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Sentrumsprosjekter 

• Byer og tettsteder har vært og 

er i kontinuerlig endring i Norge 

• Byfornyelsesprosesser og 

tettstedsutviklingsprosjekter blir 

satt i gang 

• Sentrumsområdene fortettes og 

urbaniseres for å bli mer 

attraktive 

• Kommunene ønsker å holde på 

innbyggere og å stimulere 

handel og næring 

 

 

Prosjektøkonomi 

Foto: Strandgata på Gjøvik 2014 



Gater, torg og byrom i sentrum 

 

• knutepunkt for offentlig 

infrastruktur 

– offentlige tjenester 

– transporttilbud 

• levende sentrum 

– handel 

– kultur 

– friluftsliv 

• bærekraftig tettsteds- 

og byutvikling 
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Utfordrende å  

gjennomføre 

• knapphet på areal 

• hensyn til eksisterende 

rammer 

• ulike sektorinteresser  

• konkurrerende sektormål 

• tverrfaglig øvelse – 

komplekse prosjekt 

• sentrum - alltid i endring 

og utvikling 

 

Prosjektøkonomi 

Foto: Torggata i Oslo etter ferdigbygd gateprosjekt i 2014 

 



Generell manglende 

kompetanse på 

• planlegging og bygging 

av uterom med høy 

brukskvalitet i 

sentrumsområder 

• universell utforming  

i alle prosjektledd fra 

registrering og analyse   

til drift av ferdig anlegg 

Prosjektøkonomi 

Foto: Storgata på Gjøvik under bygging i 2011 

 



Eksempelsamling 

• 8 sentrumsprosjekt fra norske byer og tettsteder 

• Hvert eksempel et konkret prosjekt eller program som har hatt 

som ambisjon å løse tilgjengelighetsutfordringer 

• Alle prosjekteksemplene er hentet fra kommuner som har 

deltatt i «Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og 

kommuner» 

• Finansiert gjennom midler fra tidligere Miljøverndep. (K1-2013) 

• Møre og Romsdal fylkeskommune er prosjekteier og prosjektet 

har vært ledet av Deltasenteret 

 



Prosjektoversikt 

• Trondheim  – Designprogram 

                              – Torvet 

• Ålesund – Løvenvoldgata 

• Moss – Dronningens gate 

• Hamar – Strandgata 

• Gjøvik – Storgata 

• Leirvik (Stord) – Øvre Borgata  

• Stranda – sentrum 
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Hovedtemaer i artiklene 

• Bakgrunn og motiv for prosjektet 

• Hva og hvem som utløste prosjektet 

• Aktører og roller 

• Gjennomgang av prosess fra idefase til 

ferdig anlegg 

• Viktige veivalg i prosjektprosessen 

• Beskrivelse og vurdering av sluttresultat 

• Oppfølging og status i ettertid 



Trondheim Designprogram 

 



• Designprogram som har eksistert i 15-20 år med en oppgradering mht. uu 

• Fører til en helhetlig og forutsigbar utforming av byrommene i Midtbyen 

• Designprogrammet gir prinsipper for utforming – supplert med normtegninger 

 

Trondheim Designprogram 



Torvet i Trondheim 

 



• Spennende metode for medvirkningsprosess – åpen dag og «lekelab» 

• Bevisst bruk av media og hjemmeside – info ut til alle 

• Parallelle tematiske analyser - ny metode for registrering av bruk og adferd 

• Bruk av designkonkurranser  

 

 

 

 

 

Torvet i Trondheim 



Løvenvoldgata i Ålesund 

 



• Utfordring knyttet til bevaring av bygg og historiske strukturer med trange gater 

• Brosteinsdekke – storgatestein i kjørearealene 

• Styrken i prosjektet er analysen og forprosjektet – pedagogisk og utadrettet 

• God intern opplæring, bevisstgjøring av involverte og info til handelsstanden 

 

Løvenvoldgata i Ålesund 

FØR 

ETTER 



Dronningens gate Moss 

 



• Det eldste prosjektet (2006-2010) – gågate ved kjøpesenter 

• God planleggingsprosess – privat/off. samarbeid 

• Klager i ettertid – stor vilje til evaluering og utbedringer (ekstern kvalitetssikring) 

• Tilgrensende prosjekt – drift og vedlikehold 

 

 

Dronningens gate  

Moss 



Strandgata i Hamar 

 



