment øst for bru i nord. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 5 (Objekt  id 3637) 

Segment nord for Prestvannet. 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 6 (Objekt  id 3638) 

Kort segment helt i nordøst. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 7 (Objekt  id 3639) 

Segment tilknyttet bålplass i nordøst. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
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Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
Segment 8 (Objekt  id 3640) 

Kort segment i nordøst som begynner litt sør for 
nordøstlig bålplass. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° (Krav: Stigning < 
4,9°). Møteplasser er fraværende 
(Krav: Turvei bredde < 180 cm gir krav 
om møteplass hver 25 - 100 m 
avhengig av bruksintensitet). 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 

føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 9 (Objekt  id 3641) 

Lengre segment øst-sørøst for Prestvannet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 10 adkomstvei  t i l  lysløypa 
(Objekt  id 4289) 

Adkomstvei til lysløypa fra bålplassen øst for 
Prestvannet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 10° (Krav: Tverrfall 
≤ 2,9°). Møteplasser er fraværende 
(Krav: Turvei bredde < 180 cm gir krav 
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om møteplass hver 25 - 100 m 
avhengig av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 11 adkomstvei  t i l  lysløypa 
(Objekt  id 4290) 

Adkomstvei til lysløypa sør for Segment 10. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 12 (Objekt  id 3642) 

Segment av turløype sørøst for Prestvannet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 

Turvei som binder segment 12 
og segment 13 sammen har 
objekt id 1998 og er beskrevet 
som segment 11a under 
lysløypa på Tromsøya. Se 
kapittel 5.1.3. 

 
 
Segment 13 (Objekt  id 3644) 
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Segment sør for Prestvannet, som går parallelt 
med Langnesvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 14 (Objekt  id 3645) 

Segment sør for Prestvannet, som går parallelt 
med Langnesvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 11° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 11° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 15 (Objekt  id 3646) 

Segment sør-sørvest for Prestvannet, som går 
parallelt med Langnesvegen til kryss i vest. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 8° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 8° (Krav: Stigning < 
4,9°). Møteplasser er fraværende 
(Krav: Turvei bredde < 180 cm gir krav 
om møteplass hver 25 - 100 m 
avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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5.4.4  Fiskeplass 

 
Fiskeplass på nordsiden av 
Prestvannet 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 110 cm (≥ 90 cm), 
rampestigning er ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m)), stoppkant ≥ 10 cm. 
Rampeterskelen er < 2,5 cm, 
håndstøtte på begge sider med høyde 
78 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkel er 
på 140 cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 110 cm (≥ 90 cm), 
rampestigning er < 4,9°, stoppkant ≥ 
10 cm. Rampeterskelen er < 2,5 cm, 
håndstøtte på begge sider med høyde 
78 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkel er 
på 140 cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tilstrekkelig 
kontrast og rekkverk. 

 

Adkomstvei  t i l  f iskeplass på 
nordsiden av Prestvannet  

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° (Krav: Stigning < 
4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Fiskeplass på nordvestsiden av 
Prestvannet 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 110 cm (≥ 90 cm), 
rampestigning er ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m)), stoppkant ≥ 10 cm. 
Rampeterskelen er < 2,5 cm, 
håndstøtte på begge sider med høyde 
76 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkel er 
på 140 cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 110 cm (≥ 90 cm), 
rampestigning er < 4,9°, stoppkant ≥ 
10 cm. Rampeterskelen er < 2,5 cm, 
håndstøtte på begge sider med høyde 
76 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkel er 
på 140 cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tilstrekkelig 
kontrast og rekkverk. 

 
 
Fiskeplass på sørvestsiden av 
Prestvannet 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 110 cm (≥ 90 cm), 
rampestigning er ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m)), stoppkant ≥ 10 cm, 
håndstøtte på begge sider med høyde 
76 cm. 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampeterskelen er på 20 cm (Krav: 
Terskel < 2,5 cm). Snusirkel er på 140 
cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm). 
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Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 110 cm (≥ 90 cm), 
rampestigning er < 4,9°, stoppkant ≥ 
10 cm, håndstøtte på begge sider med 
høyde 76 cm. 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampeterskelen er på 20 cm (Krav: 
Terskel < 2,5 cm). Snusirkel er på 140 
cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tilstrekkelig 
kontrast og rekkverk. 

 

 

5.4.5  Bålplass 

 
Bålplass i det  nordøstl ige hjørne av 
Prestvannet 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Ujevnt 
dekke med helning på opp til 5° (Krav: 
Dekket må være flatt, fast og jevnt 
med helning ≤ 2,9°). 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

Bålplass på østsiden av Prestvannet  
(kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

5.4.6  Sittegruppe 

 
Sittegruppe på østsiden av 
Prestvannet (kart lagt  i  2015)  

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant, jevnt og fast med helning ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Bordet har 
fri høyde på 66 cm (Krav ≥ 67 cm), 
utstikk av bordplate er på 33 cm (Krav: 
≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
Sittegruppe på sørøsts iden av 
Prestvannet (kart lagt  i  2015)  

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og fast  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med helning på opp til 3,7° (Krav: 
Terreng ≤ 2,9°). Bordet har fri høyde 
på 65 cm (Krav ≥ 67 cm), utstikk av 
bordplate er på 15 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

 
 

Bilde 5-8: Fiskeplass/brygge på sørvestsiden av 
Prestvannet. En fiskeplass med større snuareal 
og bedre adkomst hadde gjort opplevelsen 
bedre for rullestolbrukere. Foto: Ole Andreas 
Jenssen. 

 



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Tromsø kommune 

 

 
 

42 

5.5 RUNDVANNET, TROMSØYA 
Kartlagte objekter ved Rundvannet består av 0,9 km turvei som leder til 3 sittegrupper, 1 bålplass og 
1 fiskeplass. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-8. 
 

 
 

 

 

 
 

Figur 5-8: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt 
over området kartlagt 
ved Rundvannet. 
Klassifiseringen er basert 
på kriteriene for manuell 
rullestol. 

5.5.1  Parkeringsområde 

 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 

5.5.2  Turvei 

Turveien består av 14 segmenter. Hvor intet 
annet er nevnt er turveibredden ≥ 180cm 
og/eller turvei så kort slik at det gir ingen krav 
til møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 1985) (Kart lagt  
i  2015) 

Grusbelagt turvei fra parkeringsområde til 
kyss i sørøst enden av Rundvannet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 2 (Objekt  id 1986) (Kart lagt  
i  2015) 

Grusbelagt turvei i forlengelsen av turvei fra 
parkeringsområde. 
 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
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2,9°, dekket er fast og jevnt. 
Veibredde < 180 cm gir ingen krav om 
møteplass. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 1988) (Kart lagt  
i  2015) 

Grusbelagt turvei i forlengelsen av turvei fra 
parkeringsområde. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 
Veibredde < 180 cm gir ingen krav om 
møteplass. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 4 (Objekt  id 1987) (Kart lagt  
i  2015) 

Grusbelagt turvei som leder til sørvestlige 
hjørne av Rundvannet. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 
Veibredde < 180 cm gir ingen krav om 
møteplass. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 5 (Objekt  id 1982) (Kart lagt  
i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 4,9° (Krav: Stigning 
≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 160 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 4,9° (Krav: Stigning 
< 4,9°). Turveibredde er 160 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm 
Naturlig føringskant/ledelinje er 
fraværende (Krav: 
Føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Segment 6 (Objekt  id 1983) (Kart lagt  
i  2015) 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 170 cm (Krav: 



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Tromsø kommune 

 

 
 

44 

Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 170 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm 
Naturlig føringskant/ledelinje er 
fraværende (Krav: 
Føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

Segment 7 (Objekt  id 1984) (Kart lagt  
i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 120 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 120 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er tilstede, men 
stedvis høy kant mellom rampe og 
naturlig dekke. 

 

 
Segment 8 (Objekt  id 1975) (Kart lagt  
i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 3° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 120 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 120 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
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Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er tilstede, men 
stedvis høy kant mellom rampe og 
naturlig dekke. 

 
 

Segment 9 (Objekt  id 1976) (Kart lagt  
i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall ≤ 
2,9°. Møteplasser er tilstrekkelig. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 107 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Ingen kanter av betydning som holder 
rullestol oppe på rampen. 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. Møteplasser er tilstrekkelig. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 107 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Ingen kanter av betydning som holder 
rullestol oppe på rampen. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er tilstede, men 
stedvis høy kant mellom rampe og 
naturlig dekke. 

 
 

Segment 10 (Objekt  id 1977) 
(Kart lagt  i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 107 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 107 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er tilstede, men 
stedvis høy kant mellom rampe og 
naturlig dekke. 

 

 
Segment 11 (Objekt  id 1978) 
(Kart lagt  i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 107 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
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møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 107 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er tilstede, men 
stedvis høy kant mellom rampe og 
naturlig dekke. 

 
 

 

Segment 12 (Objekt  id 1979) 
(Kart lagt  i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 107 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 107 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm. 
Naturlig føringskant/ledelinje er 
tilstede, men stedvis høy kant mellom 
rampe og naturlig dekke. 

 
 
Segment 13 (Objekt  id 1980) 
(Kart lagt  i  2015) 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4.9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 150 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet).  

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 150cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
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møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 14 (Objekt  id 1981) 
(Kart lagt  i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4.9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 4,9° (Krav: Tverrfall 
≤ 2,9°). Turveibredde er 160 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet).  

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 160cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm.  
Naturlig føringskant er både taktil og 
visuell med mindre god kontrast (Krav: 
god kontrast). 

5.5.3  Sittegruppe 
 

Sittegruppe på nordøstsiden av 
Rundvannet (Kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og plant. Bordet har fri høyde på ≥ 
67 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Utstikk av 
bordplate er 45 cm (Krav: Utstikk ≥ 50 
cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
 
 

Sittegruppe på sørsiden av 
Rundvannet (Kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Bordet har fri høyde på ≥ 
67 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Helningen 
er på opp til 4,9° (Krav: helning ≤ 2,9°). 
Utstikk av bordplate er 30 cm (Krav: 
Utstikk ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
 

Sittegruppe på sørsiden av 
Rundvannet relatert  t i l  overbygd 
bålplass (bord er  fraværende)  
(Kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke vurdert 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast, plant og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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5.5.4  Bålplass 

 
Bålplass på sørsiden av Rundvannet 
(kart lagt  i  2015). 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Helningen 
er på opp til 3,8° (Krav: helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

5.5.5  Fiskeplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Snusirkel ≥ 
160 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Håndstøtte 
er fraværende (Krav: begge sider, 
høyde 75 - 85 cm). Stoppkant med 8 
cm høyde (Krav: Stoppkant ≥ 10 cm). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt:  
 Følgende møter ikke krav: Manglende 

rekkverk (Krav: begge sider, høyde 75 
- 85 cm). 

 
 

  

Bilde 5-9: Fiskeplass ved Rundvannet. Snusirkelen på fiskebrygga er tilstrekkelig, men stoppekanten 
er for lav og håndstøtte eller rekkverk mangler. Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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5.6 CHARLOTTENLUND 
Kartlagte objekter på Charlottenlund består av et parkeringsområde, HC-parkering, 0,8 km turvei som 
leder til 1 toalett, 2 gapahuker, 1 bålplass og 1 sittegruppe. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 
5-9. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-9: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt på 
Charlottenlund. 
Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell 
rullestol. 

 
 

5.6.1  Parkeringsområde 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ikke tilstrekkelig antall avsatte HC-
parkeringer (Krav: Kapasitet UU-
plasser ≥ 5% av antall 
parkeringsplasser). 

 

5.6.2  HC-parkering 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tydelig 
skiltet. 
 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
merking (Krav: Tydelig merket, 
dimensjoneres med ≥ 450 cm x ≥ 600 
cm). 

 

5.6.3  Turvei 

Turveiene på Charlottenlund er delt opp i 4 
segmenter. Hvor intet annet er nevnt er 
veibredden ≥ 180cm og/eller segment er av 
kort distanse slik at ingen krav til møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3507) 

Grusbelagt turvei gjennom Charlottenlund, fra 
parkeringsområde til lysløypa. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 
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Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

Segment 2 (Objekt  id 3648) 

Hovedsegment av løpebane dekket med 
kunststoff 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 3 (Objekt  id 3649) 

Kort segment av løpebane dekket med 
kunststoff 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 5,5° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 5,5° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

Segment 4 (Objekt  id 3650) 

Grusbelagt segment av turvei som leder til 
gapahuker, bålplass og sittegruppe. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 

5.6.4  Toalett 

 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 100 cm (≥ 90 cm), 
rampestigning er ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m). 

