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1.0 Sammendrag 
Universell Utforming AS har utført en dokumentstudie av fire gateoppgraderingsprosjekter på 

oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med studien er å vurdere 

hvordan universell utforming er ivaretatt i prosessene knyttet til oppgraderingen. Prosjektene vi har 

studert er Bogstadveien i Oslo, Stranda sentrum i Møre og Romsdal, Strandgata i Hamar og østre del 

av Torggata i Oslo. 

 

Rapporten søker å klarlegge bakgrunn, ambisjoner og mål med opprustningene, sammenhengen 

mellom ambisjoner/mål om universell utforming i kommunalt planverk og i prosjektet, 

gjennomføring av planleggingsprosessen og hvordan ulike aktører har deltatt og medvirket til 

universell utforming og hvordan intensjonene om universell utforming og tilgjengelighet i plan- og 

bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ivaretatt i prosjektene. 

 

Felles for prosjektene er at det har vært ambisjoner om universell utforming og god tilgjengelighet 

for fotgjengere tidlig i prosessen. Dette finner vi uttrykt som mål eller ambisjoner i prosjektene. I de 

innledende fasene har det vært bred medvirkning fra start. De to prosjektene som har lyktes best 

med å oppnå god universell utforming har lagt til rette for medvirkning og samarbeid med 

ressurspersoner innenfor universell utforming gjennom hele prosessen.  

 

Alle de fire prosjektene har oppnådd en forbedring når det gjelder fremkommeligheten på fortauet 

med sklisikkert og jevnt dekke med varmekabler, nedsenket kantstein ved fotgjengerovergangene og 

forbedret belysning. To av prosjektene har etablert trinnfrie innganger til alle eksisterende bygg. Det 

er også etablert soneinndelte fortau med taktil avgrenset gangsone i alle prosjektene. I Bogstadveien 

er det enkelte hindringer i gangsonen og enkelte nivåforskjeller er dårlig sikret eller ikke markert 

tilfredsstillende.  

 

I Torggata kan det virke som medvirkning fra Byantikvaren er årsaken til at man ikke oppnådde 

trinnfrie inngangspartier. Byantikvaren la tidlig føringer for at bevaring av fasadene måtte prioriteres 

og anbefalte at man måtte unngå heving av gatenivå mot fasade og at granittrapper skulle bevares. 

Byantikvaren la tilsvarende føringer for prosjektet i Bogstadveien.  

 

Strandgata i Hamar og Stranda sentrum er ferdigstilt og en evaluering av prosjektene viser at 

resultatet har blitt bra. Bogstadveien og Torggata er delvis ferdigstilt men ikke evaluert. Vi registrerer 

at enkelte løsninger i Bogstadveien er klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet og at 

brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke er fornøyd med alle løsningene i 

Torggata.  

 

Denne studien er begrenset til den dokumentasjonen som er blitt tilgjengeliggjort for oss, hvor vi har 

supplert med noen egne observasjoner gjennom korte befaringer av prosjektene i Oslo og Hamar. 

Det er ikke gjennomført intervjuer med dem som har deltatt i prosjektet. For å kunne fastslå de 

eksakte årsakene til ulike resultater i de fire oppgraderingsprosjektene, spesielt når det gjelder 

oppnåelse av trinnfrie løsninger, er det nødvendig med en utredning utover denne dokumentstudien. 
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2.0 Innledning 
Denne rapporten er utarbeidet av Universell Utforming AS på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Formålet med rapporten er å vurdere hvordan universell utforming 

(uu) er ivaretatt i prosessene knyttet til fire ulike gateoppgraderingsprosjekter. Prosjektene som er 

valgt er Bogstadveien i Oslo, Stranda sentrum i Møre og Romsdal, Strandgata i Hamar og østre del av 

Torggata i Oslo.  

 

Rapporten søker å klarlegge:  

 Bakgrunn, ambisjoner og mål med opprustningene. 

 Sammenhengen mellom ambisjoner/mål om universell utforming i kommunalt planverk og i 

prosjektet. 

 Gjennomføring av planleggingsprosessen og hvordan ulike aktører har deltatt og medvirket 

til universell utforming. 

 Hvordan intensjonene om universell utforming og tilgjengelighet i plan- og bygningsloven og 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ivaretatt i det ferdige prosjektet. 

 

Vurderingen baserer seg på en studie av dokumentasjon som er offentlig tilgjengelig via nettsider 

eller som er gjort tilgjengelig for oss av kommunene der prosjektene er gjennomført. For Oslo-

prosjektene og Strandgata i Hamar er det i tillegg gjennomført korte befaringer for å få et bedre 

informasjonsgrunnlag til denne rapporten.  

 

Siden det kun er studert tilgjengelig dokumentasjon, tar vi forbehold om at det kan være 

dokumenter av betydning som vi ikke har hatt tilgang til, og dermed ikke har hatt mulighet til å gjengi 

et korrekt bilde av prosjektene. Det er heller ikke foretatt intervjuer i forbindelse med utarbeidelse 

av denne rapporten. 

3.0 Utdrag fra lovverket 
I forbindelse med oppgradering av gater og universell utforming er det spesielt to lover vi vil trekke 

fram: Plan- og bygningsloven1 og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven2. I tillegg er byggteknisk 

forskrift3 viktig. Under et kort utdrag fra lovene og forskriften. 

3.1 Plan- og bygningsloven 

§ 1-1. Lovens formål 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

                                                           
1 Plan- og bygningsloven (2008) Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Tilgjengelig fra: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningsloven 
2 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2013) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=diskriminering 
3 Byggteknisk forskrift (TEK 10). Tilgjengelig fra: http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-
byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/ 
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Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

 

§ 5-1. Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette 

er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, 

skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

 

3.2 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

§ 13. Universell utforming 

Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 

virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten. 

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 

forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 

alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 

av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 

virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en 

uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 

funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de 

nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og 

vernehensyn. 

(…) 

 

§ 15. Universell utforming av bygninger, anlegg mv. 

For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell 

utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

 

3.3 Byggteknisk forskrift 

I byggteknisk forskrift (TEK 10) er det blant annet krav til at «Gangatkomst skal være sikker og 

dimensjonert for forventet ferdsel og transport. (…)» (§ 8-5, første ledd). 

For byggverk med krav om universell utforming skal gangatkomsten til bygget etter § 8-6, tredje ledd, 

bokstav b ha «fast og sklisikkert dekke», og «inngangspartiet skal være trinnfritt» etter § 12-4, andre 

ledd, bokstav c. Det er krav om at uteoppholdsareal utformes «slik at fare for personer unngås» og 

«nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges» (§ 8-4, tredje ledd). «Opparbeidet utendørs 

nivåforskjell skal være sikret og/eller merket visuelt og taktilt.» (§ 8-4, femte ledd, bokstav b).  
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4.0 Bogstadveien i Oslo 
 

4.1 Beskrivelse av prosjektet 

Opprustningen av Bogstadveien–Hegdehaugsveien hadde byggestart våren 2012 og det ble 

forespeilet en endelig ferdigstillelse høsten 2013.4 Prosjektet vil heretter bli omtalt som 

Bogstadveien. Bogstadveien ble offisielt åpnet 6. november 2014 av ordfører Fabian Stang5, men den 

endelige ferdigstillelsen vil skje våren 2015 da det skal legges granitt utenfor Thon hotell og plantes 

trær.6  

 

Prosjektet har omfattet en strekning på ca. 1100 meter av Bogstadveien fra krysset med 

Sorgenfrigata ved Valkyriens plass og videre ned Hegdehaugsveien til krysset med Parkveien. Gata 

omtales både som handlegate og boliggate, og er en viktig kollektivstrekning med trikk og kryssing av 

busslinje 21. Bogstadveien har også mange fotgjengere og syklister.7 Samtidig som Bogstadveien 

omtales som en av Oslos viktigste handelsgater, har den også vært en ulykkesbelastet gate.8 

 

Når det gjelder universell utforming, ser det ikke ut til å ha vært noen tiltak før prosjektets start ut fra 

den tilgjengelige dokumentasjonen. Ifølge Oppstartsdokumentet til prosjektet besto fortauet 

tidligere av ulike materialer som asfalt, betong- og granittheller og gatestein, og enkelte steder var 

det sprang, nesten som trapper i fortauet. Dette utgjorde, sammen med terskler og/eller trapper i 

inngangspartiene til butikkene, hindringer for fremkommeligheten. Fremkommelighetsproblemene 

ble bekreftet i en tilleggsutredning der det kom fram at fotgjengerarealene var underdimensjonert 

og varierte mellom 12,2 og 1,9 meter i bredde. Der det i tillegg var uteservering, ble 

fremkommeligheten enda dårligere, spesielt for rullestolbrukere, blinde og svaksynte.9 På noen av 

trikkeholdeplassene manglet det repos, slik at passasjerene måtte gå ut i kjørebanen.10  

 

Samferdselsetaten, senere Bymiljøetaten divisjon samferdsel, er tiltakshaver og Norconsult er 

engasjert som ekstern konsulent i prosjektet.11  

 

                                                           
4 Søknad om tillatelse til tiltak, ett-trinns søknad. Dato 13.02.2012 
5 Oslo Handelsstand forening: Nå åpner nye Bogstadveien og Hegdehaugsveien. Dato: 04.11.2014. Tilgjengelig 
fra: http://www.ohf.no/nyhetsarkiv/na-apner-nye-bogstadveien-og-hegdehaugsveien/9f8c258d-f4de-4aca-
9109-e7af8e1bec69 
6 Oslo kommune: Bogstadveien. Udatert. Tilgjengelig fra: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-
administrasjon/prosjekter/bogstadveien/ 
7 Oppstartsdokument – oppsummering av særskilte forhold knyttet til «Byggeplan for Bogstadveien». Udatert. 
Denne referansen vil videre i rapporten bli referert til som «Oppstartsdokumentet» 
8 Referat fra forhåndskonferansen. Møtedato: 28.09.2011 
9 Bogstadveien/Hegdehaugsveien: Tilleggsutredning trafikkavvikling i byggeperioden. Samferdselsetaten og 
Norconsult. Dato: juni 2010 
10 Oppstartsdokumentet 
11 Referatet fra forhåndskonferansen. Møtedato: 28.09.2011 

http://www.ohf.no/nyhetsarkiv/na-apner-nye-bogstadveien-og-hegdehaugsveien/9f8c258d-f4de-4aca-9109-e7af8e1bec69
http://www.ohf.no/nyhetsarkiv/na-apner-nye-bogstadveien-og-hegdehaugsveien/9f8c258d-f4de-4aca-9109-e7af8e1bec69
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/bogstadveien/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/bogstadveien/
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4.2 Bakgrunn, ambisjoner og mål med opprustningen 

Prosjektet bygger på Reguleringsplan for Rv 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien fra 2009 som 

omfatter en total opprustning av gatetverrsnittet fra «vegg til vegg».12 

 

Formålet er ifølge anskaffelsesstrategien å «få til en total oppgradering og et estetisk løft av 

strøksgaten Bogstadveien – Hegdehaugsveien, fra krysset med Sorgenfrigata til krysset i Parkveien.» 