• Samferdselsprosjekt, offentlig initiativ – utvidelse av fortau 

• Forbilde knyttet til prosess og medvirkning – kommunalfaglig ressursgruppe 

• Kollektivgate med tradisjonell sonedeling inn til fasade 

• Bruk av kunstige ledelinjer – «shared space» 

• Forbildeprosjekt hos Vegdirektoratet 

 

 

Strandgata Hamar 

FØR 

ETTER 



Storgata Gjøvik - gågate og miljøgate 

 



• Tverrsektorielt samarbeid og spleiselag mellom offentlige og private aktører 

• Tydelig politisk vilje - felles intensjoner og mål (tilgjengelighet, spleiselag, byjubileum) 

• Ildsjelers entusiasme og ekstrainnsats - en forutsetning for at prosjektet kom i mål 

• Utarbeiding av en helhetlig, rimelig og enkel planløsning 

• Trenger oppfølging i ettertid mht. møblering og reklameskilt 

Storgata Gjøvik - gågate og miljøgate 

FØR 

ETTER 



Øvre Borggata i Leirvik, Stord 

 



• Øvre Borggata og Jens Hystadveg og et «shared space»-kryss (2005-2010) 

• VA-prosjekt utløste dette tettstedsutviklingsprosjektet 

• Et viktig identitetsprosjekt – symboler i dekket 

• Diskusjoner om lysstolper, haltende medvirkningsprosesser – forbedret tilgjengelighet 

Øvre Borggata i Leirvik, Stord 



Stranda sentrum 

 



• Startet med stedsanalyse som metode – endte i et stort rehabiliteringsprosjekt 

• Helhetlig planlegging – et viktig transportknutepunkt (bil, buss, ferje) 

• Fra å være svært bilbasert – fotgjengervennlig med nye møteplasser/uterom 

• God planleggingsprosess – delprosesser og medvirkning 

• Knapphet på ressurser – nøyaktig terrenginnmålinger gav godt prosjekteringsgrunnlag 

 

Stranda sentrum 

FØR 

ETTER 



• Kåret til beste byrom for mennesker 

med funksjonsnedsettelser i 2011 

 

• Spørreundersøkelse i etterkant 

(2010):  90% mente at alle 

fotgjengere hadde fått det bedre 

 

 

Lysplan for hele sentrum Stranda sentrum 
 

 

 

• Helhetlig lysplan 

for hele sentrum 

- trivelige og 

trygge uterom 

   

 



Erfaringer fra prosjektene: 

Faktorer som fører til gode prosjekt og resultat: 

• Sterke pådrivere, entusiasme og god forankring 

• Ildsjeler som bidrar mer enn forventet 

• God og kvalifisert prosjektplanlegging- og styring  

• Godt samarbeidsklima med gjensidig respekt 

• Klar formidling av prosjektets målsetninger i alle ledd 

• Etablering av tydelige felles mål 

 

 

 



Faktorer som fører til gode prosjekt og resultat: 

• Gode og åpne beslutningsprosesser, fordi det alltid tas beslutninger 

og prioriteringer med grunnlag i verdivalg 

 

• God vurderingsprosess med dokumentert drøfting av alternativer for å 

finne løsninger på dilemmaer og å unngå omkamper 

 

• Avsette nok ressurser til justeringer, oppfølging og vedlikehold av 

løsninger som er valgt. Uteområder er ikke statiske og blir alltid utsatt 

for slitasje pga. bruk og klimapåkjenninger 

 

 

 

 

 
 

 

 
     

     

 

Foto: Dronningens gate i Moss 



• Vanskelig å bygge opp denne typen kompetanse i mange kommuner 

 

• Hvordan kan vi videreføre opparbeidet kunnskap og erfaring fra ett 

prosjekt til nye tiltak, aktører og myndigheter? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Utfordring: 

Foto: Løvenvoldgata i Ålesund sentrum 



Første trinn i alle prosjekt: 

REGISTRERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Statens kartverk i gang med tilgjengelighetskartlegging i Ålesund sentrum 

 



Eksempelsamlingen blir lagt ut på nett: 

Deltasenteret: 

www.deltasenteret.no 

 

 

 

Martine H. Wilberg 

Seniorrådgiver Deltasenteret, 

Landskapsarkitekt MNLA 

 

Tlf: 966 19 846 

martine.wilberg@bufdir.no 
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