 Følgende møter ikke krav: 
rampeterskelen er 3 cm (Krav: Terskel 
< 2,5 cm), inngangsbredde er 70 cm 
(Krav: Inngangsbredde ≥ 90 cm), 
dørterskelen er 15 cm (Krav: Terskel < 
2,5 cm), snusirkel er 60 cm (Krav: 
Snusirkel ≥ 160 cm), håndstøtte er 
fraværende (Krav: begge sider, høyde 
75 - 85 cm), fri sideareal rundt WC er 
fraværende (Krav: ≥ 90 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 100 cm (≥ 90 cm), 
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rampestigning er ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m). 

 Følgende møter ikke krav: 
rampeterskelen er 3 cm (Krav: Terskel 
< 2,5 cm), inngangsbredde er 70 cm 
(Krav: Inngangsbredde ≥ 90 cm), 
dørterskelen er 15 cm (Krav: Terskel < 
2,5 cm), snusirkel er 60 cm (Krav: 
Snusirkel ≥ 160 cm), håndstøtte er 
fraværende (Krav: begge sider, høyde 
75 - 85 cm), fri sideareal rundt WC er 
fraværende (Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Kontrast 
mellom dør og dørkarm er god. Skiltet 
og belysning. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 
 
Adkomstvei  t i l  toalett  

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Terreng med tverrfall på 10° (Krav: 
Tverrfall ≤ 2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

5.6.5  Gapahuk 
 

Sør l igste gapahuk på Charlottenlund 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgene møter ikke Krav: Terskel på 15 
cm (Krav ≤ 2,5 cm), snusirkelen på 100 
cm (Krav: ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 160 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 

 
Adkomstvei  t i l  sørl igste gapahuk på 
Charlottenlund 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Terreng med tverrfall på 6° (Krav: 
Tverrfall ≤ 2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 4.9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° og tverrfall på 
opp til 6° (Krav: Stigning og tverrfall < 
4,9°).  

 
 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 
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Nordl igste gapahuk på 
Charlottenlund 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, og dekket er 
fast, plant og jevnt. Terskel på ≤ 2,5 
cm, snusirkelen på ≥ 160 cm. 

 Følgene møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 160 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 
 
Adkomstvei  t i l  nordligste gapahuk på 
Charlottenlund 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m) og tverrfall ≤ 2,9° 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 100 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall ≤ 
4.9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 100 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

5.6.6  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og plant. Bordet har fri høyde på ≥ 
67 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Utstikk av 
bordplate er på 30 cm (Krav: Utstikk ≥ 
50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

Bilde 5-10: Nordligste 
gapahuk på Charlottenlund. 
Gapahuken er tilgjengelig 
med bred inngang, ingen 
terskel og fast og jevnt 
dekke. Adkomstveien til 
gapahuken er imidlertid for 
smal og har ingen 
møteplasser. Ved bordene 
er utstikk for kort og dekket 
for ujevnt. Flyttbare benker 
er ikke tatt i betraktning i 
kartleggingen, men vil her 
kunne by på problemer for 
en rullestolbruker uten 
ledsager. Foto: Ole Andreas 
Jenssen. 
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5.6.7  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Ujevnt 
dekke med helning på opp til 6° (Krav: 
Dekket må være flatt og jevnt med 
helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
Adkomstvei  t i l  bålplass 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 6° (Krav: Stigning ≤ 

2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Terreng 
med tverrfall på 6° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 6° og tverrfall på 
opp til 6° (Krav: Stigning og tverrfall < 
4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

 

5.7 MANDELASLETTA 
Kartlagte objekter på Mandelasletta består av et parkeringsområde og 0,5 km turvei som leder til 3 
sittegrupper. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-10. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5-10: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt 
over området kartlagt på 
Mandelasletta. 
Klassifiseringen er basert 
på kriteriene for manuell 
rullestol. 
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5.7.1  Parkeringsområde  

Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
rekreasjonsområdet. Parkeringsområdet var 
ikke mulig å kartlegge ved 
befaringstidspunktet sommeren 2017, på 
grunn av gravearbeider. 
 
 

5.7.2  Turvei 

Turveien består av 4 segmenter. Hvor intet 
annet er nevnt er turveibredden ≥ 180cm 
og/eller turvei så kort slik at det gir ingen krav 
til møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3587) 

Segment tilknyttet p-plass. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt og løst (Krav: Jevnt og fast).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning og 
tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt og løst (Krav: Jevnt og fast). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 3586) 

Segment rett før strandløypa. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt og løst (Krav: Jevnt og fast). 
Terreng med stigning på opp til 5 ° 
(Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 
3 m)). Turveibredde er 80 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall < 
4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt og løst (Krav: Jevnt og fast). 
Terreng med stigning på opp til 5° 
(Krav: Stigning < 4,9°). Turveibredde er 
80 cm (Krav: Turveibredde > 180 cm 
uten møteplass/120 cm med 
møteplass). Møteplasser er ikke 
tilstrekkelig (Krav: Turvei bredde < 180 
cm gir krav om møteplass hver 25 - 
100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 3584) 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 Følgende møter ikke krav: Turveien 
har ikke fri høyde opp til 225 cm. 
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Segment 4 (Objekt  id 3585) 

Siste del av turvei helt i nord. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen.  
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

ujevnt og løst (Krav: Jevnt og fast). 
Terreng med stigning på opp til 10 ° 
(Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 
3 m)). Tverrfall på opp til 6° (Krav: 
Tverrfall ≤ 2,9°). Turveibredde er 70 
cm (Krav: Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall < 
4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt og løst (Krav: Jevnt og fast). 
Terreng med stigning på opp til 10° og 
tverrfall på opp til 6° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). Turveibredde er 70 
cm (Krav: Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med dårlig kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 

5.7.3  Sittegruppe 

 
Sittegruppe i sørvest  

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Bordet har 
fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt med helning på opp til 
9° (Krav: fast og jevnt med helning ≤ 
2,9°). Utstikk av bordplate er på 22 cm 
(Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
Midtre sittegruppe 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Bordet har 
fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt med helning på opp til 
10° (Krav: fast og jevnt med helning ≤ 
2,9°). Utstikk av bordplate er på 22 cm 
(Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
Sittegruppe i nordøst  

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Bordet har 
fri høyde på ≥ 67 cm. Terreng med 
helning ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt). 
Utstikk av bordplate er på 22 cm 
(Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

 
 

  



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Tromsø kommune 

 

 
 

56 

5.8 TOMASJORDNES SØR 
Kartlagte objekter på Tomasjordnes sør består av 0,2 km turvei som leder til sittegruppe og bålplass. 
Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-11. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5-11: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på 
Tomasjordnes sør. Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell rullestol. 

 

5.8.1  Turvei 
 
Turveien er delt opp i 3 segmenter. Hvor intet 
annet er nevnt er turveibredden ≥ 180cm 
og/eller turvei så kort slik at det gir ingen krav 
til møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3579) 

Dette segmentet ligger helt i nord, og strekker 
seg fra begynnelsen av turvei til litt etter elva. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 9,5 ° (Krav: Stigning 
≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 9,5° (Krav: Stigning 
< 4,9). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
Segment 2 (Objekt  id 3578) 

Dette utgjør den største delen av turveien, fra 
litte etter elva og sørover til enden av turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 
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 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 3577) 

Adkomstvei fra hovedturvei til sittegruppe og 
bålplass. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 4,9° (Krav: Stigning 
≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 3,3° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 
Turveibredde er 90 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Turveibredde er 
90 cm (Krav: Turveibredde > 180 cm 
uten møteplass/120 cm med 
møteplass). Møteplasser er ikke 
tilstrekkelig (Krav: Turvei bredde < 180 
cm gir krav om møteplass hver 25 - 
100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 
 

 

5.8.2  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Bordet har 
fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt med helning på opp til 
6° (Krav: fast og jevnt med helning ≤ 
2,9°). Utstikk av bordplate er på 9 cm 
(Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

5.8.3  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen 
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt). 
Terreng med helning på opp til 6° 
(Krav: helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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5.9 TOMASJORDNES NORD 
Kartlagte objekter på Tomasjordnes nord består av 0,4 km turvei som leder til 2 bålplasser. Se 
skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-12. 
 

Figur 5-12: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på 
Tomasjordnes nord. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 
 

5.9.1  Turvei 
 
Turveien er delt opp i 4 segmenter. Hvor intet 
annet er nevnt er turveibredden ≥ 180cm 
og/eller turvei så kort slik at det gir ingen krav 
til møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3574) 

Adkomstvei i vest fra Tomasjordnesvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 80 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Turveibredde er 80 
cm (Krav: Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 3572) 

Turvei langs stranden i nord, ca 100 meter. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall ≤ 
2,9°. 
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 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 90 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall 
< 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Turveibredde er 90 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). Ingen kanter av 
betydning som holder rullestol oppe 
på rampen. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 3571) 

Segment av turveien helt i øst, inklusive 
adkomsvei fra Tomasjordnesvegen i øst. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 80 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Turveibredde er 80 
cm (Krav: Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 4 (Objekt  id 3576) 

Segment av turveien i sør, mellom de to 
adkomstveiene i vest og øst. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 80 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Turveibredde er 80 
cm (Krav: Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
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møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 Følgende møter ikke krav: Turveien 
har ikke fri høyde opp til 225 cm. 

 

 

5.9.2  Bålplass 

 
Bålplass i vest  

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen 
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt). 
Terreng med helning på opp til 4° 
(Krav: helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
 

Adkomstvei  t i l  bålplass i  vest  

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen.  
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 6° 
(Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 
3 m)). Tverrfall på opp til 4° (Krav: 
Tverrfall ≤ 2,9°). Turveibredde er 70 
cm (Krav: Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall < 
4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 6° 
(Krav: Stigning < 4,9°). Turveibredde er 
90 cm (Krav: Turveibredde > 180 cm 
uten møteplass/120 cm med 
møteplass). Møteplasser er ikke 
tilstrekkelig (Krav: Turvei bredde < 180 
cm gir krav om møteplass hver 25 - 
100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Bålplass i øst  

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

Bilde 5-11: Østligste bålplassen på Tomasjordnes 
er klassifisert som tilgjengelig for rullestolbrukere, 
med fast, plant og jevnt dekke. Flyttbare benker 
er ikke tatt i betraktning i denne kartleggingen.  
Adkomstveien til bålplassen er ikke klassifisert 
som tilgjengelig, grunnet løst og ujevnt dekke, for 
smal turvei uten møteplasser. Foto: Ole Andreas 
Jenssen. 
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Adkomstvei  t i l  bålplass i  øst  

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Tverrfall på opp til 
4,7° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 
Turveibredde er 80 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Turveibredde er 
80 cm (Krav: Turveibredde > 180 cm 
uten møteplass/120 cm med 
møteplass). Møteplasser er ikke 
tilstrekkelig (Krav: Turvei bredde < 180 
cm gir krav om møteplass hver 25 - 
100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

5.10  KROKEN TURLØYPE 
Kartlagte objekter i Kroken turløype består av 1,0 km turvei som blant annet leder til 1 bålplass. Se 
skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-13. 

 
 
 

 
 

Figur 5-13: Modifisert 
skjermdump fra Norgeskart.no: 
Oversikt over området kartlagt i 
Kroken. Klassifiseringen er basert 
på kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

5.10.1  Turvei 

Turveien er delt inn i 8 segmenter og 
beskrevet fra øst til vest. Hvor intet annet er 
nevnt er turveibredden ≥ 180cm og/eller 
turvei så kort slik at det gir ingen krav til 
møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3542) 

Kort segment av turveien helt øverst i terrenget 
i øst. 

 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  
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 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° (Krav: 
Stigning < 4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
Segment 2 (Objekt  id 3541) 

Segment av turløype sør og vest for grusbane i 
øst. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 

Segment 3 (Objekt  id 3540) 

Bratt segment av turvei vest for 
kunstgressbane til kryss. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning < 4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er taktil med god kontrast. 