13 

Det viktigste målet med oppgraderingen av Bogstadveien er ifølge referatet fra forhåndskonferansen 

«å gjøre gaten tryggere for fotgjengere, trikkepassasjerer og bilister». Bedre fremkommelighet og 

tilgjengelighet trekkes også fram som mål.14 Universell utforming som målsetning er også nevnt i 

Forprosjektet: «Integrere løsninger for universell tilgjengelighet i gate- og byrommenes utforming.»15 

 

I Forprosjektrapporten blir det påpekt at universell utforming er et relativt nytt fagfelt der det har 

kommet flere nye lover, retningslinjer og byggteknisk forskrift som gir nye føringer for 

prosjekteringen. Byggeplanen for Bogstadveien: 

 

(…) søker løsninger som er til det beste for alle, herunder grupper med nedsatte funksjonsevner av 

ulike slag. Det er et klart mål at gaten skal bli universelt utformet med god tilgjengelighet innenfor de 

offentlige arealene. Det ligger utenfor prosjektet å løse private inngangssoner, men det gjøres 

bestrebelser for å tilpasse fortauene best mulig til gulvnivåer i bygningene langs fortauene.16 

 

4.3 Sammenhengen mellom ambisjoner/mål om universell utforming i prosjektet og 

kommunalt planverk 

4.3.1 Oslo kommunes og Plan- og bygningsetatens strategiske plan for universell utforming  

Bystyret i Oslo kommune vedtok en strategisk plan for universell utforming i 2009 med følgende 

hovedmål: «Oslo kommune skal i alt sitt virke være tilgjengelig og fremme likeverdig tilgjengelighet 

for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som tilgjengelig».17 Plan- og bygningsetatens 

strategiske plan for universell utforming stiller seg bak det overordnede dokumentet og prinsippene i 

Oslos strategiske plan for universell utforming. Når det gjelder opprustning av eksisterende 

byområder, står det videre i den strategiske planen til Plan- og bygningsetaten at alle omsøkte 

byggetiltak må ivareta universell utforming etter byggteknisk forskrift. I tillegg vil etaten, der det er 

hensiktsmessig, arbeide for at utbyggerne går lenger enn kravene i byggteknisk forskrift i arbeidet 

med å finne gode løsninger.18 

 

                                                           
12 Bogstadveien/Hegdehaugsveien: Tilleggsutredning trafikkavvikling i byggeperioden. Samferdselsetaten og 
Norconsult. Dato: juni 2010 
13 Anskaffelsesstrategi for anskaffelse av: Oppgradering av Bogstadveien. Anskaffelsesnummer 75-SAM-2011. 
Dato: 18.10.2011 
14 Referatet fra forhåndskonferansen. Møtedato: 28.09.2011 
15 Byggeplan Bogstadveien: Strekning Sorgenfrigata – Parkveien: Forprosjekt|Designbasis|mars 2011. Denne 
referansen vil videre i rapporten bli referert til som «Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt» 
16 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
17 Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming 2009 
18 Plan- og bygningsetatens strategiske plan for universell utforming med handlingsprogram 2010-2015 



10 
 

4.3.2 Andre premissdokumenter 

Ifølge Oppstartsdokumentet, er gateløpet Bogstadveien – Hegdehaugsveien definert som en 

«strøksgate» i flere kommunedelplaner (KDP), og disse vil derfor være førende for prosjektet. Dette 

omfatter «KDP for torg og møteplasser» (2009), «KDP for lokalisering av varehandel og andre 

servicefunksjoner» (2002) og «KDP indre Oslo – Infrastruktur, Bystruktur, Bymiljø» (2002). Essensen i 

de to første planene for Bogstadveien er at den skal opprettholde særpreget som strøksgate og 

rollen som sosial arena med små plassdannelser og estetiske detaljer som kan berike området og gi 

«pusterom i det ellers fortettede bylivet».19 I den sistnevnte planen gis det konkrete føringer for 

utforming av gater og byrom, og det settes krav til tilgjengelighet og høy fysisk og estetisk kvalitet.20 

 

Videre i Oppstartsdokumentet opplyses det at planene «Estetisk plan for Oslo sentrum» (2005) og 

«Oslo sentrum – Prinsipplan for gatebruken» (2001) ikke gjelder siden Bogstadveien ligger utenfor 

planenes plan- og ansvarsområde.21  

 

Som tidligere nevnt gjelder «Reguleringsplan for Rv 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien» fra 

2009. Her er det fastsatt at minimum tre parkeringsplasser skal reserveres bevegelseshemmede 

innenfor planområdet. Reguleringsplanen setter følgende krav til utforming: 

 

Hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas ved at overflater på fortau skal utføres med fast og 

jevnt dekke. Overganger fra fortau til annet trafikkareal som forutsettes krysset (for eksempel 

fotgjengeroverganger) skal utformes med skråplan og nedsenket kantstein. Hensyn til 

synshemmede bør ivaretas ved materialvalg og ledelinjer innenfor fortausarealet. Granitt og andre 

huggensteinselementer i fortauet, som blant annet areaelementer, bør i størst mulig grad bevares 

eller demonteres forsvarlig og legges tilbake senere. Fortauet skal ha fall vekk fra bygningene, og 

bør ikke bygge høyere opp mot tilstøtende fasader enn i dag. Eksisterende bygningstrapper og 

støpejernsrister innenfor offentlig trafikkområde: fortau skal søkes bevart. Eksisterende brostein i 

gaten vurderes benyttet i parkeringsarealer.22 

 

4.3.3 Oppsummering 

Universell utforming synes å være godt grunnfestet i kommunale planer i Oslo kommune så vel som i 

målsetningene for oppgraderingen av Bogstadveien. Med dette som grunnlag er det lagt godt til 

rette for at den ferdig oppgraderte gata kan bli godt universelt utformet.  

  

4.4 Gjennomføring av planleggingsprosessen og hvordan ulike aktører har deltatt og 

medvirket til universell utforming 

4.4.1 Planlegging og prosjektering 

I ulike anskaffelsesdokumenter er det beskrevet hvordan det vil bli tatt hensyn til universell 

utforming ved anskaffelsen. Det skal blant annet «være krav til dokumentasjon om at tilbudt 

personell har gjennomgått kurs innenfor UU, samt at det legges ved referanseprosjekter der tilbudt 

                                                           
19 Oppstartsdokumentet  
20 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
21 Oppstartsdokumentet 
22 Oppstartsdokumentet 
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personell har jobbet med UU».23 Også i kravspesifikasjonen står det at arbeidet vil kreve «særskilt 

kompetanse» innenfor fagområdet universell utforming.24 Det fastslås også at fortauene under 

byggeperioden til enhver tid skal holdes åpne for normal ferdsel, og at dette inkluderer 

tilrettelegging for blinde, svaksynte og rullestolbrukere. Den ferdige oppgraderte gata skal være 

universelt utformet i tråd med dagens krav.25 

 

For å nå målet for oppgraderingen av Bogstadveien med å «integrere løsninger for universell 

tilgjengelighet i gate- og byrommenes utforming», er det i Forprosjektet listet opp ulike virkemidler26: 

 

• Lett lesbart trafikksystem 

• Helhetlige løsninger gjennom hele gateløpet 

• Minimum fribredde/ bevegelsessone i fortau (min.1,8m) 

• Utforming av gangfelt/ kryss etter UU-standard [universell utforming-standard] 

• Lav kantsteinsvis – mindre høydeforskjell å forsere 

• Slakt tverrfall på fortau 

• Trinnfrie innganger – så langt det er mulig 

 

Videre i Forprosjektet er det også listet opp både generelle tilpasninger og spesielle tiltak for å søke 

«universell tilgjengelighet»: 

 

Generelle tilpasninger for å øke universell tilgjengelighet: 

• Bedre framkommelig for fotgjengere generelt 

• Skape et lett fattbart trafikk-/ bevegelsesmønster 

• Benytte et konsekvent system innenfor et større område 

• Legge til rette for kort avstand mellom oppholds-/ sitteplasser 

• Integrere universell utforming i den generelle designen 

• Oppfylle lover og regler for stigningsforhold, bredder, varsling, sprang osv. 

 

Spesielle tiltak som øker universell tilgjengelighet i Bogstadveien: 

• Økte fortausbredder i forhold til dagens situasjon 

• Ryddige og tydelig definerte fortaussoner (se figur) 

• Løsningsprinsipper føres konsekvent gjennom hele prosjektområdet 

• Skilt plasseres i hovedsak på fasader og minst mulig på stolper 

• Belysning fra luftstrekk, - ikke fra stolper 

• Økt belysning i kryss 

• Flere nye oppholds- og sitteplasser 

• Kantsteinsvis på 8cm – reduserer barrierer 

• Relativt lite tverrfall på fortauer (1,5 - 2%) 

• Trikkeholdeplasser utformes etter krav/ retningslinjer for UU [universell utforming] 

• Høydesprang mellom fortau og trikkeholdeplasser forsøkes unngått (i tverrsnitt) 

• Nedsenkelementer med varslingsfelt benyttes ved alle gangfelt27 

                                                           
23 Anskaffelsesstrategi for anskaffelse av: Prosjektering og oppfølging av byggeplan for Bogstadveien. 
Anskaffelsesnummer 29-SAM-2010. Dato: 07.05.2010 
24 Kravspesifikasjon ifm. byggeplan for Bogstadveien. Vedlegg 1 til Anskaffelsesnummer 29-SAM-2010 
25 Anskaffelsesstrategi for anskaffelse av: Oppgradering av Bogstadveien. Anskaffelsesnummer 75-SAM-2011. 
Dato: 18.10.2011 
26 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
27 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
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Figur 1 Ryddige og tydelig definerte fortaussoner 

I tillegg til disse punktene, beskriver Forprosjektrapporten den prosjekterte gateutformingen mer i 

detalj. Blant annet vil fortauene flere steder ikke være bredere enn 3 meter på grunn av trikkens 

dimensjoneringskrav. Dette er i minste laget med tanke på soneinndeling og universell utforming, 

men det er likevel gjort en soneinndeling med vegg-, ferdsels-, møblerings- og kantsteinssone. Det 

ønskes ikke at sonene blir tydelig markert i fortausbelegget av estetiske og helhetlige hensyn, men 

det blir anbefalt å legge prøvefelt med ulike løsninger som blinde og svaksynte kan prøve ut.28  

 

Veggsonen på ca. 75 cm bredde vil gi fleksibilitet til å ta opp høydeforskjeller på inntil ca. 10 cm langs 

fasader og innganger, samtidig som sonen kan markere en avgrensing for plassering av 

forretningenes skilter og ferdselssonen. Trapper og ramper tillates ikke å stikke lenger ut i fortauet 

enn 75 cm med tanke på vedlikehold, framkommelighet og universell utforming, og det kan derfor bli 

vanskelig å få til rampeløsninger flere steder som gir trinnfrihet og samtidig oppfyller kravene. Det 

poengteres at det å optimalisere høyder er en tidkrevende prosess, men at det kan gi et resultat som 

estetisk helhetlig og enkelt i bruk. Det opplyses at det ved noen inngangspartier er oppnådd 

trinnfrihet i prosjekteringen.29  

 

Det var ulike meninger om materialkvalitet: Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ønsket at det 

skulle prosjekteres med asfalterte fortau30, men dette samsvarte ikke med «Kommunedelplan for 

torg og møteplasser» som anga høy materialkvalitet. Også Majorstuen og Bogstadveien 

Næringsforening ønsket et resultat som ville være representativ for Bogstadveien som bygate og gi 

gata en langsiktig standardheving. Næringsforeningen var også opptatt av gatevarme for å sikre 

kundenes komfort og framkommelighet vinterstid.31 

 

                                                           
28 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
29 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
30 Oppstartsdokumentet 
31 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
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Kryss og gangfelt er prosjektert etter kravene med en spesiell kantsteinsdesign som integreres i 

granittelementer som et helhetlig design samtidig som det er nedsenket. Det skal ha varselfelt med 

tanke på blinde og svaksynte, og resultere i en høydeforskjell som også passer bevegelseshemmede. 