Segment 4 (Objekt  id 3539) 

Turvei fra kryss vest for kunstgressbane og 
nordover til rundkjøring. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning < 4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 5 (Objekt  id 4373) 

Turvei fra kryss i øst og ca 150 meter vestover. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 6 (Objekt  id 3537) 

Segment av turvei ovenfor bolighus i 
Topasvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Tromsø kommune 

 

 
 

63 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 11° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 11° (Krav: 
Stigning < 4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 7 (Objekt  id 3536) 

Segment av turløype i sørvest, ovenfor 
Diamantvegen. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 8 (Objekt  id 3535) 

Adkomstvei til turløype fra Diamantvegen i 
sørvest. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 9,5° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 9,5° (Krav: 
Stigning < 4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 

5.10.2  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
Adkomstvei  t i l  bålplass 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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5.11  TØNSVIKDALEN 
Kartlagte objekter i Tønsvikdalen består av 1 parkeringsområde og 1,0 km turvei som leder inn til 
bålplass. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-14. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-14: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over området 
kartlagt i Tønsvikdalen. Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 

5.11.1  Parkeringsområde 
 
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet turvei. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm).
  
 
 
 

5.11.2  Turvei 

Turveien er delt inn i 4 segmenter. Hvor intet 
annet er nevnt er turveibredden ≥ 180cm 
og/eller turvei så kort slik at det gir ingen krav 
til møteplasser. 
 

 
Segment 1 (Objekt  id 3534) 

Første segment av turløype, strekker seg ca 40 
m fra p-plass. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 3° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket 
ujevnt (Krav: jevnt). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er visuell med mindre god 
kontrast (Krav: god kontrast). 

 

 
Segment 2 (Objekt  id 3533) 
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Andre segmentet av turløypen, strekker seg 
innover ca 40 m fra det første segmentet. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 9° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 9° (Krav: stigning 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 3 (Objekt  id 3532) 

Siste segment av turvei fram til adkomstvei til 
bålplass i øst. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 6° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 6° (Krav: stigning 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 4 (Objekt  id 3531) 

Adkomstvei til bålplass i øst. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen.  
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 12° 
(Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 
3 m)). Tverrfall på opp til 7° (Krav: 
Tverrfall ≤ 2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen 
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 12° og 
tverrfall på opp til 7° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

5.11.3  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
helning på opp til 10° (Krav: helning ≤ 
2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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5.12  OLDERVIK - KASTNES 
Kartlagte objekter på Kastnes i Oldervik består av et parkeringsområde og 0,4 km turvei. Se 
skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-15. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Figur 5-15: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på 
Kastnes i Oldervik. Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell rullestol. 

 

5.12.1  Parkeringsområde 

Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet turvei. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12.2  Turvei 

 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 8° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 3,5° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 8° (Krav: stigning 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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5.13  TROMSDALEN 
Kartlagte objekter i Tromsdalen består av 1 parkeringsområde, 2 HC-parkeringer, 3,5 km turvei som 
leder inn til sittegruppe, bålplass og toalett ("Gutta på skauen"). Se skjermdump fra Norgeskart.no i 
Figur 5-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5-36: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over området 
kartlagt i Tromsdalen. Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 
 

5.13.1  Parkeringsområde  
 
Parkeringsområde ved gravlunden 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 
Parkeringsområde vest  for skytebane 

Ikke kartlagt 

5.13.2  HC-parkering 

 
2 HC-parker inger i  enden av 
Turistvegen med følgende 
klassif iser ing:  

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tydelig 
skiltet. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
merking (Krav: Tydelig merket, 
dimensjoneres med ≥ 450 cm x ≥ 600 
cm). 

 
 

5.13.3  Turvei 

Turveien er delt opp i 5 segment. Den blir 
presentert fra parkeringsområdet i nord ved 
gravlunden og inn til "Gutta på skauen" i 
sørøst, og deretter nordvestover til enden av 
Turistvegen. Hvor intet annet er nevnt er 
turveibredden ≥ 180cm og/eller turvei så kort 
slik at det gir ingen krav til møteplasser. 
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Segment 1 (Objekt  id 3580) 

Turvei fra stor p-plass ved gravlunden, sørover 
inn til krysset ved p-plass vest for skytebanen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)) 
Tverrfall opp til 9° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° og tverrfall 
opp til 9° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 2006) (Kart lagt  
i  2015) 

Fra p-plass i enden av Turistvegen (vest for 
skytebane), sørvestover til kryss. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

Segment 3 (Objekt  id 2008)  (Kart lagt  
i  2015) 

Turvei fra «Gutta på skauen» og vestover, over 
bru, til kryss. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

Segment 4 (Objekt  id 2007)  (Kart lagt  
i  2015) 

Segment fra kryss som leder inn til turvei til 
Gutta på skauen, og videre sørover ca 100 
meter. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 
m) og tverrfall ≤ 2,9°. 
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 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning og tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm. 
Naturlig føringskant/ledelinje er 
fraværende (Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Segment 5 (Objekt  id 2009) (Kart lagt  
i  2015) 

Turvei fra p-plass vest for skytebane og 
nordover til mindre p-plass i enden av boligfelt 
på Turistvegen. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 6° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 6° (Krav: Stigning 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

5.13.4  Sittegruppe 

Sittegruppe inne ved "Gutta på skauen" 
(kartlagt i 2015) 
 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant, jevnt og fast med helning ≤ 2,9°. 
Bordet har fri høyde ≥ 67 cm, utstikk 
av bordplate er ≥ 50 cm). 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

5.13.5  Bålplass 

Bålplass inne ved "Gutta på skauen" (kartlagt i 
2015) 
 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

5.13.6  Toalett 

Toalett inne ved "Gutta på skauen" (Kartlagt i 
2015) 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Snusirkel ≥ 
160 cm. Håndstøtte begge sider med 
høyde 75 - 85 cm, fri sideareal ≥ 90 cm 
rundt WC. 

 Følgende møter ikke krav: 
Inngangsbredde er 88 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskelen 
er 5 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Skilting og 
belysning. 

 Følgende møter ikke krav: Kontrast 
mellom dør og dørkarm er dårlig 
(Krav: god kontrast). 
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5.14  NAKKEVATNET MELLOM SJURSNES OG BREIVIKEIDET 
Kartlagte objekter ved Nakkevatnet består av et parkeringsområde og kort adkomstvei til fiskebrygge. 
Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-17. 
 

Figur 5-17: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt ved 
Nakkevatnet. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 

5.14.1  Parkeringsområde 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 
 

5.14.2  Fiskeplass 

 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 180 cm (≥ 90 cm), 
snusirkel ≥ 160 cm, stoppkant ≥ 10 
cm. 

 Følgende møter ikke krav: 
rampestigning er på 4,7° (Krav: 

Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)), 
rampeterskelen er 9 cm (Krav: Terskel 
< 2,5 cm), håndstøtte på høyre side 
med høyde 80 cm (Krav: begge sider, 
høyde 75 - 85 cm). 

 
 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 180 cm (≥ 90 cm), 
snusirkel ≥ 160 cm, stoppkant ≥ 10 
cm, rampestigning er < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
rampeterskelen er 9 cm (Krav: Terskel 
< 2,5 cm), håndstøtte på høyre side 
med høyde 80 cm (Krav: begge sider, 
høyde 75 - 85 cm). 

 
 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Rekkverk. 
 Følgende møter ikke krav: 

Kontrastmerking er fraværende. 
 
 
 
 



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Tromsø kommune 

 

 
 

71 

Adkomstvei  t i l  f iskebrygge 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 
m), tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 

 

5.15  KVALØYSLETTA FJÆREPARK / SANDNESSUND KIRKETOMT 
Kartlagte objekter i Kvaløysletta fjærepark består av et parkeringsområde og 0,2 km turvei som leder 
til grillhytte og sittegruppe. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-18: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: 
Oversikt over området kartlagt i Kvaløysletta 
fjærepark. Klassifiseringen er basert på kriteriene for 
manuell rullestol. 

 

Bilde 5-12: Ved Nakkevannet ligger en flott fiskeplass som er ganske godt tilpasset 
funksjonshemmede. Per i dag er den imidlertid ikke klassifisert som tilgjengelig, grunnet for høy 
rampeterskel, for høy stigning til bryggen og håndlist kun på en side. Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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5.15.1  Parkeringsområde 
 
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 
 

5.15.2  Turvei 

Turveien består av 2 segmenter.  
 
 
Segment 1 (Objekt  id 3747) 

Fra p-plass til grillhytte. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 

Segment 2 (Objekt  id 3748) 

Adkomstvei til rastebenker. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt (Krav: Fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 6° 
(Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 
3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning og 
tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt (Krav: Fast og jevnt). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 

 
 
 

5.15.3  Gril lhytte 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, snusirkelen 
er ≥ 160 cm og dekket er fast, plant og 
jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terskel på 
10 cm (Krav: ≤ 2,5 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 210 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 
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5.15.4  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Bordet har 
fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt med helning på opp til 
4° (Krav: fast og jevnt med helning ≤ 
2,9°). Utstikk av bordplate er på 25 cm 
(Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

  
 

5.16   KVALØYSLETTA LYSLØYPE 
Kartlagte objekter i lysløypa på Kvaløysletta består av 7,2 km turvei som leder til gapahuk, 
sittegruppe og bålplass. Parkeringsområde eksisterte ikke på befaringstidspunktert på grunn av 
gravearbeider. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-19. 
 

Figur 5-19: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt i lysløypa på 
Kvaløysletta. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 

5.16.1  Turvei 
 
Turveien er delt inn i 12 segmenter. Under 
følger beskrivelsen fra vest mot øst. Hvor intet 
annet er nevnt er turveibredden ≥ 180cm 
og/eller turvei så kort slik at det gir ingen krav 
til møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 4354) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  
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 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
 
 

Segment 2 (Objekt  id 4353) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 24° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)) 
Tverrfall opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 24° og tverrfall 
opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 4352) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 4 (Objekt  id 4351) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 20° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)) 
Tverrfall opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 20° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 5 (Objekt  id 4349) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)) 
Tverrfall opp til 3° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  
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 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 6 (Objekt  id 4348) 

Adkomstvei fra Bardehvalvegen til lysløypa. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)) 
Tverrfall opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 19° og tverrfall 
opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 7 (Objekt  id 4366) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 29° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)) 
Tverrfall opp til 3° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 29° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
 
 

Segment 8 (Objekt  id 4367) 

Adkomstvei fra Durmålsvegen til lysløypa. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 30° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)) Tverrfall 
opp til 9° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 30° og tverrfall opp 
til 9° (Krav: Stigning og tverrfall < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 9 (Objekt  id 4372) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 26° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)) 
Tverrfall opp til 6° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 
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Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 26° og tverrfall 
opp til 6° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 10 (Objekt  id 4371) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 11 (Objekt  id 4370) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 20° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 20° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 12 (Objekt  id 4368) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

5.16.2  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Bordet har 
fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt med helning på opp til 
10° (Krav: fast og jevnt med helning ≤ 
2,9°). Utstikk av bordplate er på 32 cm 
(Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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Adkomstvei  t i l  s ittegruppe 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen.  
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: Fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 30° 
(Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 
3 m)) Tverrfall opp til 20° (Krav: 
Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen.  
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: Fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 30° og 
tverrfall opp til 20° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

5.16.3  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med helning på opp til 9° (Krav: 
helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
 

5.16.4  Gapahuk 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm. Snusirkelen 
på ≥ 160 cm. Dekket er fast og jevnt. 

 Følgene møter ikke Krav: Terskel på 50 
cm (Krav ≤ 2,5 cm).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 200 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 
 
Adkomstvei  t i l  gapahuk 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen.  
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: Fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 27° 
(Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 
3 m)) Tverrfall opp til 11° (Krav: 
Tverrfall ≤ 2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen.  
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: Fast og jevnt). 
Terreng med stigning på opp til 27° og 
tverrfall opp til 11° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Tromsø kommune 

 

 
 

78 

5.17  HELLA 
Kartlagte objekter på Hella består av et parkeringsområde og 0,8 km turvei som leder til toalett og 
cafe. En bålplass uten adkomstvei er også kartlagt i 2015. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-
20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5-20: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over området 
kartlagt på Hella. Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for manuell 
rullestol. 

 
 

5.17.1  Parkeringsområde 

 
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm). 

 
 

5.17.2  Turvei 

Turveien består av 10 segmenter. Den er 
beskrevet fra parkeringsområdet og i retning 
mot klokka. Hvor intet annet er nevnt er 
turveibredden ≥ 180cm og/eller turvei så kort 
slik at det gir ingen krav til møteplasser. 
 
 

 
Segment 1 (Objekt  id 3734) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 9° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 150 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 9° (Krav: Stigning 
< 4,9°). Turveibredde er 150 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 
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Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 3735) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 7° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°). 
Turveibredde er 150 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° og tverrfall på 
opp til 7° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). Turveibredde er 150 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
 
 

Segment 3 (Objekt  id 3736) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 150 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Turveibredde er 150 
cm (Krav: Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 4  (Objekt  id 3737) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 150 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 
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Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Turveibredde er 150 
cm (Krav: Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 5  (Objekt  id 1968) (Kart lagt  
i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10°. (Krav: Stigning 
< 4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

Segment 6  (Objekt  id 1969) (Kart lagt  
i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12°. (Krav: Stigning 
< 4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm. 
Naturlig føringskant/ledelinje er 
fraværende (Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Segment 7  (Objekt  id 1970) (Kart lagt  
i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12°. (Krav: Stigning 
< 4,9°).  
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Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Turveien 

har ikke fri høyde opp til 225 cm. 
Naturlig føringskant/ledelinje er 
fraværende (Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Segment 8  (Objekt  id 3738) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 5° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverfall på 
opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9. 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 5° (Krav: Stigning 
< 4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 9 (Objekt  id 3740) 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 10 (Objekt  id 1974) 
(Kart lagt  i  2015) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverfall på opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9. 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° og tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 
 

 
 

5.17.3  Toalett 

 
Toalett lengst sør  (Kart lagt  i  2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: 

Inngangsbredde er 70 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskelen 
er 15 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 
snusirkel er 130 cm (Krav: Snusirkel ≥ 
160 cm), håndstøtte er fraværende 
(Krav: begge sider, høyde 75 - 85 cm), 
fri sideareal rundt WC er fraværende 
(Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
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 Følgende møter ikke krav: Ingen 
skilting (Krav: Skilting) og belysning 
(Krav: belysning). Kontrast mellom dør 
og dørkarm er mindre god (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Toalett lengst nord 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er > 100 cm. 
Dørterskelen < 2,5 cm. 
Inngangsbredde er ≥ 90 cm. 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampeterskel er 3 cm (Krav: terskelen 
< 2,5 cm). Rampestigning er på 6° 
(Krav: Stigning < 4,9°). Snusirkelen er 
på 90 cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm). 
Håndstøtte er fraværende (Krav: 
begge sider, høyde 75 - 85 cm), fri 
sideareal rundt WC er fraværende 
(Krav: ≥ 90 cm). 

 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Kontrast 
mellom dør og dørkarm god. Skilting. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
belysning (Krav: belysning) 

 
 

5.17.4  Bålplass 

 
Bålplass uten adkomstvei  (Kart lagt i  
2015) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og plant med helning ≤ 2,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

 
 

5.18  ØSKA, STRANDOMRÅDE I  KALDFJORD 
Kartlagte objekter ved Øska i Kaldfjorden består av 0,1 km turvei som leder til 1 bålplass og 2 
sittegrupper. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-21. 
 

 

 

 

 

Figur 5-21: 
Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: 
Oversikt over 
området kartlagt 
ved Øska i 
Kaldfjorden. 
Klassifiseringen er 
basert på 
kriteriene for 
manuell rullestol. 
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5.18.1  Turvei 

Turveien består av 2 segmenter.  
 
 
Segment 1 (Objekt  id 3745) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Turveibredde er 120 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° (Krav: Stigning 
< 4,9°). Turveibredde er 120 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 3746) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° (Krav: Stigning ≤ 

2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9). 
Turveibredde er 90 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° og tverrfall på 
opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). Turveibredde er 90 cm (Krav: 
Turveibredde > 180 cm uten 
møteplass/120 cm med møteplass). 
Møteplasser er ikke tilstrekkelig (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 
 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
 

5.18.2  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt med helning på opp til 
6° (Krav: fast og jevnt med helning ≤ 
2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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5.18.3  Sittegruppe 

 
Sør l ig s ittegruppe 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt med helning på opp til 8° (Krav: 
jevnt dekke med helning ≤ 2,9°). 
Bordet har fri høyde på 65 (Krav: 
Bordhøyde ≥ 67 cm) Utstikk av 
bordplate er på 10 cm (Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
Nordl ig sittegruppe 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt med helning på opp til 7° (Krav: 
jevnt dekke med helning ≤ 2,9°). 
Bordet har fri høyde på 65 (Krav: 
Bordhøyde ≥ 67 cm) Utstikk av 
bordplate er på 10 cm (Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
  

5.19  SANDVIKA, BRENSHOLMEN 
Kartlagte objekter i Sandvika består av et parkeringsområde og 0,2 km turvei som leder til bålplass og 
sittegruppe. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-22. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Figur 5-22: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt i Sandvika. 
Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

5.19.1  Parkeringsområde 
 
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: Fast). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm). 
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5.19.2  Turvei 

Turveien er delt opp i 2 segmenter. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3729) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  Antall møteplasser er 
tilstrekkelig. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 4° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. Antall 
møteplasser er tilstrekkelig. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning < 4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 3730) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Tverrfall ≤ 2,9°).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: Jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 10° og tverrfall på 
opp til 10° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 

5.19.3  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt med helning på opp til 3,5° 
(Krav: jevnt dekke med helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

5.19.4  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Bordet har 
fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt og løst med helning på opp til 
4° (Krav: jevnt og fast dekke med 
helning ≤ 2,9°). Utstikk av bordplate er 
på 35 cm (Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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5.20  GRØTFJORDSTRANDA 
Kartlagte objekter på Grøtfjordstranda består av et parkeringsområde og 0,1 km turvei som leder til 
gapahuk og sittegruppe. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 5-23. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur5-23: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: 
Oversikt over området 
kartlagt i Grøtfjorden. 
Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for 
manuell rullestol. 

 

5.20.1  Parkeringsområde 
 
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: Fast og jevnt). 
Det finnes ingen avsatt HC-parkering 
(Krav: kapasitet UU-plasser ≥ 5% av 
antall plasser. Krav HC-parkering: 
Ligge nærmest fasilitetene, tydelig 
skiltet og merket, dimensjoneres med 
450 cm x 600 cm). 

 

5.20.2  Turvei 

Turveien består av 2 segmenter. Hvor intet 
annet er nevnt er veibredden ≥ 180cm 
og/eller segment er av kort distanse slik at 
ingen krav til møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3727) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: Fast). Terreng med stigning 
på opp til 7° (Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m.  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt.  Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: Fast). Terreng med stigning 
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på opp til 7° og tverrfall på opp til 10° 
(Krav: Stigning og tverrfall < 4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 3728) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: Fast). Terreng med stigning 
på opp til 10° (Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m.  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt.  Tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: Fast). Terreng med stigning 
på opp til 10° og tverrfall på opp til 10° 
(Krav: Stigning og tverrfall < 4,9°).  

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

5.20.3  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: T ilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast, jevnt og plant med helning ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen. 
 

NB: Løse, flyttbare benker er ikke vurdert. 
Hvis disse er plassert som et hinder for 
rullestolbrukere, vil bålplassen ikke være 
tilgjengelig selv om den er vurdert slik. 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

5.20.4  Gapahuk 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm. 

 Følgene møter ikke Krav: Terskel på 
20cm (Krav ≤ 2,5 cm), snusirkelen på 
100 cm (Krav: ≥ 160 cm). Dekket er 
løst og ujevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 160 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 
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6 RESULTATER FRA KARTLEGGING I KARLSØY KOMMUNE 
Her følger en presentasjon av resultatene basert på kartleggingen gjort i de utvalgte områdene i 
Karlsøy kommune (se Figur 6-1). 
 

 
Figur 6-1: Modifiserte skjermdump fra Norgskart.no: Oversikt over kartlagte områder i Karlsøy 
kommune. 

 
 

6.1 HULDRESTIEN, GAMNES 
Kartlagte objekter på Huldrestien ved Gamnes består av et parkeringsområde og 0,2 km turvei som 
leder til en grillhytte og bålplass. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 6-2. 
 

 
Figur 6-2: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på Huldrestien 
ved Gamnes. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 
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6.1.1  Parkeringsområde 
 
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 

6.1.2  Turvei 

Grusbelagt turvei inn til grillhytte og bålplass 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall ≤ 
2,9°. Dekket er fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 7° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall på < 
4,9°. Dekket er fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 7° (Krav: Stigning < 
4,9°). Møteplasser er fraværende 

(Krav: Turvei bredde < 180 cm gir krav 
om møteplass hver 25 - 100 m 
avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

6.1.3  Gril lhytte 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, snusirkelen 
er ≥ 160 cm og dekket er fast, plant og 
jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terskel på 
13 cm (Krav: ≤ 2,5 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Høy 
inngangshøyde (≤ 225 cm) gir intet 
behov for kontrastmerking i øvre kant. 

 

6.1.4  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Løst og 

ujevnt dekke med helning på opp til 8° 
(Krav: Dekket må være flatt, fast og 
jevnt med helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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6.2 RASTEPLASS VED STORVATNET, VANNAREID 
Kartlagte objekter på rasteplassen ved Storvatnet på Vannareid består av en sittegruppe. Se 
skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 6-3. 
 

 
Figur 6-3: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på 
rasteplassen ved Storvatnet på Vannareid. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

6.2.1  Sittegruppe 
 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
plant og fast med helning ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt), bordet har fri 
høyde på 66 cm (Krav ≥ 67 cm), utstikk 
av bordplate er på 40 cm (Krav: ≥ 50 
cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
 

Bilde 6-1:  Sittegruppe 
ved Storvannet på 
Vannareid. Denne er 
ikke klassifisiert som 
tilgjengelig, da dekket 
er ujevnt, bordet for 
lavt og for kort 
utstikk. Flyttbare bord 
som er plassert slik at 
ikke rullestolbrukere 
kommer til er ikke tatt 
med i vurderingen, 
men slik bordet er 
plassert på bildet vil 
bordet være svært 
vanskelig tilgjengelig 
for rullestolbrukere. 
Foto: Maja Sjöskog 
Kvalvik. 
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6.3 P-PLASS, MIKKELVIK 
Kartlagte objekter i Mikkelvik består av et parkeringsområde, toalett og en sittegruppe. Se 
skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 6-4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6-4: Modifisert 
skjermdump fra Norgeskart.no: 
Oversikt over området kartlagt i 
Mikkelvik. Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

6.3.1  Parkeringsområde 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 

6.3.2  Toalett 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Håndstøtte 
på begge sider med høyde 82 cm. 

 Følgende møter ikke krav: 
Inngangsbredde er 80 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskelen 
er 16 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 

snusirkel er 110 cm (Krav: Snusirkel ≥ 
160 cm), fri sideareal rundt WC er 
fraværende (Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Ingen 

skilting (Krav: Skilting) og belysning 
(Krav: belysning). Kontrast mellom dør 
og dørkarm er mindre god (Krav: god 
kontrast). 

 

6.3.3  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Terreng med 
helning ≤ 2,9°. Bordet har fri høyde på 
≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt), 
utstikk av bordplate er på 20 cm (Krav: 
≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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7 RESULTATER FRA KARLEGGING I BALSFJORD KOMMUNE 
Her følger en presentasjon av resultatene basert på kartleggingen gjort i de utvalgte områdene i 
Balsfjord kommune (se Figur 7-1). 
 

 
Figur 7-1: Modifiserte skjermdump fra Norgskart.no: Oversikt over kartlagte områder i Balsfjord 
kommune. 

7.1 LØKTA, TOMASJORDNES 
Kartlagte objekter på Løkta ved Tomasjordnes består av en bålplass. Se skjermdump fra 
Norgeskart.no i Figur 7-2. 
 

 
Figur 7-2: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på Løkta ved 
Tomasjordnes. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 
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7.1.1  Bålplass 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 

 Følgende møter ikke krav: Løst og 
ujevnt dekke med helning på opp til 3° 
(Krav: Dekket må være flatt, fast og 
jevnt med helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
 

7.2 ELVEPARKEN, NORDKJOSBOTN 
Kartlagte objekter i Elveparken ved Nordkjosbotn består av et parkeringsområde, 0,8 km turvei som 
leder til en gapahuk. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 7-3. 
 

 
Figur 7-3: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt i Elveparken 
ved Nordkjosbotn. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 

7.2.1  Parkeringsområde 
 
Asfaltert parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 

7.2.2  Turvei 

 
Turveien består av 3 segmenter. 
 