Med tanke på møblering og utstyr, står det i Forprosjektrapporten at «hensyn til universell 

utforming, holdbarhet og drift skal være tungtveiende ved utforming av elementer og valg av 

produkter».32  

 

Når det gjelder HC-parkering, viste reguleringsplanen, som tidligere referert til, at det skulle være tre 

slike parkeringer. Siden det hadde kommet nytt regelverk etter at reguleringsplanen ble vedtatt, var 

ikke størrelsen på disse tre plassene lenger godkjent. På grunn av et trangt gatetverrsnitt, ble det sett 

på som vanskelig å få anlagt flere enn to HC-parkeringsplasser etter de nye størrelseskravene på 4,5 x 

6,0 meter uten at dette skulle gå på bekostning av den generelle funksjonaliteten i gata.33 Det ble 

senere søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen, altså endring av formålsgrensene, siden arealet 

avsatt til HC-parkering måtte endres for å oppfylle de nye kravene. Den nye løsningen ville gi bedre 

funksjonalitet og sikkerhet, og konsekvensene av at fortauet måtte innskrenkes være marginale.34 

Søknaden ble innvilget av Plan- og bygningsetaten.35  

 

Det konstateres i dokumentet «Tillatelse til tiltak – Hegdehaugsveien - Bogstadveien» at: «Tiltaket er 

prosjektert i henhold til byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10).»36 

 

4.4.2 Medvirkning 

Prosjektbeskrivelsen i oppstartsdokumentet understreker at det er viktig å få til kontakt med 

eksterne allerede i oppstartsfasen for å få til en smidig planprosess. Dette kan være gård- og 

butikkeiere som har ideer og ønsker vedrørende tilrettelegging av det offentlige rom, eller andre som 

har innspill og synspunkter om nødvendige eller ønskede inngrep som for eksempel gjelder universell 

utforming. Videre skriver de: 

 

Det forutsettes at universell utforming er premissgivende i hele planprosessen. Dvs. en registrering av 

hindrer, terskelfrie atkomster samt adkomster som trenger, eller har behov for ny terskelfri atkomst - 

må inkluderes i oppstartsfasen. Grunneiere og næringslivet må kontaktes slik at disse får anledning til 

å prosjektere mulige, nye adkomster inn til sine lokaler.37 

 

Hensynet til universell utforming skal også ivaretas ved at byggeplanen skal legges fram for 

Samferdselsetatens/Bymiljøetatens brukerråd for universell utforming, samt at brukerrådet og 

Samferdselsetatens interne universell utformings-gruppe skal inkluderes bevisst i planarbeidet. Det 

er spesielt planarbeidet knyttet til «holdeplasser, kryssutforming ved gangfelt, fremkommelighet ved 

plasser og andre åpne byrom» dette gjelder. Også gårdeiere og næringsdrivende vil bli informert om 

gjeldende krav til universell utforming som krever at offentlig fortau blir tilrettelagt for å tilpasse 

inngangspartiene.38 

                                                           
32 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
33 Byggeplan Bogstadveien/forprosjekt 
34 Søknad om dispensasjon etter PBL. § 19-1 og 19-2 fra §2 i gjeldende reguleringsplan S-4451. Dato 06.12.2011 
35 Tillatelse til tiltak - Hegdehaugsveien – Bogstadveien. Plan- og bygningsetaten. Dato: 03.04.2012 
36 Tillatelse til tiltak - Hegdehaugsveien – Bogstadveien. Plan- og bygningsetaten. Dato: 03.04.2012 
37 Oppstartsdokumentet 
38 Oppstartsdokumentet 
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Under følger utdrag fra medvirkningen som foregikk som dialog via brev, møter og befaringer. 

 

Brev til gårdeierne 03.01.2011 

I et brev til gårdeierne om igangsettelse av byggeplanarbeidet informeres det blant annet om 

tilpasninger av inngangsparti i forbindelse med oppgraderingen. Tilpasningene begrunnes med at 

dette vil gjøre butikkene tilgjengelige for flere kundegrupper. Samferdselsetaten kan bistå med 

rådgivning vedrørende universell utforming av utvendige arealer, men det er gårdeier selv som er 

ansvarlig for «omprosjektering, byggetillatelse og utførelse av arbeider på inngangspartier og 

fasade», eventuelt må det søkes godkjennelse fra Byantikvaren. Det ble også informert om ønsket 

om å beholde snøsmelteanlegget, og gårdeierne ble opplyst at de kunne lese mer om universell 

utforming på nettsidene til Statens Bygningstekniske Etat og Husbanken, og Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementets side www.universell-utforming.miljo.no.39  

 

Referat fra møtet om tilpasning av inngangspartier 31.01.2011 

Det neste som skjedde i prosessen, var et møte med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten for å 

avklare forhold knyttet til universell utforming av inngangspartier i Bogstadveien40. I referatet står 

det at Samferdselsetaten har satt i gang et kommunikasjonstiltak, kalt «Nye Bogstadveien», som er 

en nettside der gårdeiere, beboere og handelsstanden kan informeres om prosjektets status. 

Prosjekteringsansvarlig landskapsarkitekt registrerer inngangspartier, terskler, trapper og andre 

høydeforskjeller. Noen inngangspartier må endres med tanke på tverrprofilen av fortauet, mens 

andre er avhengig av hva gårdeier gjør. Det står også at: 

 

Verken SAM [Samferdselsetaten], som prosjektansvarlig, eller PBL [plan- og bygningsloven] og heller 

ikke diskrimineringsloven, kan pålegge gårdeiere / butikkeiere å gjennomføre UU-tiltak [universell 

utformings-tiltak]. Det er viktigst for SAM at det offentlige rom, dvs. fortau følger prinsippene til UU. 

Prosjektet skal prøve å bedre atkomst til inngangspartier der dette lar seg gjøre med tilpasning av 

tverrprofilet. SAM kan ikke påta seg ansvaret og kostnader for prosjektering av ramper, heis og 

lignende til privat eiendom.  

 

Når det gjelder universell utforming av inngangsparti, må hvert bygg ses for seg, og 

løsningsforslagene vurderes etter kostnad-nytte. Videre i referatet står det41: 

 

BYA [Byantikvaren] henviser også til §9 i diskrimineringsloven og at det er lite erfaring med hvor tungt 

den veier ifht. kulturminneloven og PBL [plan- og bygningsloven]. Det er viktig å si hvilken 

brukergruppe det skal tilrettelegges for. Det henvises til formuleringen i loven om ”uforholdsmessige 

kostnader” som kan oppstå ifbm. krav om tilrettelegging. Denne formuleringen åpner for at disse 

kostnadene ikke nødvendigvis kan pålegges hver enkel butikkeier, slik at noen klager muligens kan 

avvises på dette grunnlag. Diskrimineringsloven / UU [universell utforming] tolkes av BYA som en 

ideologi, der loven særlig gjelder ifbm. nybygg, og at loven ikke uten videre kan gjøres gjeldende for 

eldre bygg. Det er viktig å også tenke grader av tilgjengelighet (f.eks hvor mange / hvilke 

brukergrupper er det mulig å tilrettelegge for?), å tenke flere løsninger (f.eks sekundære innganger, 

temporære inngrep, som kan settes ut når butikken åpner 

                                                           
39 Brev til gårdeierne: Igangsettelse av byggeplanarbeidet. Dato: 03.01.2011 
40 Referat fra møtet om uu-tilpassing av inngangspartier, referatdato: 31.01.2011 
41 Referat fra møtet om uu-tilpassing av inngangspartier, referatdato: 31.01.2011 
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Dersom det skal gjøres inngrep, som å fjerne et trappetrinn, må dette avklares med tanke på byggets 

verneverdi. «Dersom BYA synes at inngrepet passer til bygget har som regel heller ikke PBE noe imot 

inngrepet. Ifbm. byggesaker er BYA “konsulent” til PBE ifht, spørsmål rundt konservering av bygg.»42 

 

Videre om løsninger står det: 

 

PBE [Plan- og bygningsetaten] er ikke særlig glad i sekundære innganger for å tilfredsstille krav om 

universell utforming. Dette er en dispensasjon fra gjeldende / vedtatt tilkomst til bygget, og krever 

saksbehandling.  

Det er viktig å jobbe med brukere (HC-forbundet [Norges Handikapforbund] og diverse 

organisasjoner). Det er ikke alltid mulig å finne en 100%-løsning, men en løsning som kan være 

tilstrekkelig og kan bli akseptert av brukerne.43 

 

Møte med Majorstuen og Bogstadveien næringsforening 15.03.2011 

Det neste møtet i medvirkningsprosessen var møtet med Majorstuen og Bogstadveien 

næringsforening. Samferdselsetaten orienterte om prosjektet og at et viktig punkt er at «Alle 

gårdeiere og butikkeiere må bli klar over krav om Universell utforming som gjelder tilgjengelighet.» 

Det ble opplyst at landskapsarkitekten vurderer og registrerer inngangspartiene, og at 

Samferdselsetaten vil holde kontakten videre med den enkelte gårdeier vedrørende inngangspartier, 

gatevarme, belegg på fortau, kabler, rør, areaer, kjellere med mer.44 

 

Møte med brukerrådet 31.03.2011  

Møtet med Samferdselsetatens brukerråd for universell utforming den 31. mars 2011 var det neste 

møtet, fremdeles nokså tidlig i planprosessen. Det var Samferdselsetaten selv som hadde tatt initiativ 

til møtet for å få innspill til universell utforming i Bogstadveien. På møtet var det fra brukerrådet to 

representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og to representanter fra Norges 

Blindeforbund. Representanten fra Norges Handikapforbund hadde meldt forfall. 

Landskapsarkitekten gikk gjennom prinsippene for utforming av fotgjengerarealer i Bogstadveien 

som beskrevet i det foregående kapitlet om planlegging og prosjektering. Under kommer de 

oppsummerte innspillene fra brukerorganisasjonene45: 

 

 Det er positivt at det skilles ut en egen ferdselssone på fortauet som skal være fri for bymøbler, 

skiltstolper og andre installasjoner på fortauet. 

 Det er en stor fordel hvis man kan unngå belysning på stolper i gaten, fint at man satser på wirestrekk.  

 Det er viktig med forskjell i overflatestruktur dersom man ønsker å fremheve særskilte forhold. Det 

vises til fortau i Kirkeristen som godt eksempel på bruk av forskjellige overflater.  

 Knottenes retning i varselfelt fungerer ikke som retningsgiver ved fotgjengeroverganger. Det er 

ønskelig å ha en ledelinje i hele fortauets bredde som viser retningen over gaten. Det kan være aktuelt 

å bruke nedsenkets endeelement som retningsgiver.  

 Det vises til varselfelt i Thereses gate som eksempel på gode varselfelt.  

                                                           
42 Referat fra møtet om uu-tilpassing av inngangspartier, referatdato: 31.01.2011 
43 Referat fra møtet om uu-tilpassing av inngangspartier, referatdato: 31.01.2011 
44 Referat fra møtet med Majorstuen og Bogstadveien næringsforening. Dato: 15.03.2011 
45 Møtereferat: Universell utforming i Bogstadveien - Møte med representanter fra brukerrådet. Dato: 
31.03.2011 
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 Markering av trær er også viktig. Tregruberister bør gi en indikasjon på hva dette er.  

 For å gi god framkommelighet for blinde og svaksynte bør Bogstadveien ha minst en ferdselsåre som 

er tilnærmet rett. Det er i dag vanskelig å orientere seg på sørsiden av Bogstadveien fordi det her 

veksler mellom smale fortau og åpne plasser, og denne siden brukes bare hvis man har et ærend der. 

Blinde og svaksynte bruker derfor i dag stort sett fortau på nordsiden.  

 Den største utfordringen for rullestolbrukere i Bogstadveien er tilgangen til forretninger. 

 Det bør være ledelinjer på holdeplass for trikk (markering av dør i front). 

 Lydsignal ved signalregulerte kryss er en forutsetning.  

 Det er positivt at det planlegges å legge prøvefelt som kan prøves ut av brukerorganisasjonene før 

bygging.  