Segment 1 (Objekt  id 4259) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 
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Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall på < 
4,9°, dekket er fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 9° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 2 (Objekt  id 4258) 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Terreng og 
tverrfall på < 4,9°, dekket er fast og 
jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

  

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
Bilde 7-1: Turveien i Elveparken i 
Nordkjosbotn er en flott promenade langs 
elva. Turveien oppfyller imidlertid ikke alle 
kravene for å klassifiseres som tilgjengelig for 
funksjonshemmede. Foto: Maja S. Kvalvik. 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 4257) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° og tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Stigning: ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m), Krav tverrfall: ≤ 
2,9°). Dekket er ujevnt (Krav: jevnt). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° og tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). Dekket er ujevnt (Krav: jevnt). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Naturlig 

føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). Turveien har fri høyde < 225 
cm (Krav: fri høyden > 225 cm). 
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7.2.3  Gapahuk 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangshøyde ≥ 150 cm, og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgene møter ikke Krav: Terskel på 25 
cm (Krav ≤ 2,5 cm), snusirkelen på 125 
cm (Krav: ≥ 160 cm). Inngangsbredde 

på 77 cm (Krav: Inngangsbredde ≥ 90 
cm) 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 170 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 
 

7.3 JUKSAVATN 
Kartlagte objekter ved Juksavatn i Strupen består av et parkeringsområde, adkomstvei til toalett 
m/rampe og sittegrupper, gapahuk, og fiskeplass. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 7-4. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figur 7-4: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt ved 
Juksavatn i Strupen. 
Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

7.3.1  Parkeringsområde  
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
rekreasjonsområdet. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm).  

7.3.2  Toalett  
 

Toalett m/rampe 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 100 cm (≥ 90 cm), 
rampeterskelen < 2,5 cm). 
Dørterskelen < 2,5 cm. Snusirkel ≥ 160 
cm. Håndstøtter på begge sider med 
høyde 83 cm). 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampestigning 8° (Krav: Stigning ≤ 2,9° 
(< 4,9° på maks. 3 m)). 
Inngangsbredde 85 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Fri sideareal 
rundt WC er fraværende (Krav: ≥ 90 
cm). 
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Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 300 cm (≥ 90 cm), 
rampeterskelen < 2,5 cm). 
Dørterskelen < 2,5 cm. Snusirkel ≥ 160 
cm. Håndstøtter på begge sider med 
høyde 83 cm). 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampestigning er på 8° (Krav: Stigning 
< 4,9°). Inngangsbredde er 85 cm 
(Krav: Inngangsbredde ≥ 90 cm). Fri 
sideareal rundt WC er fraværende 
(Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Kontrast 
mellom dør og dørkarm god.  

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
skilting (Krav: Skilting). Ingen 
belysning (Krav: belysning) 

 
 
 
Adkomstvei t i l  toalett  

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
 

7.3.3  Rasteplass 

 
Sittegruppe på platt ing. 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Ankomst 
via rampe med helning på 20° (Krav: 
helning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
S ittegrupper ved vannet 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Terreng med 
helning ≤ 2,9°. Bordet har fri høyde på 
≥ 67 cm. Dekket er fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 10 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

 
Gapahuk med bålplass 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, terskel ≤ 2,5 
cm, snusirkel ≥ 160 cm og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangshøyde > 225 stiler ingen krav 
til kontrastmerking. 

 
 

 
F iskeplass 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 150 cm (≥ 90 cm). 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampestigning er på 11° (Krav: 
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Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)), 
rampeterskelen er 10 cm (Krav: 
Terskel < 2,5 cm), håndstøtte er 
fraværende (Krav: begge sider, høyde 
75 - 85 cm). Snusirkel er på 150 cm 
(Krav: Snusirkel ≥ 160 cm), Stoppkant 
fraværende (Krav: Stoppkant ≥ 10 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 150 cm (≥ 90 cm). 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampestigning er på 11° (Krav: 
Stigning < 4,9°), rampeterskelen er 10 
cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 
håndstøtte er fraværende (Krav: 
begge sider, høyde 75 - 85 cm). 
Snusirkel er på 150 cm (Krav: Snusirkel 
≥ 160 cm), Stoppkant fraværende 
(Krav: Stoppkant ≥ 10 cm). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende møter ikke krav: Rekkverk og 
markering av kanter fraværende. 

 
 
Adkomstvei t i l  gapahuk, s ittegruppe 
og f iskeplass.  

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Taktil og visuell 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 

7.4 TENNES HELLERISTNINGSFELT 
Kartlagte objekter på Tennes helleristningsfelt består av et parkeringsområde og en turvei. Se 
skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 7-5. 
 

 
Figur 7-5: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på Tennes 
helleristningsfelt. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol.  

7.4.1  Parkeringsområde  
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet turvei. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm). 
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7.4.2  Turvei 

Turvei opp til helleristninger. Turveien 
bestående av grusvei og ramper. Rampene har 
rekkverk og små møteplasser med 
hvilebenker. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 8° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 Følgende møter ikke krav: Turveien 
har fri høyde < 225 cm (Krav: fri høyde 
> 225 cm). 

 

 

7.5 SKOGSBUA, INDRE MALANGSEIDET 
Kartlagte objekter ved Skogsbua på Indre Malangseidet består av et parkeringsområde og 1,6 km 
turvei som leder til grillhytte, bålplass, sittegruppe og toalett. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 
7-6 på neste side. 
 

7.5.1  Parkeringsområde  
Grusbelagt snuplass benyttes som 
parkeringsområde. Tilknyttet turvei. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

Bilde 7-2: Tennes 
helleristningsfelt. 
Området er tilpasset 
funksjonshemmede med 
ramper, møteplasser og 
rekke. Stigningen er for 
bratt ifølge kravene, for å 
kunne klassifiseres som 
tilgjengelig. Foto: Ole 
Andreas Jenssen. 
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7.5.2  Turvei 

Turveien består av 2 segment. Bredden på 
hovedsegmentet er gjennomgående ≥ 180cm 
og gir ingen behov for møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 4243) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekke er 
ujevnt (Krav: jevnt dekke). Terreng 
med stigning på opp til 14° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 6° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekke er 
ujevnt (Krav: jevnt dekke). Terreng 
med stigning på opp til 14° og tverrfall 
på opp til 6° (Krav: < 4,9°).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 4242) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 10° og tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Stigning: ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m), Krav tverrfall: ≤  
 
2,9°). Dekket er ujevnt og løst (Krav: 
jevnt og fast). Veibredden er 40 cm 
(Krav: Veibredde ≥ 90 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 

Figur 7-6: Modifisert skjermdump 
fra Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt ved Skogsbua på 
Indre Malangseidet. Klassifiseringen 
er basert på kriteriene for manuell 
rullestol. Grillhytte og bålplass er 
lokalisert ved sittegruppe, men 
vises ikke i kartet på grunn av 
begrenset forstørrelsesnivå. 
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 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 29° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). Dekket er ujevnt og 
løst (Krav: jevnt og fast). Veibredden 
er 40 cm (Krav: Veibredde ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Fravær av 
naturlig føringskant/ledelinje (Krav: 
føringskant/ledelinje med god 
kontrast). 

 

7.5.3  Gril lhytte 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Snusirkelen 
er ≥ 160 cm, inngangshøyde ≥ 150 cm 
og dekket er fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: 
Inngangsbredden er på 76 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskel er 
på 9 cm (Krav: Terskel ≤ 2,5 cm) 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 205 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 

7.5.4  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Løst og 

ujevnt dekke med helning på opp til 7° 
(Krav: Dekket må være flatt, fast og 
jevnt med helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

7.5.5  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Bordet har 
fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med helning opp til 7° (Krav: helning ≤ 
2,9°) Dekket er løst og ujevnt (Krav: 
fast og jevnt), utstikk av bordplate er 
på 10 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

7.5.6  Toalett 

Klassisk "utedo". 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: 

Inngangsbredde er 72 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskelen 
er 23 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 
snusirkel er 50 cm (Krav: Snusirkel ≥ 
160 cm), håndstøtte er fraværende 
(Krav: begge sider, høyde 75 - 85 cm), 
fri sideareal rundt WC er fraværende 
(Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Ingen 

skilting (Krav: Skilting) og belysning 
(Krav: belysning). Kontrast mellom dør 
og dørkarm er mindre god (Krav: god 
kontrast). 
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8 RESULTATER FRA KARTLEGGING I STORFJORD KOMMUNE 
 
Her følger en presentasjon av resultatene basert på kartleggingen gjort i de utvalgte områdene i 
Storfjord kommune (se Figur 8-1). 

 
Figur 8-1: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over områdene kartlagt i Storfjord 
kommune. 
 

8.1 STRANDPROMENADEN I SKIBOTN 
Kartlagte objekter langs med strandpromenaden i Skibotn består av et parkeringsområde og en turvei 
på 0,9 km. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 8-2. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 8-2: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over området 
kartlagt på strandpromenaden i Skibotn. 
Klassifiseringen er basert på kriteriene for 
manuell rullestol. 
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8.1.1  Parkeringsområde   
Asfaltert parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 
 

8.1.2  Turvei 

Turveien ovenfor stranda er delt opp i 6 
segmenter. Bredden er gjennomgående ≥ 
180cm og gir ingen behov for møteplasser. 
 
Segment fra parker ingsområde t i l  
start  turvei  (Objekt  id 3963) 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 
 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 

2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: God 
kontrast). 

 
 
Segment over kupert turvei  (Objekt  
id 3925) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

 
Segment rundt Okseneset  (Objekt  id 
3924) 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

Bilde 8-1: Segment rundt Okseneset ved strand-
promenaden i Skibotn. Dette området har et fast 
og jevnt dekke, ingen bratte stigninger eller store 
tverrfall, og er derfor vurdert som tilgjengelig. 
Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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Segment turvei  bratt terreng (Objekt  
id 3923) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment turvei sørside av Okseneset 
(Objekt  id 3922) 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment turvei st igning  opp t i l  
Gammelveien (Objekt id 3921) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 
 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 
 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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8.2 OTERTUN I OTEREN 
Kartlagte objekter på Otertun består av et parkeringsområde, omtrent 0,3 km turvei, en bålplass og 
en gapahuk. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 8-3. 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 8-3: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over området 
kartlagt på Otertun i Oteren. 
Klassifiseringen er basert på kriteriene 
for manuell rullestol. Gapahuk er 
lokalisert ved bålplass, men vises ikke i 
kartet på grunn av begrenset 
forstørrelsesnivå. 

 

8.2.1  Parkeringsområde  
Stor gruslagt parkering tilknyttet turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm).  

 

8.2.2  Turvei 

Turveien består av 1 segment. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. Se bilde 8-2. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 17° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning: ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m), Krav tverrfall: ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 17° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall: < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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8.2.3  Gapahuk 

 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, terskel ≤ 2,5 
cm, snusirkel ≥ 160 cm og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 215 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

8.2.4  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Løst og 

ujevnt dekke med helning på opp til 
20° (Krav: Dekket må være flatt, fast 
og jevnt med helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Bilde 8-2: Turveien 
til gapahuken på 
Otertun har fast og 
jevnt dekke, men er 
for bratt og har for 
stort tverrfall 
enkelte steder. 
Etablering av flere 
plane hvileplasser 
(og/eller rekkverk) 
og fjerning av 
tverrfall vil kunne 
gjøre området mer 
tilgjengelig for 
rullestolbrukere. 
Foto: Ole Andreas 
Jenssen. 
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8.3 LULLEDALEN UTENFOR SKIBOTN 
Kartlagte objekter i Lulledalen består av et parkeringsområde, omtrent 0,5 km turvei, gapahuk, 
sittegruppe og bålplass. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 8-4. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Figur 8-4: Modifisert skjermdump 
fra Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt i Lulledalen 
utenfor Skibotn. Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

8.3.1  Parkeringsområde    
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. Se Bilde 8-3. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

ujevnt og løst (Krav: fast og jevnt 
dekke). Det finnes ingen avsatt HC-
parkering (Krav: kapasitet UU-plasser 
≥ 5% av antall plasser. Krav HC-
parkering: Ligge nærmest fasilitetene, 
tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm). 

 
 

8.3.2  Turveien 

Turveien er delt opp i 2 segmenter. Bredden 
er gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen 
behov for møteplasser. 
 
 

 
Segment fra parker ingsområdet t i l  
hvor veien tar av fra traktorvei  
(Objekt  id 3917) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall ≤ 2,9°. 

Bilde 8-3: Parkeringsområde ved turstien i Lulledalen. 
Området er ikke klassifisert som tilgjengelig. Dekket 
er for ujevnt og løst og det finnes ingen avsatt HC-
parkering. Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° over korte 
strekninger (Krav: Stigning: ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m). Toppdekket består 
av løs ubunden grus (Krav dekke: jevnt 
og fast). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° over korte 
strekninger (Krav: Stigning < 4,9°). 
Toppdekket består av løs ubunden 
grus (Krav: fast dekke). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment fra traktorveien t i l  
rekreasjonsområdet  (Objekt id 3916) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terrenget 
har stigninger på opp til 14° over korte 
strekninger (Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terrenget 
har stigninger på opp til 14° over korte 
strekninger. (Krav: Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

8.3.3  Gapahuk 

Gapahuk med flyttbare benker. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, terskel ≤ 2,5 
cm og dekket er fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkelen 
er på 120 cm (Krav: ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 200 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 
 

8.3.4  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9°, 
bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 30 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

8.3.5  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9° 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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8.4 ELVEVOLL SKOGSVEG OPP TIL GAPAHUKEN 
Kartlagte objekter langs med Elvevollen skogsvei består av et parkeringsområde, omtrent 1,1 km 
turvei, gapahuk og sittegruppe. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 8-. 
 

 
 
 
 
Figur 8-5: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt langs med 
Elvevoll skogsvei. 
Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell 
rullestol. Gapahuk er 
lokalisert ved sittegruppe, 
men vises ikke i kartet på 
grunn av begrenset 
forstørrelsesnivå. 

 

8.4.1  Parkeringsområde  
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 
 

8.4.2  Turvei 

Turveien består av 1 segment. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 29° og tverrfall 

på opp til 10° (Krav: Stigning: ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m), Krav tverrfall: ≤ 
2,9°). Dekket er ujevnt og løst (Krav: 
jevnt og fast). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 29° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). Dekket er ujevnt og 
løst (Krav: jevnt og fast). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med dårlig kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
 
 

8.4.3  Gapahuk 

Gapahuk med platting og sittegruppe. 
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Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgene møter ikke Krav: Terskel på 25 
cm (Krav ≤ 2,5 cm), snusirkelen på 120 
cm (Krav: ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 200 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

8.4.4  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9°, 
bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 20 cm (Krav: ≥ 50 cm). 
Sittegruppen har samme adkomstvei 
som gapahuken og har dermed en 
terskel på 25 cm (Krav ≤ 2,5 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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9 RESULTATER FRA KARTLEGGING I LYNGEN KOMMUNE 
Her følger en presentasjon av resultatene basert på kartleggingen gjort i de utvalgte områdene i 
Lyngen kommune (se Figur 9-1). 
 

 
Figur 9-1: Modifiserte skjermdump fra Norgskart.no: Oversikt over kartlagte områder i Lyngen 
kommune. 
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9.1 NERSIDEN/TINDEVANGEN 
Kartlagte objekter på Nersiden/Tindevangen består av et parkeringsområde og adkomstveier til 
gapahuk, grillhytte, toalett, sittegruppe og fiskeplass. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-2. 
 

Figur 9-2: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på 
Nersiden/Tindevangen. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 

9.1.1  Parkeringsområde  
Asfaltert parkeringsområde tilknyttet 
rekreasjonsområde. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm). 

 
 

9.1.2  Toalett 

Enkelt toalett. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 

 Følgende møter ikke krav: 
Inngangsbredde er 75 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm), 
dørterskelen er 17 cm (Krav: Terskel < 
2,5 cm), snusirkel er 140 cm (Krav: 
Snusirkel ≥ 160 cm), håndstøtte er 
fraværende (Krav: begge sider, høyde 
75 - 85 cm), fri sideareal rundt WC er 
fraværende (Krav: ≥ 90 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: 

Inngangsbredde er 75 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm), 
dørterskelen er 17 cm (Krav: Terskel < 
2,5 cm), snusirkel er 140 cm (Krav: 
Snusirkel ≥ 160 cm), håndstøtte er 
fraværende (Krav: begge sider, høyde 
75 - 85 cm), fri sideareal rundt WC er 
fraværende (Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: belysning 
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 Følgende møter ikke krav: Kontrast 
mellom dør og dørkarm dårlig (Krav: 
god). Ingen skilting (Krav: Skilting). 

 
 

9.1.3  Gril lhytte 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, terskel ≤ 2,5 
cm og dekket er fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkelen 
er på 120 cm (Krav: ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 205 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 
 

9.1.4  Gapahuk 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, terskel ≤ 2,5 
cm og dekket er fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkelen 
er på 140 cm (Krav: ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 220 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 
 

9.1.5  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9°, 
bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 20 cm (Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

 
Adkomstvei  fra parkeringsområde t i l  
gapahuker og s ittegruppe (objekt  id 
3824) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9° og stigning ≤ 2,9° 
(< 4,9° på maks. 3 m. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt dekke < 2,5 cm 
høydedifferens og sprekker < 1,0 cm) 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt dekke < 2,5 cm 
høydedifferens og sprekker < 1,0 cm) 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
ledelinje (Krav: Ledelinje/føringskant, 
både taktil og visuell, med god 
kontrast). 
 

9.1.6  Fiskeplass 

 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 150 cm (≥ 90 cm), 
snusirkel ≥ 160 cm, stoppkant ≥ 10 
cm. 

 Følgende møter ikke krav: 
rampestigning er på 15° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)), 
rampeterskelen er 3 cm (Krav: Terskel 
< 2,5 cm), håndstøtte er fraværende 
(Krav: begge sider, høyde 75 - 85 cm). 



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Lyngen kommune 

 

 
 

113 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er 150 cm (≥ 90 cm), 
snusirkel ≥ 160 cm, stoppkant ≥ 10 
cm. 

 Følgende møter ikke krav: 
rampestigning er på 15° (Krav: 
Stigning < 4,9°), rampeterskelen er 3 
cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 
håndstøtte er fraværende (Krav: 
begge sider, høyde 75 - 85 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Tilstrekkelig 
kontrast og rekkverk. 

 
 
Adkomstvei  fra parkeringsområdet t i l  
f iskeplass (objekt  id 3823) 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9° og stigning ≤ 2,9° 
(< 4,9° på maks. 3 m). 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt dekke < 2,5 cm 
høydedifferens og sprekker < 1,0 cm) 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Stigning og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt dekke < 2,5 cm 
høydedifferens og sprekker < 1,0 cm) 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
ledelinje (Krav: Ledelinje/føringskant, 
både taktil og visuell, med god 
kontrast. 

 

Bilde 9-1: På Nersiden/Tindevangen finnes en flott fiskeplass som tilsynelatende er etablert også 
med tanke på rullestolbrukere. Med små grep vil denne kunne bli bedre tilgjengelig. Her trengs et 
jevnt dekke, lengre rampe for planere stigning opp fiskebryggen, lavere terskel opp rampen og 
håndstøtte også på rampen. For synshemmede trengs også ledelinjer. I området finnes også en 
gapahuk, grillhytte og et toalett som bør gjøres bedre tilgjengelig. Foto: Ole Andreas Jenssen. 
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9.2 JÆGERVATNET VESTRE SKOGSVEG 
Kartlagte objekter langsmed Jægervatnet vestre skogsveg består av et parkeringsområde, 1,6 km 
turvei og gapahuk. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-3. 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 9-3: Modifisert 
skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt 
over området kartlagt 
langsmed Jægervatnet 
vestre skogsveg. 
Klassifiseringen er basert 
på kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

9.2.1  Parkeringsområde  
Stor gruslagt parkering tilknyttet turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm).  

 

9.2.2  Turvei 

Turveien består av 4 segment. Bredden i de 3 
første segmentene er ≥ 180cm og gir ingen 
behov for møteplasser. Bredden i det siste 
segmentet er 90 cm. Her stilles det Krav til en 
vurdering av antall møteplasser opp mot 
bruksintensitet. 
 
 
 

Segment adkomstvei langsmed bi lvei  
t i l  turvei (Objekt  id 3822) 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment av turvei (Objekt id 3821) 
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Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast). Terreng med stigning 
på opp til 6° (Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast). Terreng med stigning 
på opp til 6° (Krav: Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast, men ikke 
kontinuerlig. 

 
 

Segment av turvei (Objekt id 3819) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast). Terreng med stigning 
på opp til 7° (Krav: Stigning ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast). Terreng med stigning 
på opp til 7° (Krav: Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment av turvei ned t i l  gapahuk  
(Objekt  id 3818) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 16° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Terreng 
med tverrfall på 6° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). Møteplasser er fraværende 
(Krav: Turvei bredde < 180 cm gir krav 
om møteplass hver 25 - 100 m 
avhengig av bruksintensitet) 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 16° (Krav: Stigning < 
4,9°). Terreng med tverrfall på 6° 
(Krav: Tverrfall ≤ 4.9°). Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet) 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 Følgende møter ikke krav: Turveien 
har ikke fri høyde opp til 225 cm. 

 
 

9.2.3  Gapahuk 

Gapahuk med bålplass. 
 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, terskel ≤ 2,5 
cm, snusirkel ≥ 160 cm og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 200 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 
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9.3 SØRLENANGSBOTN 
Kartlagte objekter i Sørlenangsbotn består av et stort og lite parkeringsområde, toalett m/rampe, 
turveier til bålplasser og sittegruppe. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-4.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 9-4: Modifisert 
skjermdump fra Norgeskart.no: 
Oversikt over området kartlagt 
i Sørlenangen. Klassifiseringen 
er basert på kriteriene for 
manuell rullestol. 

 

9.3.1  Parkeringsområde  
Stor gruslagt parkering tilknyttet turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm).  

 
 

9.3.2  Toalett 

Enkelt toalett med rampe. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er tilstrekkelig. 
Rampestigning er ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m), rampeterskelen er 1 cm (< 
2,5 cm), inngangsbredde er 100 cm (≥ 
90 cm), dørterskelen er 1 cm (< 2,5 
cm) og fri sideareal rundt WC er ≥ 90 
cm. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkel er 
140 cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm), 
håndstøtte er fraværende (Krav: 
begge sider, høyde 75 - 85 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er tilstrekkelig. 
Rampestigning er < 4,9°, 
rampeterskelen er 1 cm (< 2,5 cm), 
inngangsbredde er 100 cm (≥ 90 cm), 
dørterskelen er 1 cm (< 2,5 cm) og fri 
sideareal rundt WC er ≥ 90 cm. 
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 Følgende møter ikke krav: Snusirkel er 
140 cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm), 
håndstøtte er fraværende (Krav: 
begge sider, høyde 75 - 85 cm). 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Kontrast 
mellom dør og dørkarm er god. 

 Følgende møter ikke krav: Belysning 
(Krav: belysning).  

 
 

9.3.3  Turvei 

Adkomstvei til bålplass ved parkeringsområde. 
Kort lengde gir ingen behov for møteplasser. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), 
tverrfall på opp til 5° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). Dekket er ujevnt og løst (Krav: 
jevnt og fast). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 6° og tverrfall 
på opp til 5° (Krav: Stigning og tverrfall  

 
 
< 4,9°). Dekket er ujevnt og løst (Krav: 
jevnt og fast). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
naturlig ledelinje/føringskant (Krav: 
Ledelinje/føringskant, både taktil og 
visuell, med god kontrast). 

 

9.3.4  Bålplass 

Bålplass ved parkeringsområde. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Løst og 

ujevnt dekke med helning på opp til 6° 
(Krav: Dekket må være flatt, fast og 
jevnt med helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

9.3.5  Turvei 

Turveien til bålplass og sittegruppe består av 2 
segmenter. Bredden er gjennomgående ≥ 
180cm og gir ingen behov for møteplasser. 
 

Bilde 9-2: Toalettet i 
Sørlenangsbotn har en bred rampe 
som ikke er for bratt og har liten 
terskel. Inngangsbredden til 
toalettet er også tilstrekkelig bred. 
Rullestolbrukere uten ledsager må 
imidlertid ha et flatt snuareal på 
160 cm/dm utenfor døra for å 
kunne åpne den. For å gjøre 
toalettet helt tilgjengelig, bør 
håndstøtte installeres, og så er 
snusirkelen for liten inne i 
toaletthuset. Foto: Ole Andreas 
Jenssen. 
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Segment fra parker ingsområde og 
sørover (Objekt id 3807) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 8° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Terreng 
med tverrfall på 10° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 8° (Krav: Stigning < 
4,9°). Terreng med tverrfall på 10° 
(Krav: Tverrfall ≤ 4.9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment in t i l  bålplass og 
s ittegruppe (Objekt id 3806) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Terreng med tverrfall på ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 4° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Terreng og tverrfall med stigning 
< 4,9°. Terreng med tverrfall på 10° 
(Krav: Tverrfall ≤ 4.9°). 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt).  