 

Det opplyses at arbeidet med byggeplanen vil pågå ut høsten 2011, og at brukerorganisasjonene 

kontaktes ved behov. Også de kan følge med på informasjon om prosjektet som ligger på nettsiden 

www.nyebogstadveien.no.46 

 

Forhåndsuttalelse fra Byantikvaren 23.01.2012 

I forhåndsuttalelsen fra Byantikvaren frarådes det en utstrakt bruk «av granitt i hele flater på 

fortauer og plassområder», da dette kan «medføre en ‘vegg til veggteppe’-virkning» som de mener 

er uheldig for gatens karakter. Det anbefales i stedet å legge granitt i baner. Byantikvaren finner det 

positivt at «eldre trapper og areaer bevares» og anbefaler at fortauet ikke bygges høyere opp mot 

fasadene enn før oppgraderingen.47 

 

Bymiljøetaten tar ikke Byantikvarens uttalelse om utstrakt bruk av granitt til etterretning. De 

begrunner svaret med at granitt i baner vil gå på bekostning av universell utforming med bred 

ferdselssone og god rullekomfort. Det vises ikke forståelse for Byantikvarens uttalelse om at granitt 

som fortausdekke vil bli som et «vegg-til-vegg-teppe», siden kjørebanen vil bli asfaltert med en lys 

kantstein i overgangen til den mørke granitten.48 Byantikvarens anbefaling om trapper og justering av 

høyder kommenteres ikke. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering 

I Plan- og bygningsetatens vurdering i «Tillatelse til tiltak» ble det stadfestet at det har vært en 

«omfattende planprosess med god medvirkning fra nærområdet», og at etaten er «positiv til 

tiltaket».49 

 

Referat fra møte i Bymiljøetatens brukerråd for universell utforming 05.12.2012 

Brukerrådets spørsmål om inngangspartiers utforming er gjengitt under:  

 

Brukerrådet stilte spørsmål angående universell utforming av inngangspartier. Jobber BYM 

[Bymiljøetaten] med dette? BYM sendte ut brev til samtlige næringsdrivende med invitasjon til dialog 

og anmodning om å sette i gang tilgjengelighetstiltak i forbindelse med at gata skulle opprustes. I siste 

                                                           
46 Møtereferat: Universell utforming i Bogstadveien - Møte med representanter fra brukerrådet. Dato: 
31.03.2011 
47 Byantikvaren: Bogstadveien/Hegdehaugsveien - Oppgradering – Forhåndsuttalelse. Dato: 23.01.2012 
48 Kommentarer til nabomerknader og uttalelser fra offentlige etater. Vedlegg til: Søknad om tillatelse til tiltak, 
ett-trinns søknad. Dato: 13.02.2012 
49 Tillatelse til tiltak - Hegdehaugsveien – Bogstadveien. Plan- og bygningsetaten. Dato: 03.04.2012 
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instans kan BYM kun tilpasse fortauet til en viss grad. Det er opp til de næringsdrivende å etablere 

løsninger som sikrer trinnfri atkomst. (…)50 

 

Under følger en oversikt over aktører som har deltatt i planleggingsfasen av prosjektet slik det 

kommer fram av den tilgjengelige dokumentasjonen: 

 

Aktører som har deltatt i planleggingsfasen 
Bymiljøetatens divisjon for samferdsel Norconsult AS 

Plan- og bygningsetaten Bjørbekk & Lindheim (LARK) 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten Bymiljøetatens brukerråd for universell utforming 

Helse- og velferdsetaten Norges Blindeforbund Oslo 

Renovasjonsetaten NHO Oslo og Akershus 

Vann- og avløpsetaten Majorstuen Vel 

Beredskapsetaten Velforeningene 

Friluftsetaten Gårdeiere, sameiestyrene 

Kultur- og idrettsetaten Hegdehaugsveien 27 

Trafikketaten Bogstadveien 34 

Byantikvaren Homansbyen Vel 

Oslo kommune Bydel Frogner Oslo Handelsstands forening 

Næringslivet v/Majorstuen & Bogstadveien 

Næringsforening 

Sameiet Oscars gate 19 

 

4.4.3 Oppsummering 

Brukerrådet har medvirket med mange innspill til Samferdselsetaten for å sikre universell utforming. 

Byantikvaren frarådet heving av gatenivå og ønsket at eldre trapper og areaer ble bevart. Vi har ikke 

funnet dokumentert at noen har utfordret Byantikvaren eller som kan bekrefte at Byantikvarens 

uttalelse har påvirket resultatet av trinnfrie inngangspartier.  

 

4.5 Hvordan intensjonene om universell utforming og tilgjengelighet i plan- og 

bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ivaretatt i det ferdige 

prosjektet 

I Bogstadveien er det gjort flere grep for å ivareta intensjonene om universell utforming. Generelt ser 

det ut til at gateoppgraderingen har oppfylt målene om å bedre fremkommeligheten og 

tilgjengeligheten samt gjøre gata tryggere for fotgjengere. Det har blitt gangfelt med nedsenket 

kantstein og varselfelt, gatevarme, god belysning og flere konsekvente løsningsprinsipper. Når det 

gjelder HC-parkering, er det positivt at de er utformet etter de nye størrelseskravene, men mindre 

bra at antallet er redusert fra tre til to. Det ble valgt et fast og sklisikkert dekke i granitt (figur 2 og 3), 

og økte fortausbredder med soneinndeling.  

 

 

 

                                                           
50 Referat fra møte i Bymiljøetatens brukerråd for universell utforming. Dato: 05.12.2012 
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         Figur 2 Fast og sklisikkert dekke, soneinndeling     Figur 3 Fast og sklisikkert dekke, soneinndeling 

Denne soneinndelingen er imidlertid ikke like god i hele gata. Enkelte steder er den taktile veggsonen 

smalere enn flyttbare skilt og faste ramper som dermed blir hindringer i gangsonen (figur 4 og 5).  

 
 

    
                                  Figur 4 Smal veggsone                                         Figur 5 Rampe går utenfor veggsone 
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Noen av rampene som stikker ut fra veggsonen er ikke markert og utgjør dermed en snublefare (figur 

5 og 6). Det er også eksempler på manglende markering av trinn (figur 7) og for liten kontrast i 

markeringer på trappenesene (figur 8 og 9).  

 

 

    
                                   Figur 6 Rampen går utenfor veggsonen       Figur 7 Rampeløsning uten markering 

 

    
                 Figur 8 Liten kontrast i markeringer på trappeneser      Figur 9 Liten kontrast i markeringer på trappeneser 
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Der Underhaugsveien møter fortauet i Bogstadveien ender den i et umerket/usikret platå med stor 
høydeforskjell til fortauet i Bogstadveien. Dette skaper en utrygg atkomst til Bogstadveien (figur 10).  
 

 
Figur 10 Der Underhaugsveien møter fortauet i Bogstadveien ender den i et umerket/usikret platå med stor høydeforskjell til 
fortauet i Bogstadveien 

 
Det kommer også fram at ledingen til/fra informasjonstavlen ved trikkestoppene ikke er konsekvent. 
Mens den ett sted er markert med farefelt (figur 11) er den et annet sted markert som ledelinje (figur 
12).   
 

    
Figur 11 Farefelt som leding ved trikkeholdeplass                  Figur 12 Ledelinje ved trikkeholdeplass 

 

4.5.1 Klager fra Norges Blindeforbund Oslo 

Krysset ved Sporveisgata 

Det er sendt klage fra Blindeforbundet den 31. mars 2011 om at lyskrysset mellom Bogstadveien og 

Sporveisgata ikke fungerer med de nye innstillingene. «Norges Blindeforbund Oslo ber om at 

lyskryssets funksjon tilbakestilles til det volum som var tidligere både når det gjelder rød- og grønn 

mann. Fylkeslagets tilgjengelighetsutvalg påpeker at det kunne vært heldig med støyregulert lyd slik 

at lyden automatisk er høyere når det er mye støy og så demper seg når det er stille.»51  

 

                                                           
51 Klage fra Blindeforbundet ang krysset ved Sporveisgata. Mail fra Norges Blindeforbund Oslo. Datert 
31.03.2011 
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Blindeforbundet påpeker at lyden er viktig for å kunne orientere seg og forflytte seg på en trygg 

måte. De har forståelse for at naboer har klaget til Samferdselsetaten om lyden, men mener dette er 

noe man må regne med i en by. Blindeforbundet mener deres mening må vektlegges på grunn av den 

store andelen blinde og svaksynte som enten jobber eller bor i området nær det omtalte krysset.52 

 

Samferdselsetaten svarer Blindeforbundet at de vil prøve ut en teknisk løsning som «forhåpentligvis 

kan være til nytte for både naboer og Blindeforbundets brukere». Løsningen er en radar som blir 

montert på signalstolpene som kan detektere fotgjengere i området og aktivisere ledelyden. Det vil si 

at dersom det ikke er noen fotgjengere i området, er det heller ingen lyd. Løsningen skal prøves ut.53  

 

Merking av fotgjengerfelt 

Norges Blindeforbund Oslo sendte 12. desember 2013 en første forespørsel om å møte ledelsen for 

prosjektet etter deres befaring i gata. Det ble påpekt at det er i dette området det ferdes flest blinde 

og svaksynte i hele landet, så utformingen vil være viktig. Det er spesielt utformingen av farefelt ved 

fotgjengerfeltet i krysset Bogstadveien Sporveisgata de ønsker å ta opp. Blindeforbundet mener den 

nåværende utformingen gjør det umulig for en blind å finne riktig retning og krysse gata på en trygg 

måte. Veiledning til byggteknisk forskrift (TEK 10) er vedlagt mailen54.  

 

Det blir avtalt befaring med Blindeforbundet 29. januar 2014. I etterkant av befaringen sender 

byggelederen mail til Blindeforbundet med blant annet følgende: 

 

Varselfelt og nedsenk ved fotgjengeroverganger i Bogstadveien-prosjektet er prosjektert i henhold til 

Bymiljøetatens «Veileder for universell utforming av fotgjengeroverganger» som ble utarbeidet i 2011. 

Etter det vi kjenner er denne veilederen presentert for Blindeforbundet gjennom Brukerrådet.  

 

Et hovedprinsipp i veilederen er at man ikke skal bruke varselfelt ved fotgjengerovergang til å ta ut 

retningen over fotgjengerovergangen. Anbefalingen i veilederen er at varselfeltets funksjon kun er å 

varsle om fare. Kravet om at varselfeltet i tillegg skal kunne gi fotgjengeren en sikker retning over 

kjørebanene er i praksis vanskelig å gjennomføre, og Bymiljøetaten kan derfor ikke anbefale at 

varselfelt brukes på denne måten. 

 

I det aktuelle krysset Sporveisgata x Bogstadveien kan man som fotgjenger ta ut retningen over 

fotgjengerovergangen ved hjelp av trykknapp og retningsgivende pil på signalstolpe, samt en vertikal 

kant på nedsenkets endeelement. I tillegg er knottene i varselfeltet lagt vinkelrett på 

fotgjengerovergangen slik at man kan ta ut retningen ut fra disse. 

 

Videre i mailen henvises det til møtet med brukerrådet og Statens vegvesens håndbok 278 som 

anbefaler ledelinjer på tvers av fortau for å vise retningen over fotgjengeroverganger. Det 

argumenteres for at ledelinjer som beskrevet i håndbok 278 ikke tar hensyn til eksisterende 

                                                           
52 Klage fra Blindeforbundet ang krysset ved Sporveisgata. Mail fra Norges Blindeforbund Oslo. Datert 
31.03.2011 
53 Svar fra Samferdselsetaten ang krysset ved Sporveisgata. Mail fra Samferdselsetaten datert 01.04.2011 
54 Mailutveksling mellom Norges Blindeforbund Oslo og Bymiljøetaten. Emne: RE: Vedr tilgjengeligheten i 
Bogstadveien og Hegdehaugsveien for blinde og sterkt svaksynte. Dato: 10.02.2014 
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omgivelser og ikke er en god løsning. Bymiljøetaten anbefaler generelt at man ikke bruker knottene i 

farefeltet til å ta ut retningen over fotgjengeroverganger.55  

 

Klage tilsendt Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Norges Blindeforbund Oslo sendte den 26. april 2014 klage på mangelfull tilrettelegging i 

Bogstadveien til Likestillings- og diskrimineringsombudet for brudd på § 13 i diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven. Klagen gjelder utformingen av trapper og elementer i forbindelse med disse i 

den ferdig ombyggende delen av Bogstadveien som har ført til farlige situasjoner for blinde og 

svaksynte. Vedlagt klagen var det flere bilder fra Bogstadveien av det Blindeforbundet mente var 

uheldig utforming med forslag til forbedret utforming tegnet inn av Blindeforbundet.56  

 

 
Figur 13 Der Underhaugsveien møter fortauet i Bogstadveien ender den i en umerket/usikret platting (Foto: Norges 

Blindeforbund) 

Den 14. mai 2014 ble det, på bakgrunn av klagen sendt til Likestillings- og diskrimineringsombudet, 

kalt inn til møte mellom Bymiljøetaten, landskapsarkitekten og Blindeforbundet. Siden klagen ble 

sendt, hadde Bymiljøetaten kommet med forslag til tiltak for å utbedre markeringen av «blant annet 

ramper, trinn og høydeforskjeller på trapper». Dette ble gjennomgått med Blindeforbundet på møtet 

og ved befaring i tillegg til løsninger for retningsangivelse ved fotgjengeroverganger. Det ble enighet 

om å utbedre markering av trapper, hinder og fare med fare- og/eller oppmerksomhetsfelt.57  

 

Vedrørende retningsangivelse ved fotgjengerovergangene ble det besluttet å teste ut en løsning med 

ledeelementer av støpejern i krysse mellom Bogstadveien og Sporveisgata.  

                                                           
55 Mailutveksling mellom Norges Blindeforbund Oslo og Bymiljøetaten. Emne: RE: Vedr tilgjengeligheten i 
Bogstadveien og Hegdehaugsveien for blinde og sterkt svaksynte. Dato: 10.02.2014 
56 Klage på brudd på § 13 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Tilsendt Likestillings- og 
diskrimineringsombudet den 26.03.2014 av Norges Blindeforbund Oslo.  
57 Møtereferat: Prosjekt: 17-BYM-2013 Oppgradering av Bogstadveien. Dato: 14.05.2014 
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Kontrasten mellom trappeforkantene, som er i lys stein, er for dårlig sammenlignet med resten av 

trappetrinnet. Det ble på møtet foreslått å enten frese og male markeringene med hvit maling, 

eventuelt bytte den lyse granitten med en mørkere type stein. I etterskriften til referatet opplyses 

det at Bymiljøetaten har vurdert at maling av stripene vil være en mindre god løsning av hensyn til 

holdbarhet, drift og estetikk. De ønsker heller å teste ut markering med sort stein på en utvalgt 

trapp.58 

 

Som svar til Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) anmodning om redegjørelse vedrørende 

klagen fra Blindeforbundet, sender Bymiljøetaten brev til LDO den 19.12.2014. Der går det fram at 

det har blitt holdt møte med Blindeforbundet for å finne løsninger til forbedrende tiltak. Noen av 

tiltakene er allerede utført, mens de resterende vil være på plass våren 2015. I tillegg til vedlagt 

møtereferat med vedlegg, har brevet også et vedlagt notat fra landskapsarkitekten som gjelder 

utforming av fotgjengeroverganger.59 I notatet står det at den nåværende løsningen er forankret i 

forprosjektet og kvalitetssikret gjennom prosjekteringsprosessen. Dette er bakgrunnen for løsningen: 

 

Det ble vurdert en løsning med ledelinjer i kryssområder, trukket på tvers av gangretningen i hele 

fortauets bredde som markering av fotgjengeroverganger/nedsenkselementer. Man valgte ikke denne 

løsningen da BYMs [Bymiljøetatens] tidligere erfaringer viste at løsningen ikke gir entydige og 

konsekvente løsninger fra tilfelle til tilfelle. 

 

I samråd med BYM valgte prosjekteringsgruppen derfor å satse på å rendyrke et ryddig system med 

sonedeling av fortau, bestående av ferdselssone, kantsteinssone, veggsone og møbleringssone. Dette 

systemet har som grunnprinsipp at ferdselssonen er uten hindringer, og ledelinjer og ulike typer 

varsling vil dermed i de fleste tilfeller være overflødig.60 

 

Vi kan ikke se av dokumentasjonen at det er gjennomført noen evaluering av prosjektet, eller at det 

er planlagt utført etter ferdigstillelse.  

4.5.2 Oppsummering 

Generelt ser det ut til at oppgraderingen av Bogstadveien har oppfylt målene om å bedre 

fremkommeligheten og tilgjengeligheten samt gjøre gata tryggere for fotgjengere. De har også fått til 

økte fortausbredder med soneinndeling, gangfelt med nedsenket kantstein og varselfelt, gatevarme, 

god belysning og flere konsekvente løsningsprinsipper. Når det gjelder HC-parkering, er det positivt 

at de ble utformet etter de nye størrelseskravene, men mindre bra at antallet er redusert fra tre til 

to.  

Et av målene var å få til trinnfrihet så langt det var mulig. De viser til at de har fått til noen trinnfrie 

innganger, men etter befaring i gata er det kun et fåtall innganger som er tilgjengelig for alle.  

Blindeforbundet har sendt inn flere klager, noe som tyder på at ikke all utformingen var god. Blant 

annet varselfelt ved en fotgjengerovergang og en rekke mangelfulle markeringer av trinn og 

nivåforskjeller. Det var bred medvirkning, og Samferdselsetatens brukerråd for universell utforming 

                                                           
58 Møtereferat: Prosjekt: 17-BYM-2013 Oppgradering av Bogstadveien. Dato: 14.05.2014 
59 Anmodning om redegjørelse - mangelfull universell utforming av Bogstadveien. Brev fra Bymiljøetaten til 
Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dato: 19.12.2014.  
60 Notat fra Bjørbekk & Lindheim: Universell utforming av kryssområder. Dato: 04.12.2014.  
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fikk også uttale seg. Det er likevel verdt å merke seg at ut fra den dokumentasjonen vi har hatt 

tilgang på, ser det ut til at brukerrådet kun fikk uttale seg tidlig i planprosessen og kun om 

prinsippene for utforming av fotgjengerarealer. De fikk altså ikke uttale seg om detaljprosjekteringen. 

Dersom dette stemmer, kan man tenke seg at utformingen Blindeforbundet har klaget på kunne vært 

unngått dersom det hadde vært medvirkning eller kvalitetssikring på et senere tidspunkt i 

planprosessen.  

Det kan derfor se ut til at det er manglende kompetanse hos de prosjekterende, eventuelt 

manglende medvirkning og kvalitetssikring som har ført til de dårlige løsningene. Det er ikke stilt krav 

til uavhengig kontroll av universell utforming i henhold til plan- og bygningsloven. En slik kontroll skal 

normalt kunne avdekke løsninger som ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming i lovverket.  
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5.0 Stranda sentrum 
Kapittelet om Stranda sentrum er som de andre kapitlene skrevet ut fra den dokumentasjonen 

Universell Utforming AS har hatt tilgang på. Siden dokumentasjonen for dette prosjektet var 

begrenset, er mesteparten av kapittelet hentet fra publikasjonen «Universell utforming i sentrum». 

Denne publikasjonen er en eksempelsamling av ulike sentrumsprosjekter utgitt av Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet ved Deltasenteret i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Stranda 

sentrum er et av eksemplene der artikkelforfatterne har vært sentrale i prosjektet gjennom 

kommune eller fylkeskommune.  

 

5.1 Beskrivelse av prosjektet 

Oppgraderingen av Stranda sentrum hadde en prosjektperiode fra januar 2006 til mai 2010.61  

 

Stranda sentrum ligger i Stranda kommune ved Storfjorden i Møre og Romsdal. Fylkesvei 60, 

Storgata, er hovedgata gjennomsentrum med butikker på begge sider av gata. I tilknytning til 

Storgata og i sentrum ligger også en ferjekai, torg, kirke, hotell, rådhus, kulturhus, store 

industribedrifter som Orkla pizzaproduksjon og møbelfabrikker, boliger og grøntområder med elv.  

 

Det ble beskrevet i brevet med invitasjon til folkemøtet at slik sentrumsområdet framstår før 

oppgraderingen ikke er «særleg godt», og at det derfor er «behov for rehabilitering og oppussing av 

både kommunalt og privat areal i sentrumsområdet».62 Slik situasjonen var før oppgraderingen var 

innbyggerne vant til å kjøre «til døra» eller nærmeste gatehjørne når de skulle på butikken. Bilen var 

altså prioritert foran fotgjengeren.63 Opprustningsplanene inkluderte opprettelse og oppgradering av 

miljøgate, salgstorg, vrimleareal, parkering, veier, fortau og plasser. 

 

Stranda kommune var byggherre og Asplan Viak konsulent og prosjekterende.64  

 

5.2 Bakgrunn, ambisjoner og mål med opprustningene 

Stranda kommune startet allerede i 1995 med stedsutvikling gjennom Møre og Romsdal 

fylkeskommunes «tettstadprogram». Det ble holdt byggeskikkseminar, og prosessen fortsatte med 

«Stedsanalyse for kommunesenteret Stranda» som var ferdig i 1996. Universell utforming eller 

tilgjengelighet var ikke vektlagt så mye i denne stedsanalysen, men ett av punktene i sjekklisten for å 

sikre gode uterom og møteplasser var: «Legge til rette for funksjonshemma.» Senere laget 

kommunen en Byggeskikkveileder i 1998 og en reguleringsplan for kommunesenteret i 1999.  

Kommunestyret etterlyste i 2003 en plan for opprustning av Stranda sentrum, og arkitektfirmaet 

Sandbakk&Pettersen i Ålesund ble engasjert og tegnet og presenterte utkast til detaljplan i 2004.65 I 

                                                           
61 Deltasenteret i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune (2014). Universell utforming i sentrum. 
Tilgjengelig fra: http://www.bufetat.no/PageFiles/11321/Universell%20utforming%20i%20sentrum.pdf 
Denne referansen vil videre i rapporten bli referert til som «Universell utforming i sentrum» 
62 Brev fra Rådmannen i Stranda kommune: Stranda sentrum – utbygging. Arkiv: K2-L13. Dato: 12.06.2006 
63 Universell utforming i sentrum 
64 Universell utforming i sentrum 
65 Universell utforming i sentrum 
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2005 ble Asplan Viak valgt til å utføre prosjektering for vann og avløp og overflate, basert på 

detaljplan for Stranda sentrum.66 

 

Det ble inngått en intensjonsavtale mellom Stranda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune 

vedrørende oppgraderingen av uteområder i Stranda sentrum. Avtalen innebærer: «at det må 

‘ryddast’ opp i trafikkbilde, betre tilrettelegging for mjuke trafikkantar, ‘mjuke’ opp områda med 

grøntareal og planting av busker og trær. Det vil sei at både gater, fortau og plassar skal 

igjenntakast/opparbeidast». Huseiere og næringsdrivere ble involvert i intensjonsavtalen siden de 

eier de fleste fortauene i sentrum.67  

 

I forbindelse med utbedringen og oppussingen av kommunale areal, ble de private grunneierne gitt 

tilbud om å få utbedret sine areal etter samme mal og materialvalg som kommunen.68  

 

Kommunestyret hadde følgende målsetning for stedsforbedringen: 

 

• Flere boliger i sentrum 

• Et vakrere sentrum med tiltalende sjølinje 

• Bedre sammenheng i gangvegnettet, og langs elva 

• Tryggere trafikkmiljø og bedre tilrettelagte parkeringsplasser 

• Gjøre Storgata (Fv60) mer tiltalende og bedre for alle trafikantgrupper69 

 

5.3 Sammenhengen mellom ambisjoner/mål om universell utforming i kommunalt 

planverk og i prosjektet  

Det er nevnt i brevet der det inviteres til folkemøte/drøftingsmøte/innspillsmøte at det har blitt 

utarbeidet en reguleringsplan og detaljplan for Stranda sentrum.70 Ellers kan den omtalte 

stedsanalysen betegnes som kommunalt planverk.  