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
ledelinje/føringskant. 

 
 

9.3.6  Bålplass 

Bålplass ved enden av turvei. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9° 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

9.3.7  Sittegruppe 

Sittegruppe ved enden av turvei. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9°, 
bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 15 cm (Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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9.4 INNEREIDET, STRAUMEN 
Kartlagte objekter på Innereidet ved Straumen består av et parkeringsområde, 0,5 km turvei, 
grillhytte, bålplass og toalett. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-4. 
 

Figur 9-4: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på Innereidet 
ved Straumen. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 

9.4.1  Parkeringsområde    
 

Stor gruslagt parkering tilknyttet turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm).  

 

 

9.4.2  Turvei 

Turveien består av 7 segment. Bredden er for 
det meste ≥ 180cm og gir ingen behov for 
møteplasser. 
 

Segment 1 fra parkeringsplass 
(Objekt  id 3805) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Terreng med stigning ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m). Terreng med 
tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Terreng og tverrfall på < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 2 krysser  ravine med bro 
(Objekt  id 3804) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall ≤ 2,9°. 
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 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Toppdekket består av løs ubunden 
grus (Krav: fast dekke). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Toppdekket består av 
løs ubunden grus (Krav: fast dekke). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 3803) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Terreng med stigning ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m). Terreng med 
tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Terreng og tverrfall på < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 4 (Objekt  id 3802) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Toppdekket består av løs ubunden 
grus (Krav: fast dekke). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Toppdekket består av 
løs ubunden grus (Krav: fast dekke). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 5 (Objekt  id 3801) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Toppdekket består av løs ubunden 
grus (Krav: fast dekke). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall < 4,9°. Terreng med 
stigning < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Toppdekket 
består av løs ubunden grus (Krav: fast 
dekke). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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Segment 6 (Objekt  id 3800) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Terreng med stigning ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m). Terreng med 
tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast).  

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. Terreng og tverrfall på < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast).  

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast. 

 
 
Segment 7 Adkomstvei  t i l  toalett 
(Objekt  id 3799) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Toppdekket består av løs ubunden 
grus (Krav: fast dekke). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt og tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Toppdekket består av 
løs ubunden grus (Krav: fast dekke). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm.  

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast. 

9.4.3  Gril lhytte 

Grillhytte med rampe. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
rampeterskelen er 1 cm (< 2,5 cm), 
inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, dørterskel 
≤ 2,5 cm, snusirkel ≥ 160 cm og dekket 
er fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: 
rampestigning på 9° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Håndstøtte 
er fraværende (Krav: begge sider, 
høyde 75 - 85 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
rampeterskelen er 1 cm (< 2,5 cm), 
inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, dørterskel 
≤ 2,5 cm, snusirkel ≥ 160 cm og dekket 
er fast, plant og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: 
rampestigning på 9° (Krav: Stigning < 
4,9°). Håndstøtte er fraværende (Krav: 
begge sider, høyde 75 - 85 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 205 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 
 

9.4.4  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
plant og jevnt med helning ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: dekket er 
løst (Krav: fast). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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9.4.5  Toalett 

Enkelt toalett med rampe. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er tilstrekkelig. 
Rampestigning er ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m). 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampeterskel er 10 cm (Krav: Terskel 
< 2,5 cm), inngangsbredde er 80 cm 
(Krav: Inngangsbredde ≥ 90 cm), 
dørterskelen er 5 cm (Krav: Terskel < 
2,5 cm), snusirkel er 120 cm (Krav: 
Snusirkel ≥ 160 cm), håndstøtte er 
fraværende (Krav: begge sider, høyde 
75 - 85 cm), fri sideareal rundt WC er 
fraværende (Krav: ≥ 90 cm). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er tilstrekkelig. 
Rampestigning er ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Rampeterskel er 10 cm (Krav: Terskel 
< 2,5 cm), inngangsbredde er 80 cm 
(Krav: Inngangsbredde ≥ 90 cm), 
dørterskelen er 5 cm (Krav: Terskel < 
2,5 cm), snusirkel er 120 cm (Krav: 
Snusirkel ≥ 160 cm), håndstøtte er 
fraværende (Krav: begge sider, høyde 
75 - 85 cm), fri sideareal rundt WC er 
fraværende (Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Kontrast 
mellom dør og dørkarm er god. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
skilting (Krav: Skilting) og belysning 
(Krav: belysning).  

 
 
 

9.5 RUSSELV 
Kartlagte objekter i Russelv består av et parkeringsområde, 2 toalett, turveier til blant annet bålplass 
og gapahuk. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-6. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 9-5: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt i Russelv. 
Klassifiseringen er basert på 
kriteriene for manuell rullestol. 
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9.5.1  Parkeringsområde  
Stor gruslagt parkering tilknyttet turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm).  

 
 

9.5.2  Toalett 

Enkelt toalett ved parkeringsområdet. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: 

Inngangsbredde er 80 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskelen 
er 10 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 
snusirkel er 150 cm (Krav: Snusirkel ≥ 
160 cm), håndstøtte er fraværende 
(Krav: begge sider, høyde 75 - 85 cm), 
fri sideareal rundt WC er fraværende 
(Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Kontrast 
mellom dør og dørkarm er god. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
skilting (Krav: Skilting) og belysning 
(Krav: belysning).  

 
 
 
 
 
 
 

9.5.3  Turvei 

Turveien består av 6 segmenter. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. 
 
Segment 1 adkomstvei  t i l  turvei 
(Objekt  id 3798) 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 3797) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 3° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Terreng 
med tverrfall på 3° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Terreng og tverrfall på < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 3796) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 
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 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 7° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Terreng 
med tverrfall på 8° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° og tverrfall 
på opp til 8° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). Dekket er ujevnt (Krav: jevnt).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
 
 

Segment 4 (Objekt  id 3795) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 4° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Terreng 
med tverrfall på 10° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Terreng med stigning på < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med tverrfall på opp til 10° (Krav: 
Tverrfall < 4,9°). Dekket er ujevnt 
(Krav: jevnt).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 5 (Objekt  id 3794) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 7° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Terreng 
med tverrfall på 10° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). Dekket er ujevnt 
(Krav: jevnt).  

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

Segment 6 adkomstvei  t i l  
rekreasjonsområde (Objekt id 3793)  

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 5° (Krav tverrfall: ≤ 
2,9°). Dekket er ujevnt og løst (Krav: 
jevnt og fast). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 29° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). Dekket er ujevnt og 
løst (Krav: jevnt og fast). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende. 
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9.5.4  Gapahuk 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgene møter ikke Krav: Terskel på 24 
cm (Krav ≤ 2,5 cm), snusirkelen på 120 
cm (Krav: ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Lav 
inngangshøyde på 180 cm som ikke er 
merket med kontrastfarge (Krav: 
åpning ≤ 225 må ha kontrastmerking i 
øvre kant). 

 

9.5.5  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Løst og 

ujevnt dekke med helning på opp til 5° 
(Krav: Dekket må være flatt, fast og 
jevnt med helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav 

9.5.6  .  Toalett 

Klassisk "utedo". 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: 

Inngangsbredde er 70 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskelen 
er 13 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 
snusirkel er 50 cm (Krav: Snusirkel ≥ 
160 cm), håndstøtte er fraværende 
(Krav: begge sider, høyde 75 - 85 cm), 
fri sideareal rundt WC er fraværende 
(Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Kontrast 
mellom dør og dørkarm er god. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
skilting (Krav: Skilting) og belysning 
(Krav: belysning).  
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9.6 STORTUVA SKOGSVEG, SVENSBY 
Kartlagte objekter langsmed Stortuva skogsveg ved Svensby består av et parkeringsområde og turvei 
til gapahuk, sittegruppe og toalett. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-7. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 9-6: Modifisert skjermdump fra 
Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt 
langsmed Stortuva skogsveg ved Svensby. 
Klassifiseringen er basert på kriteriene for 
manuell rullestol. 

 

9.6.1  Parkeringsområde  
Stor gruslagt parkering tilknyttet turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm).  

 
 

9.6.2  Turvei 

Turveien består av 1 segment som går fra 
parkeringsområdet til rekreasjonsområde. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 3° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 

9.6.3  Gapahuk 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
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inngangshøyde ≥ 150 cm, og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 Følgene møter ikke Krav: Terskel på 30 
cm (Krav ≤ 2,5 cm), snusirkelen på 150 
cm (Krav: ≥ 160 cm). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Inngang har 
tilstrekkelig kontrast. 

 
 

9.6.4  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
plant og jevnt med helning ≤ 2,9°, 
bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
løst (Krav: fast), utstikk av bordplate 
er på 20 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 

9.6.5  Toalett 

Klassisk "utedo". 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: 

Inngangsbredde er 70 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskelen 
er 20 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 
snusirkel er 40 cm (Krav: Snusirkel ≥ 
160 cm), håndstøtte er fraværende 
(Krav: begge sider, høyde 75 - 85 cm), 
fri sideareal rundt WC er fraværende 
(Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Ingen 

skilting (Krav: Skilting) og belysning 
(Krav: belysning). Kontrast mellom dør 
og dørkarm er mindre god (Krav: god 
kontrast). 

 

 
 
 

 

 

 

Bilde 9-3: 
Gapahuken på 
Stortuva, Bensnes 
er per i dag ikke 
tilgjengelig for 
rullestolbrukere, 
først og fremst på 
grunn av for høy 
terskel (eller 
mangel på 
rampe). Foto: Ole 
Andreas Jenssen. 
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9.7 PRESTELVPARKEN, LYNGSEIDET 
Kartlagte objekter i Prestelvparken på Lyngseidet består av et parkeringsområde, 0,4 km turvei og en 
grillplass. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-7. 
 

 
Figur 9-7: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt i 
Prestelvparken på Lyngseidet. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 

9.7.1  Parkeringsområde   
Stor gruslagt parkering tilknyttet turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: Det finnes 
ingen avsatt HC-parkering (Krav: 
kapasitet UU-plasser ≥ 5% av antall 
plasser. Krav HC-parkering: Ligge 
nærmest fasilitetene, tydelig skiltet og 
merket, dimensjoneres med 450 cm x 
600 cm).  

 
 
 

9.7.2  Turvei 

Turveien består av 8 individuelle segment. 
Segmentene er presenter fra 
parkeringsområdet og i nordvestlig retning, så 
vest, deretter sør over elva. Videre øst, så 
nordøst og deretter sør og tilbake til 
parkeringsområdet. 
 
 

Segment 1 (Objekt  id 3883) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Terreng og 
tverrfall på < 4,9°, dekket er fast og 
jevnt. 

 Følgende møter ikke krav: 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 
 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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Segment 2 (Objekt  id 3884) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning < 4,9°). møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 3885) 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 
Veibredde < 180 cm gir ingen krav om 
møteplass. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 4 (Objekt  id 3890) 

Manuell rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,5° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning og tverrfall < 
4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 5  (Objekt  id 3886) 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m). Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Møteplasser er fraværende, men 
aksepteres siden segmentet er en bro. 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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Segment 6 (Objekt  id 3887) 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på 
maks. 3 m). Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 7 (Objekt  id 3889) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt.  

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4,5° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Tverrfall på opp til 3° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). Møteplasser er fraværende 
(Krav: Turvei bredde < 180 cm gir krav 
om møteplass hver 25 - 100 m 
avhengig av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 6° (Krav: 
Stigning < 4,9°).  Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 8 (Objekt  id 3888) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
Møteplasser er fraværende (Krav: 
Turvei bredde < 180 cm gir krav om 
møteplass hver 25 - 100 m avhengig 
av bruksintensitet). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°).  Møteplasser er 
fraværende (Krav: Turvei bredde < 
180 cm gir krav om møteplass hver 25 
- 100 m avhengig av bruksintensitet). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

9.7.3  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9° 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav. 
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9.8 KUNESET 
Kartlagte objekter består av omtrent 0,1 km turvei og en sittegruppe. Intet parkeringsområde ble 
observert. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-9. 
 

Figur 9-8: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på Kuneset. 
Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 

 

9.8.1  Turvei  

Bredden er ≥ 180cm og gir ingen behov for 
møteplasser. 
 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 9° (Krav: 
Stigning ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 9° (Krav: 
Stigning < 4,9°).   