 

Ut fra dokumentasjonen Universell Utforming AS har hatt tilgjengelig kan vi ikke finne begrepet 

universell utforming brukt i kommunale planer, men tilrettelegging for funksjonshemmede nevnes i 

«Stedsanalyse for kommunesenteret Stranda» fra 1996. Heller ikke i den tilgjengelige 

dokumentasjonen for målsetningene i prosjektet står det noe eksplisitt om universell utforming. Det 

som står er mer overordnet som å legge til rette for myke trafikanter71, bedre sammenhengen i 

gangveinettet, få til et tryggere trafikkmiljø og bedre tilrettelagte parkeringsplasser.72 Likevel ser vi at 

universell utforming er integrert i prosjektet, for eksempel har de jobbet for å få til trinnfrie 

inngangspartier og godt utformede fotgjengeroverganger. Det er uvisst om universell utforming har 

                                                           
66 Stranda kommune sakspapir: Stranda sentrum – Val av prosjekterande firma. Arkivsaknr. 05/781. Møtedato 
12.05.2005. 
67 Brev til huseiere i Stranda sentrum fra Stranda kommune kommunalteknikk: Stranda sentrum. Arkiv: K2-L89. 
Dato: 25.07.2007.  
68 Brev fra Rådmannen i Stranda kommune: Stranda sentrum – utbygging. Arkiv: K2-L13. Dato: 12.06.2006 
69 Universell utforming i sentrum 
70 Brev fra Rådmannen i Stranda kommune: Stranda sentrum – utbygging. Arkiv: K2-L13. Dato: 12.06.2006 
71 Brev til huseiere i Stranda sentrum fra Stranda kommune kommunalteknikk: Stranda sentrum. Arkiv: K2-L89. 
Dato: 25.07.2007. 
72 Universell utforming i sentrum 
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vært bedre forankret i både prosjekt og kommunale planer enn det vi har fått innsyn i, eller om det 

var Fylkeskommunen som satte temaet på dagsorden, som vil bli beskrevet i neste avsnitt. 

 

5.4 Gjennomføring av planleggingsprosessen og hvordan ulike aktører har deltatt og 

medvirket til universell utforming 

5.4.1 Planlegging og prosjektering 

Det ble opprettet en prosjektgruppe i 2006 samt en ny 100 % prosjektlederstilling som skulle sikre 

framdrift og samarbeid mellom de ulike interessentene. Prosjektgruppen besto av representanter fra 

Stranda kommune, Stranda sentrumsforening, Ungdomsrådet, Statens Vegvesen og 

Fylkeskommunen (Tettstadprogrammet). Sistnevnte aktør tok opp temaet universell utforming ved 

prosjektgruppens første møte. Følgende punkter ble laget og lagt til grunn for den videre 

prosjekteringen: 

 

• Vurder spesielt ledelinjer for funksjonshemmede 

• Sette av nok P-plasser til HC-parkering 

• Sprang mellom fortau og fotgjengeroverganger maks 2,0 cm. 

• Marker gjerne inngangspartier/dør til butikk73 

 

Tidlig i prosessen ble det registrert høydeforskjeller ved alle inngangspartier for å sikre tilgjengelighet 

gjennom detaljprosjekteringen. Det kom straks fram utfordringer med ulike høydeforskjeller til 

grunnplanet ved de ulike bygningene på grunn av at sentrum har blitt bygget opp over flere 

tidsepoker. Det ble derfor prosjektert med lokale tilpasninger i hver enkelt gate for å oppnå målet 

om best mulig resultat for de myke trafikantene. Noen steder ble gate og fortau hevet så mye som 40 

cm for at alle forretninger og utesteder skulle få trinnfrie inngangspartier.  

Det ble utarbeidet en egen lysplan for sentrum der også behovet for synshemmede var innarbeidet. 

Storgata har i lysplanen «et klarere hvitt lys enn sideareal med byrom og gater (varmt hvitt)».  

 

For å legge bedre til rette for myke trafikanter sammenlignet med biltrafikk, ble gatene gjort smalere, 

gatekryss «strammet opp» og parkeringsareal strukturert, slik at innbyggerne måtte gå litt lenger for 

å komme seg til butikken. Det var også ønskelig med opphøyede fotgjengeroverganger over Storgata, 

men dette viste seg å bli vanskelig grunnet den bratte helningen til gata og vintervedlikehold. Det ble 

da foreslått en løsning med å legge tre rekker med storgatestein på begge sidene av gata for å gjøre 

den visuelt smalere, samtidig som fartsgrensen ble satt til 40 km/t. Huseierne ble tilbudt offentlig 

støtte til varmekabler i fortauene, men med privat driftsansvar.  

 

Vedrørende materialvalg ble det gjort en rekke vurderinger om hva som ville være best ut fra 

«estetikk, historie, praktisk ut fra leggekostnad, tilpasning til universell utforming og totalkostnad». 

Det ble valgt støpte fortau med kantstein av granitt, noe som allerede var brukt på en del fortau i 

Stranda. I ettertid skulle det vise seg at materialvalget gjorde tilpasningen av trinnfri inngangspartier 

enklere. På sentrale områder, som torget, ble det valgt skifer som var trillevennlig.  

 

Det var ønskelig å knytte sammen grøntareal, rådhus og kulturhus på den ene siden av gata med 

torget på den andre siden. Løsningen ble å heve ca. 20 m av gata med betongstein slik at den fikk 

                                                           
73 Universell utforming i sentrum 
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samme høydenivå som torg og fortau. Dette fungerte også som et varsel til de kjørende om å 

prioritere de myke trafikantene.  

 

Ellers er det nedsenket kantstein ved fotgjengerovergangene og tre raster med smågatestein som 

ledelinje over større plasser som ellers hadde skifer som belegning. På kaia ble det satt opp et bygg 

som rommet offentlig HC-toalett, venterom og pumpestasjon for avløpsvatn og med trapp opp på 

taket der det var sitteplasser. HC-toalett var først uten automatisk døråpner, men fikk etterinstallert 

dette.74  

 

5.4.2 Medvirkning 

Det ble holdt flere offentlige informasjonsmøter samt møter med grunneiere, forretningsdrivere og 

foreninger gjennom prosjektet.75 I brevet der det inviteres til folkemøte/drøftingsmøte/innspillsmøte 

tidlig i prosessen påpekes det at det er viktig for Stranda kommune og samarbeidspartnerne at det 

kommer ut informasjon om de planlagte tiltakene. Det ses som viktig at «aktørar, både eigarar og 

drivarar, møter opp og kan delta i informasjonen» på møtet.76 I tillegg har prosjektlederen på vegne 

av kommunen hatt direkte kontakt med hver enkelt grunneier og butikkeier. I publikasjonen 

«Universell utforming i sentrum» kommer det fram at denne direkte kontakten var nødvendig for å 

få til en «smidig gjennomføring».77 

 

Under følger en oversikt over aktører som har deltatt i planleggingsfasen av prosjektet slik det 

kommer fram av den tilgjengelige dokumentasjonen: 

 

 

5.4.3 Oppsummering 

Når det gjelder hvordan de ulike aktørene har bidratt til universell utforming, kan det se ut til at det 

var representanten fra tettstedsprogrammet i fylkeskommunen som brakte temaet inn i prosessen. 

Prosjektlederen ser ut til å ha hatt en viktig rolle med å koordinere samarbeidet mellom kommunen, 

grunneierne og forretningsdrivere for å få til trinnfrihet. Ut fra dokumentasjonen peker det seg ikke 

ut noen aktører som har hatt interesser som er i konflikt med universell utforming.  

 

                                                           
74 Universell utforming i sentrum 
75 Universell utforming i sentrum 
76 Brev fra Rådmannen i Stranda kommune: Stranda sentrum – utbygging. Arkiv: K2-L13. Dato: 12.06.2006 
77 Universell utforming i sentrum 

Aktører som har deltatt i planleggingsfasen 
Stranda kommune Asplan Viak 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

v/Tettstadprogrammet 
Arkitektfirmaet Sandbakk&Pettersen 

Statens vegvesen Stranda sentrumsforening 

Ungdomsrådet  Stranda Handels- og turistvegforening 

Enova Forretningsdrivende 

 Grunneiere 

 Fastboende 

 Hytteeiere 

 Norfakta 
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5.5 Hvordan intensjonene om universell utforming og tilgjengelighet i plan- og 

bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ivaretatt i det ferdige 

prosjektet 

Oppgraderingen av Stranda sentrum er evaluert i publikasjonen «Universell utforming i sentrum». 

Den direkte kontakten med grunneiere og butikkeiere var nødvendig for å få til en «smidig 

gjennomføring».  

Omleggingen fra en bilprioritert gate til en fotgjengerorientert gate slik at man måtte gå lenger for å 

komme til butikken var «det store samtaleemnet» blant innbyggerne: «‘kanskje dei like gjerne kunne 

levere inn sertifikatet då det vart bare lukeparkeringer igjen’, men dette har gått helt fint selv om det 

brøt med vanene til folket.» 

Tiltakene for å få ned farten i Storgata, med fartsgrense 40 km/t og en visuelt smalere gate med 

rekker av storgatestein på sidene av gata, har ifølge evalueringen i «Universell utforming i sentrum» 

fungert godt. Det samme gjelder hevingen av gata for å knytte sammen grøntområdet med torget.  

I etterkant av oppgraderingen, i 2010, ble det gjennom Norfakta gjennomført en spørreundersøkelse 

for å finne ut hvorvidt «fastboende i kommunesenteret, andre i kommunen og hytteeiere var 

fornøyd med opparbeidinga som var gjort». Ett av spørsmålene var om man vurderte det som lettere 

eller vanskeligere å bruke sentrum etter oppussingen som bilkjører og som gående. Et annet 

spørsmål var hvordan man ville vurdere tilgjengeligheten for funksjonshemmede (universell 

utforming) i Stranda sentrum. Her er noen av konklusjonene (direkte sitat): 

• Over 90% mente fotgjengere hadde fått det bedre etter opparbeiding. 

• 50% mener det er vanskeligere for biler etter opparbeiding. Flere blant fastboende enn fra besøkende 

(hytteeiere). 

• 73% mener at tilgjenget for funksjonshemma er bra i sentrum. Unge under 30år mer misfornøyd enn 

50+.78 

Stranda kommune vant i 2011 konkurransen fra fylkeskommunen om beste byrom for 

funksjonshemmede. Følgende er hentet fra det fylkeskommunen skriver om prisutdelingen på sine 

internettsider:  

 

Stranda kommune har arbeida ut i frå ein god, gjennomtenkt og gjennomført plan med tanke på 

universell utforming. Byrommet har en heilskapleg og godt gjennomført løysing som bør ha nasjonal 

interesse. Ein viser her på en god måte korleis ein kan legge til rette og utvikle eit trivelig og mest mulig 

trygt byrom for alle med ledelinjer, belysingselement, gatevarme og tilpassing til eksisterande hus og 

butikkar (…) – både innbyggjarar og tilreisande.79 

 
Bildene under viser hvordan fortauene er oppgradert med heving uavhengig av kjørebanen og 
ondulerende (bølgende) fortau for å få trinnfrie inngangspartier (figur 14 og 15) og figur 16 viser 
soneinndeling og kunstig ledelinje.  
 
 

                                                           
78 Universell utforming i sentrum 
79 Møre og Romsdal fylkeskommune (2011) Stranda kommune tildelt pris for beste universelt utforma byrom. 
Tilgjengelig fra: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Universell-
utforming/Erfaringar-fraa-K1/Stranda-kommune-tildelt-pris-for-beste-universelt-utforma-byrom 
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Figur 14 Fortau hevet uavhengig av kjørebane (Foto: Universell utforming i sentrum) 

 

 
Figur 15 Ondulerende (bølgende) fortau for å passe inngangene (Foto: Universell utforming i sentrum) 

 
Figur 16 Soneinndeling og kunstig ledelinje (Foto: Universell utforming i sentrum) 

 

5.5.1 Oppsummering 

Det som vurderes som positivt ved den nye utformingen av Stranda sentrum er trinnfrihet til alle 

innganger, god belysning, varmekabler, trillevennlig dekke og nedsenket kantstein ved fotgjengerfelt. 

Det eneste negative som kommer fra av den tilgjengelige dokumentasjonen, er at det ikke ble 

montert automatisk døråpner på HC-toalettet, men dette ble senere montert. I tillegg kan det 

diskuteres om det er noen ulemper med å heve fortauet uavhengig av kjørebanen, slik at det blir 

ondulerende (bølgende). 
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6.0 Strandgata i Hamar 
 

6.1 Beskrivelse av prosjektet 

Oppgradering av Strandgata i Hamar ble satt i gang i 2007 som et samarbeidsprosjekt mellom Hamar 

kommune og Statens vegvesen. Det ble utarbeidet en forprosjektrapport for Opprusting av Rv. 222 

Strandgata Hamar i 2009. Den endelige Gatebruksplanen ble vedtatt i november 2010, 

detaljprosjekteringen startet våren 2010 og arbeidet utført i perioden 2012-2013. 

 

Strandgata beskrives i forprosjektrapporten fra Statens vegvesen som en av de viktigste hovedgatene 

i Hamar sentrum. Gata har butikker langs den ene siden og park langs den andre siden mot 

jernbaneområdet. Det er fortau på begge sider, parkering i gata og kollektivtrafikk med busstopp. 

Fortauet på bygningssiden av gata var ca. 3 meter bredt før opprustningen og asfalten trengte å 

fornyes. Det ble påpekt i forprosjektrapporten at fotgjengere må dele bredden av fortauet med 

«trapper, ramper, skilt, vegskilt og stolper for julegateelement», noe som ikke er i henhold til 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.80  

 

Opprustningen av gata har blitt begrunnet ut fra hensyn til «estetikk, opplevelse og funksjon og et 

ønske om å bedre helhetsløsningen mht. trafikksikkerhet for myke trafikanter og tilgjengelighet for 

alle.» I tillegg er det ønske om å gjøre gata mer attraktiv slik at det kan bidra til en positiv 

sentrumsutvikling.81  

 

6.2 Bakgrunn, ambisjoner og mål med opprustningen 

Som et ledd i planarbeidet ble det utarbeidet en «Forprosjektrapport for opprusting av Rv. 222 

Strandgata Hamar» i 2009. I planprosessen ble det vurdert ulike alternativer knyttet til universell 

utforming/tilgjengelighet for alle. Det gjelder spesielt ledelinjers plassering, kryssing av sidegater for 

myke trafikanter, kryssing av gangfelt, inngang til forretningene, HC-parkering og plassering av 

gatemøbleringselementer. Forprosjektrapporten landet på prinsipielle løsninger som skal gi positive 

konsekvenser for eiendommenes krav til universell utforming, trafikksikkerhet og universell 

utforming generelt. Det pekes også på utfordringer knyttet til å få til trinnfrihet til inngangene til 

forretningene i Strandgata på grunn av store høydeforskjeller. 

 

Formålet beskrives i forprosjektrapporten82 fra 2009 som: 
 

Formålet med prosjektet er i utgangspunktet å legge til rette for en positiv byutvikling, heve de 

estetiske og miljømessige kvalitetene, øke trafikksikkerheten samt sikre en tilfredsstillende 

trafikkavvikling i Strandgata på de myke trafikanters premisser. Trafikkavviklingen skal være en del av 

en helhetlig trafikkplan for Hamar by. Dette innbærer fortsatt tilrettelegging for handels- og 

servicevirksomhet både langs Strandgata og i sidegatene. Det er videre en målsetting å bevare mest 

mulig av parkens trevegetasjon. Det er også en forutsetning at prosjektet skal prosjekteres og bygges 

etter prinsippene for Universell Utforming. 

                                                           
80 Statens vegvesen (2009) Opprusting av Rv. 222 Strandgata Hamar: Forprosjektrapport. Dato: 26.03.2009. 
Denne referansen vil videre i rapporten bli referert til som «Forprosjektrapporten» 
81 Forprosjektrapporten 
82 Forprosjektrapporten 
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Hamar kommune fikk status som nasjonal pilotkommune for universell utforming83 og etter dette 

vedtok Hamar formannskap i 2009 at Strandgata skulle være et pilotprosjekt for universell 

utforming84, noe som angav et høyt ambisjonsnivå og tett kontakt med kompetansemiljøer for 

universell utforming.85 

 

6.3 Sammenhengen mellom ambisjoner/mål om universell utforming i kommunalt 

planverk og i prosjektet  

Prosjektet er gjennomført med utgangspunkt i Kommunedelplanen for Strandsonen (2003) og Veg og 

transportplan for Hamar (2009). Som retningslinjer for prosjektet er det benyttet Vegvesenets 

håndbok 278 Universell utforming av veger og gater (2011), Hamar kommunes Formingsveileder for 

universell utforming (2012) og en sjekkliste for universell utforming utarbeidet av Norsk 

Kommunalteknisk Forening, NKF Byggesak. Under følger utdrag fra disse.  

 

6.3.1 Kommunedelplan for Strandsonen 

I kommunedelplan for Strandsonen fra 2003 er fastslås det at Strandgata skal utvikles til en 

miljøprioritert allégate, i første omgang med «Utvidelse av fortauet mot sentrum med 

kantsteinsparkering og to felts kjørevei.» Det legges også opp til at Strandgata skal ha soneinndelte 

fortau.  

 

Det stilles i kommunedelplanens § 4 krav til utforming ved at all planlegging i området må ta hensyn 

til tilgjengelighet for barn, unge og funksjonshemmede, i tillegg til estetiske hensyn.86  

 

6.3.2 Veg- og transportplan for Hamar 

I Veg- og transportplan for Hamar fra 2009 fastslås det at universell utforming skal ivaretas og 

innarbeides i reguleringsplaner i henhold til kravene i plan- og bygningsloven. Videre i Veg- og 

transportplanen henvises det til kommuneplanens arealdel der universell utforming er omtalt. Der 

står det blant annet at tilgjengelighet for alle skal ivaretas i så stor utstrekning som mulig ved alle 

planleggings- og byggeprosjekter, utforming skal muliggjøre likestilt bruk og at hensynet til 

tilgjengelighet skal tas opp tidlig i planprosessen for å unngå senere tilpasninger eller 

tilleggsløsninger. Det vises til at rundskriv T-5/99 «Tilgjengelighet for alle» skal brukes ved all 

planlegging, og også Statens bygningstekniske etats veileder om universell utforming, HO-3/2004 

«Bygg for alle» kan anvendes.  

 

Universell utforming med kartlegging og tiltak for bevegelses- og synshemmede foreslås som tiltak 

for å oppnå hovedmålene i veg- og transportplanen.  

 

                                                           
83 Deltasenteret i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune (2014). Universell utforming i sentrum. 
Tilgjengelig fra: http://www.bufetat.no/PageFiles/11321/Universell%20utforming%20i%20sentrum.pdf 
Denne referansen vil videre i rapporten bli referert til som «Universell utforming i sentrum» 
84 Samlet saksframstilling: Gatebruksplan for Strandgata – sluttbehandling. Arkivsak: 09/188 - 30 
85 Gatebruksplan Strandgata – Offentlig ettersyn og grunnlag for videre detaljarbeid. Dato: 22.10.2010 
86 Bestemmelser til kommunedelplan for Strandsonen. Dato: 02.06.03 
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6.3.3 Sjekkliste for universell utforming 

Hamar kommune anvender en sjekkliste for universell utforming utarbeidet av Norsk 

Kommunalteknisk Forening, NKF Byggesak. Listen er en oversikt over ulike sjekkpunkter for universell 

utforming av uteareal, planløsning og bygningsdeler i byggverk, med hjemmel i byggteknisk forskrift 

(TEK10).  

 

6.3.4 Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum 

Hamar kommune har i samarbeid med Asplan Viak og med støtte fra Husbanken laget en 

formingsveileder for universell utforming i Hamar sentrum.87 Veilederen ble ferdig i 2012 og bygger 

blant annet på erfaringene fra oppgraderingen av Strandgata.88  

 

Intensjonen med veilederen var at den skulle fungere som «et verktøy og en beredskap for 

kommende byggeprosjekter i Hamars sentrumsgater og uterom». «Målet er å gi gater, fortau og 

plasser et enhetlig preg med hensyn til universell utforming når det gjelder hovedform, materialbruk 

og møblering med mer. Dette vil være et ledd for å gi sentrum en identitet tilpasset lokale forhold i 

Hamar.» Veilederen er delt inn i hovedkapitlene innledning, lovverk, analyse, løsninger, elementer og 

drift og tar for seg eksempler på universell utforming i Hamar sentrum på en oversiktlig måte.89  

 

6.3.4 Oppsummering 

Hamar kommune som pilotkommune for universell utforming ser ut til å ha lagt et godt grunnlag for 

universell utforming med sitt planverk. Dette gjenspeiles i prosjektets målsetninger. 

 

6.4 Gjennomføring av planleggingsprosessen og hvordan ulike aktører har deltatt og 

medvirket til universell utforming 

6.4.1 Planlegging og prosjektering 

Planleggingen av oppgraderingen av Strandgata har gått over mange år, og så tidlig som i 1998 

startet arbeidet med kommunedelplan for Strandsonen. Prosessen med kommunedelplanen omtales 

som omfattende med elleve møter i formannskapet, interne og eksterne prosjektgrupper og 

utarbeidelse av totalt ti fagrapporter.90  

 

Planarbeidet ble drevet av kommunen og Statens vegvesen som har benyttet Norconsult som 

ekstern konsulent for plan og Cowi som ekstern konsulent for prosjektering. Prosjektet har hatt en 

styringsgruppe og en prosjektgruppe hvor også gårdeierforeningen har vært representert. Både 

gårdeiere, forretningsdrivere, kommunens ergoterapeuter og rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne har blitt orientert og konsultert som referansegrupper underveis.91  

 

Hamar kommune har, som pilotkommune, en egen tverrfaglig ressursgruppe for universell utforming 

som har bidratt aktivt med å få til gode fysiske løsninger og forankre dette hos gårdeierne. 92 

                                                           
87 Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum. Hamar kommune og Asplan Viak. Utgitt i 2012. 
88 Universell utforming i sentrum 
89 Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum. Hamar kommune og Asplan Viak. Utgitt i 2012. 
90 Saksframlegg: Kommunedelplan for Strandsonen. Arkivssaksnr.: 03/01366 
91 Universell utforming i sentrum 
92 Universell utforming i sentrum 
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I Forprosjektrapporten fra Statens vegvesen blir det opplyst at universell utforming eller 

tilgjengelighet for alle har blitt tungt vektlagt i planprosessen. Det ble vurdert alternativer til følgende 

punkter: 
 

 Ledelinjers plassering 

 Kryssing av sidegater for myke trafikanter 

 Kryssing av gangfelt 

 Inngang til forretningene 

 HC-parkeringsplasser – plassering 

 Plassering av gatemøbleringselementer93 

 

Forprosjektrapporten vurderer de foreslåtte alternativene som gode med tanke på at de ivaretar 

kravet til universell utforming og at dette vil heve standarden for området, både gata og for de 

tilgrensede eiendommene.94  

 