 
 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

9.8.2  Sittegruppe 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9°, 
bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Utstikk av 
bordplate er på 18 cm (Krav: ≥ 50 cm). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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9.9 STELEN, KVALVIKDALEN 
Kartlagte objekter på Stelene i Kvalvikdalen består av et parkeringsområde og 0,9 km turvei inn til en 
gapahuk og bålplass.   
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 9-9: Modifisert skjermdump 
fra Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt på Stelene i 
Kvalvikdalen. Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for manuell 
rullestol. Gapahuk er lokalisert ved 
bålplass, men vises ikke i kartet på 
grunn av begrenset 
forstørrelsesnivå. 

 

9.9.1  Parkeringsområde  
Gruslagt parkering tilknyttet turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm).  

 

9.9.2  Turvei 

Turveien består av 2 segment. Bredden er ≥ 
180cm og gir ingen behov for møteplasser. 
 
 

Segment 1 (Objekt  id 3892) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7,5° og 
tverrfall på opp til 4,2° (Krav: Stigning: 
≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), Krav 
tverrfall: ≤ 2,9°). Dekket er ujevnt 
(Krav: jevnt). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7,5° og 
tverrfall på opp til 4,2° (Krav: Stigning 
og tverrfall < 4,9°). Dekket er ujevnt 
(Krav: jevnt). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 
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 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 

Segment 2 (Objekt  id 3891) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 15° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning: ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m), Krav tverrfall: ≤ 
2,9°). Dekket er ujevnt og løst (Krav: 
jevnt og fast). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Terreng 

med stigning på opp til 15° og tverrfall 
på opp til 10° (Krav: Stigning og 
tverrfall < 4,9°). Dekket er ujevnt og 
løst (Krav: jevnt og fast). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 

med dårlig kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 

9.9.3  Gapahuk 

Gapahuk med bålplass. 
 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm, 
inngangshøyde ≥ 150 cm, terskel ≤ 2,5 
cm, snusirkel ≥ 160 cm og dekket er 
fast, plant og jevnt. 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig  

 Følgende møter ikke krav: Dårlig 
kontrast på inngang (Krav: god 
kontrast). 

 

9.9.4  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9° 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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9.10  ØRNEBANEN, POLLEIDET 
Kartlagte objekter på Ørnebanen ved Polleidet består av et parkeringsområde, 0,7 km turvei som leder 
til toalett og bålplass. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-11. 
 

Figur 9-10: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt på 
Ørnebanen ved Polleidet. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 
 
 

9.10.1  Parkeringsområde    
Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

ujevnt og løst (Krav: fast og jevnt 
dekke). Det finnes ingen avsatt HC-
parkering (Krav: kapasitet UU-plasser 
≥ 5% av antall plasser. Krav HC-
parkering: Ligge nærmest fasilitetene, 
tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm). 

 

9.10.2  Turvei 

Turveien er delt opp i 3 segmenter. Bredden 
er hovedsakelig ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. 
 
 

Segment 1 (Objekt  id 3901) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° og tverrfall 
på opp til 6° (Krav: Stigning: ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m), Krav tverrfall: ≤ 
2,9°). Dekket er ujevnt (Krav: jevnt). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° og tverrfall 
på opp til 6° (Krav: Stigning og tverrfall 
< 4,9°). Dekket er ujevnt (Krav: jevnt). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 
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Segment 2 (Objekt  id 3900) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m). 
Dekket er ujevnt og løst (Krav: jevnt 
og fast). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall < 
4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning og tverrfall < 4,9°). Dekket er 
ujevnt og løst (Krav: jevnt og fast). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Ledelinje/føringskant, både 
taktil og visuell, med god kontrast). 

 
 
Segment 3 (Objekt  id 3902) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Tverrfall ≤ 
2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 4° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m). 
Dekket er ujevnt og løst (Krav: jevnt 
og fast). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Terreng med 
stigning og tverrfall < 4,9° 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt og løst (Krav: jevnt og fast). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er mindre god 
(Krav: Ledelinje/føringskant, både 
taktil og visuell, med god kontrast). 

 
 

9.10.3  Bålplass 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Ujevnt 
dekke (Krav: jevnt). Terreng helning på 
opp til 7° (Krav: helning ≤ 2,9°). 

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  

 
 

9.10.4  Toalett 

 

Manuell/elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: 

Inngangsbredde er 60 cm (Krav: 
Inngangsbredde ≥ 90 cm). Terskelen 
er 25 cm (Krav: Terskel < 2,5 cm), 
snusirkel er 40 cm (Krav: Snusirkel ≥ 
160 cm), håndstøtte er fraværende 
(Krav: begge sider, høyde 75 - 85 cm), 
fri sideareal rundt WC er fraværende 
(Krav: ≥ 90 cm). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Ingen 

skilting (Krav: Skilting) og belysning 
(Krav: belysning). Kontrast mellom dør 
og dørkarm dårlig (Krav: god 
kontrast). 
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9.11  SANDVIKA, ØRNESHALVØYA 
Kartlagte objekter i Sandvika på Ørneshalvøya består av et parkeringsområde, toalett og 0,1 km turvei 
til sittegruppe. Se skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-12. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9-11: Modifisert skjermdump 
fra Norgeskart.no: Oversikt over 
området kartlagt i Sandvika på 
Ørneshalvøya. Klassifiseringen er 
basert på kriteriene for manuell 
rullestol. 

 

9.11.1  Parkeringsområde 

Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Det finnes ingen 
avsatt HC-parkering (Krav: kapasitet 
UU-plasser ≥ 5% av antall plasser. Krav 
HC-parkering: Ligge nærmest 
fasilitetene, tydelig skiltet og merket, 
dimensjoneres med 450 cm x 600 cm). 

 
 

9.11.2  Toalett 

Enkelt toalett med rampe. 
 

Manuell/ elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: 
Rampebredden er tilstrekkelig. 
Rampeterskel er 1 cm (Krav: Terskel < 
2,5 cm). Rampestigning er ≤ 2,9° (< 
4,9° på maks. 3 m), Inngangsbredde er 
90 cm (Krav: Inngangsbredde ≥ 90 
cm), dørterskelen er 1 cm (Krav: 
Terskel < 2,5 cm), håndstøtte høyde 
80cm på begge sider, fritt sideareal 
rundt WC ≥ 90 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Snusirkel er 
120 cm (Krav: Snusirkel ≥ 160 cm). 
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Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Kontrast 
mellom dør og dørkarm er god. 

 Følgende møter ikke krav: Ingen 
belysning (Krav: belysning). Ingen 
skilting (Krav: Skilting). 

 
 

9.11.3  Turvei 

Turveien består av 2 segmenter. Bredden er 
gjennomgående ≥ 180cm og gir ingen behov 
for møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3904) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast.  

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° (Krav: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). Terreng 
med tverrfall på 3° (Krav: Tverrfall ≤ 
2,9°). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 4.9°. 

 Følgende møter ikke krav: Dekket er 
ujevnt (Krav: jevnt). Terreng med 
stigning på opp til 12° (Krav: Stigning < 
4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

 
 
Segment 2 (Objekt  id 3903) 

Manuell/elektrisk rullestol : Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Stigning ≤ 
2,9° (< 4,9° på maks. 3 m), tverrfall ≤ 
2,9°, dekket er fast og jevnt. 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende 
(Krav: Ledelinje/føringskant, både 
taktil og visuell, med god kontrast). 

 
 
 

9.11.4  Sittegruppe 

Sittegruppe ved enden av turvei. 
 

Manuell/elektrisk rullestol: Vanskelig 
tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: dekket er 
fast, plant og jevnt med helning ≤ 2,9°, 
bordet har fri høyde på ≥ 67 cm. 

 Følgende møter ikke krav: utstikk av 
bordplate er på 22 cm (Krav: ≥ 50 cm).  

 

Synshemmede: Ingen absolutte krav.  
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9.12  FURUFLATEN, LYSLØYPE 
Kartlagte objekter i lysløypa på Furuflaten består av et parkeringsområde og 2,1 mm turvei. Se 
skjermdump fra Norgeskart.no i Figur 9-12. 
 

Figur 9-12: Modifisert skjermdump fra Norgeskart.no: Oversikt over området kartlagt i lysløypa på 
Furuflaten. Klassifiseringen er basert på kriteriene for manuell rullestol. 
 
 

9.12.1  Parkeringsområde  

Grusbelagt parkeringsområde tilknyttet 
turveien. 
 

Manuell/elektrisk rullestol og synshemmede: 
Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Ingen. 
 Følgende møter ikke krav: Dekket er 

løst og ujevnt (Krav: fast og jevnt). Det 
finnes ingen avsatt HC-parkering 
(Krav: kapasitet UU-plasser ≥ 5% av 
antall plasser. Krav HC-parkering: 
Ligge nærmest fasilitetene, tydelig 
skiltet og merket, dimensjoneres med 
450 cm x 600 cm). 

 

9.12.2  Turvei 

Turveien består av 7 segmenter. Bredden er 
hovedsakelig ≥ 180cm og gir for med meste 
ikke behov for møteplasser. 
 
Segment 1 (Objekt  id 3911) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 30° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m). 
Dekket er ujevnt (Krav: jevnt). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 30° (Krav: 
Stigning < 4,9°). Dekket er ujevnt 
(Krav: jevnt). 

 

Synshemmede: Ikke tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant/ledelinje er fraværende. 

 
 
Segment 2 (Objekt  id  3905) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 
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 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 
 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 7° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 3 (Objekt  id 3906) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 27° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 27° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 4 (Objekt  id 3907) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 10° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
Segment 5 (Objekt  id 3908) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 15° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 
 
Segment 6 (Objekt  id 3909) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  



Rapport – Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i friluftsområder  Lyngen kommune 

 

 
 

140 

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 12° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Vanskelig tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. 

 Følgende møter ikke krav: Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med mindre god kontrast (Krav: god 
kontrast). 

Segment 7 (Objekt  id 3910) 

Manuell rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall ≤ 2,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning: ≤ 2,9° (< 4,9° på maks. 3 m)). 

 

Elektrisk rullestol: Ikke tilgjengelig  

 Følgende krav er oppfylt: Dekket er 
fast og jevnt. Tverrfall < 4,9°. 

 Følgende møter ikke krav: Terreng 
med stigning på opp til 13° (Krav: 
Stigning < 4,9°). 

 

Synshemmede: Tilgjengelig 

 Følgende krav er oppfylt: Turveien har 
fri høyde opp til 225 cm. Naturlig 
føringskant er både taktil og visuell 
med god kontrast. 

 
 

 
 
 
 

Figur 29 Lyngsdalselva er et flott skue, men turvegen langs elva er mange steder for bratt for å 
klassifiseres som tilgjengelig for rullestolbrukere. Foto: Tine Marie Hagelin. 
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Har du ønske om å 
tilrettelegge et friluftsområde 

for bedre tilgjengelighet? 
Kontakt oss i Ishavskysten 

friluftsråd for hjelp med alt fra 
søknad til tiltak. 

 
post@ishavskysten.no 

Har du ønske om å 
tilrettelegge et friluftsområde 

for bedre tilgjengelighet? 
Kontakt oss i Ishavskysten 

friluftsråd for hjelp med alt fra 
søknad til tiltak. 

 
post@ishavskysten.no 

Jobber du i kommune, og 
ønsker en kommunal plan for 

tilrettelegging av 
friluftsområder for 

funksjonshemmede? Kontakt 
oss, så kan vi hjelpe dere med 

faglige råd og tips på 
områder. 

 
post@ishavskysten.no 
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Ishavskysten friluftsråd har utført en kartlegging av tilgjengelighet og universell 
utforming av friluftsområder i friluftsrådets medlemskommuner Balsfjord, Karlsøy, 
Lyngen, Storfjord og Tromsø.  
 
Hensikten med kartleggingen er å få en oversikt over tilgjengeligheten i tilrettelagte 
friluftsområder for bevegelseshemmede og synshemmede. Kartleggingen er gjord i tråd 
med Kartverket sin standard og veileder «Kartlegging av tilgjengelighet og universell 
utforming av friluftsområder». 
 
Rapporten beskriver metode og resultater for kartleggingen, og hva som eventuelt 
mangler for god tilgjengelighet. 
 
Vi håper at kartleggingen vil gjøre det enklere for kommunene, i samarbeid med 
friluftsrådet, å tilrettelegge for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede i sine 
friluftsområder. 
 
 
 
 
 
 