Som nevnt i beskrivelsen av gata hadde Strandgata opprinnelig 3 meter brede fortau på 

bygningssiden av gata. Dersom Strandgata skulle bli tilgjengelig for alle med ramper med 

forskriftsmessig krav på minimum 1,75 meter bredde målt fra veggen, ville det kun være 1,25 meter 

igjen av fortauet der det skal være plass til gangtrafikk, skilt og annet. Det var også andre 

utfordringer knyttet til tilrettelegging for rullestolbrukere, blinde og svaksynte og store 

høydeforskjeller mellom fortausnivå og gulvnivå.95  

 

Det ble valgt en tredeling av fortauet for å kunne ivareta hensynet til forretningsdrivende, myke 

trafikanter og samtidig oppfylle kravene til universell utforming. Sonene var en 

inngangssone/forretningssone med ramper, trapper, uteservering og reklameskilt nærmest 

bygningene, sonen utenfor var en gangsone/trafikalsone fri for hindringer, og ytterst mot veien var 

en gatemøbleringssone med trær, lysmaster, trafikkskilt og annet.96  

 

Gatebruksplanen Strandgata ble tidlig i prosessen særskilt lagt fram for Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne sammen med et notat som redegjorde for hvordan universell utforming skulle 

ivaretas. Rådet fattet vedtak der de mener at gatebruksplanen ivaretar universell utforming i 

Strandgata på en god måte og at planen er et godt utgangspunkt for den videre 

detaljplanleggingen.97 

 

Også HC-parkeringsplasser er nøye planlagt, både fordelingen i gata og plasseringen innad for det 

enkelte kvartalet. Det ble vurdert at en jevn fordeling av HC-plassene ville være best med en økning 

av antallet fra tre til seks plasser. Plassering i begynnelsen av hvert kvartal ble vurdert som best.  

                                                           
93 Forprosjektrapporten 
94 Forprosjektrapporten 
95 Forprosjektrapporten 
96 Forprosjektrapporten 
97 Saksprotokoll: Gatebruksplan Strandgata - Oppsummering med vekt på universell utforming v/ Johanne 
Aasnæs Sørum, Arealplan. Arkivsak 09/4682-2 og Samlet saksframstilling: Gatebruksplan for Strandgata – 
sluttbehandling 
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Forprosjektrapporten peker også på diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav til virksomheter 

som retter seg mot allmennhetens plikt til å tilrettelegge for at alle kan komme inn i lokalene på en 

likestilt måte. Det er derfor laget en oversikt over høydeforskjeller og en plan for bedring av 

inngangspartiene med ramper. Krysningene av tverrgatene ble planlagt planfritt for å forenkle 

kryssingen for trafikanter med syns- og bevegelseshemming. Det ble også planlagt snøsmelteanlegg 

for å unngå problem med is og snø på fortauet og dermed en bedret tilgjengelighet for alle/universell 

utforming.98 

 

Rådmannen uttaler i sin anbefaling til Gatebruksplanen at planprosessen har tatt lang tid, men at 

dette delvis har vært nødvendig for å få nødvendige avklaringer. Rådmannen anbefaler alternativet 

med 5 meter bredt fortau uten trerekke på bygningssiden. En av begrunnelsene for å velge dette 

alternativet er at fortauet ville blitt for smalt for å oppfylle kravene til universell utforming dersom 

det skulle være en trerekke i tillegg til det arealet som går til trapper og ramper. En annen 

begrunnelse for å unnlate trerekke var av hensyn til det historiske bybildet av Hamar der det er en 

tydelig kontrast mellom byen og den grønne parken.99 

 

Gatebruksplanen ble godkjent av formannskapet den 22. oktober 2010 «som retningsgivende for 

detaljprosjektering av gate med bredfortau og turveg i Strandgateparken». Alternativet med 5 meter 

fortau uten trerekke på bygningssiden av gata ble valgt.100 

 

6.4.2 Medvirkning 

I løpet av planprosessen har det, ifølge forprosjektrapporten, vært viktig å imøtekomme ulike ønsker 

og behov. Ett av temaene var tilrettelegging til universell utforming.101 

I gatebruksplanen vises det til formannskapets vedtak om at Strandgata skal være et pilotprosjekt for 

universell utforming og at ambisjonsnivået derfor bør være høyt. For å lykkes blir det tatt opp at det 

er et utvidet behov for tett samarbeid, medvirkning og dialog med miljøer som har kompetanse på 

universell utforming som Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ergoterapeutene i Hamar 

og kommunens ressursgruppe for universell utforming. Det utnevnes også en egen ressursperson, 

som er ergoterapeut, som skal delta direkte i prosjekteringsarbeidet for å utfylle den kunnskapen 

som er i prosjekteringsgruppen.102  

Det kom inn en rekke uttalelser og kommentarer til Gatebruksplanen fra flere aktører, blant annet 

Ergoterapeutene i Hamar kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Hamar 

gårdeierforening, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Norges lastebileierforbund, 

Kvartal 48 AS og Strandgaten 55 AS.  

Uttalelsene er oppsummert i dokumentet «Gatebruksplan Strandgata – Offentlig ettersyn og 

grunnlag for videre detaljarbeid». Der konkluderes det med at de foreliggende gatebruksplanene, 

takket være kompetanse i Statens vegvesen, Hamar kommune og Norconsult, har vært et godt 

grunnlag med tanke på universell utforming av gata. Det var ingen store feil vedrørende universell 

                                                           
98 Forprosjektrapporten 
99 Samlet saksframstilling: Gatebruksplan for Strandgata – sluttbehandling. Arkivsak: 09/188 - 30 
100 Samlet saksframstilling: Gatebruksplan for Strandgata – sluttbehandling. Arkivsak: 09/188 - 30 
101 Forprosjektrapporten 
102 Gatebruksplan Strandgata – Offentlig ettersyn og grunnlag for videre detaljarbeid. Dato: 22.10.2010 
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utforming. Til tross for bred enighet om det meste som omfatter universell utforming i 

gatebruksplanen, påpekes det at det blir viktig å videreføre dialogen med kompetansemiljøer/-

personer i kommunen. Dette spesielt med tanke på detaljplanleggingen.  

De fleste av uttalelsene fra ergoterapeutene i Hamar kommune er innspill til detaljprosjekteringen 

slik som materialbruk, kontraster, ledelinjer, orienterbarhet, unngå hindringer i gangsonen, i tillegg til 

busstopp og busser som ble videreformidlet til Hedmark trafikk. Uttalelser som må vurderes er 

størrelse og plassering av HC-parkeringsplasser og utfordringer med å holde ramper snøfrie om 

vinteren. Sistnevnte ble løst ved å integrere rampene i snøsmelteanlegget.  

I uttalelsen fra Hamar gårdeierforening stiller de spørsmål om det er behov for doble gangfelt i alle 

kryss og om det vil gå negativt ut over sikkerheten. De ønsker heller ett gangfelt per kryss og mener 

dette vil gi bedre trafikkflyt. Strandgaten 55 AS deler mening med Hamar gårdeierforening. Denne 

uttalelsen ble ikke tatt hensyn til grunnet at hensynet til blinde og svaksyntes orienterbarhet og 

fremkommelighet ble prioritert.  

Også Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde en rekke merknader i sin uttalelse. 

Mange av disse er tema for senere detaljprosjektering som belysning, materialvalg og ledelinjer. Det 

påpekes at størrelsen på HC-parkeringene må vurderes slik at det er plass til heis. De sier også at de 

forventer en tettere dialog fremover når det gjelder detaljprosjektering, materialvalg, løsninger og 

annet spesielt siden Strandgata er et pilotprosjekt. 

Under følger en oversikt over aktører som har deltatt i planleggingsfasen av prosjektet slik det 

kommer fram av den tilgjengelige dokumentasjonen: 

 

Aktører som har deltatt i planleggingsfasen 
Hamar kommune Norconsult 

Hedmark fylkeskommune Cowi 

Fylkesmannen i Hedmark ÅF Lighting 

Statens vegvesen Hedmark trafikk 

NSB Hamar gårdeierforening 

Jernbaneverket Norges lastebileierforbund 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Strandgaten 55 AS 

Kommunens ressursgruppe for universell 

utforming 
Kvartal 48 AS 

Ergoterapeutene i Hamar kommune Forretningsdrivende 

 

6.4.3 Oppsummering 

I prosjektet har det vært god brukermedvirkning og ingen aktører har medvirket negativt med tanke 

på universell utforming. Det var én uttalelse der det ble ytret ønske om færre gangfelt, men nettopp 

på grunn av universell utforming og hensynet orienterbarheten til blinde og svaksynte ble dette ikke 

tatt til følge. 
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6.5 Hvordan intensjonene om universell utforming og tilgjengelighet i plan- og 

bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ivaretatt i det ferdige 

prosjektet 

Strandgata i Hamar er tatt med i heftet til Statens vegvesen, «Gode eksempler på universell 

utforming». Det positive som trekkes fram her, er at gata har blitt lys, tiltalende, har brede fortau, 

tydelig soneinndeling og tilgjengelige inngangsparti noe som gjør at fotgjengere er prioritert. Alle 

gangfeltene er likt utformet, og bidrar slik til gjenkjennbarhet og forutsigbarhet. Krysset som er 

utformet som shared space er oversiktlig og snøsmelteanlegg gjør gata tilgjengelig året rundt.  

Bussholdeplassene er godt utformet, men glassmarkeringene kunne vært tydeligere. Kunstige 

ledelinjer langs hele gata fungerer bra for en del synshemmede, men det blir stilt spørsmål om det 

var nødvendig med kunstige ledelinjer i et slikt sammenhengende og avgrenset gangareal som kan 

fungere som naturlig ledelinje. Dette er avhengig av kostnader og drift og må vurderes som en 

helhet. Det trekkes også fram at benkene med fordel kunne vært mer variert slik at de dekket flere 

behov.103 

 
Figur 17 Soneinndeling og tilpassing av inngangsparti (Foto: Universell utforming i sentrum) 

Hamar kommune ble tildelt Norges Blindeforbund Hedmarks tilgjengelighetspris 2013 for 

oppgraderingen av Strandgata – «særlig med tanke på gode prosesser for innhenting av råd, 

kunnskap og samarbeid».104 

 

                                                           
103 Statens vegvesen (2014) Gode eksempler på universell utforming. Tilgjengelig fra: 
http://www.vegvesen.no/_attachment/408205/binary/952417?fast_title=Brosjyre+2014%3A+Gode+eksempler
+p%C3%A5+Universell+utforming.pdf 
104 Årsmelding 2013 Norges Blindeforbund Hedmark. Tilgjengelig fra: 
https://www.blindeforbundet.no/internett/fylkeslag/hedmark/arsmeldinger/arsmelding-2013/view 
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Ressursgruppen for universell utforming har også laget en sluttrapport for ombyggingen av 

Strandgata som pilotprosjektet105. Her oppsummerer de ulike suksesskriterier og utfordringer 

(direkte sitat): 

Suksesskriterier 

 Gatebruksplanen sikret at uu [universell utforming] kom tidlig inn som et tydelig premiss for 

prosjekteringen, viktig virkemiddel for tidlig forankring av uu i prosjektene 

 Politisk forankring av uu-ambisjonen med vedtak av gatebruksplanen 

 Deltakelse i prosjekteringsmøter ga brede forståelse for hvilke hensyn som skal avveies i prosjektet 

 Tverrfaglighet, inkl. brukermedvirkning fra rådet, satte mange uu-tema på dagsorden 

 Regelmessige samarbeidsmøter, kontinuitet for uu-tema i prosjektet 

 Befaringer er veldig nyttig, enklere å medvirke for faggrupper og brukere som ikke har fagkompetanse 

i å lese tegninger 

 

Utfordringer/ forbedringsområder 

 Tidkrevende med medvirkning (helsefag) i prosjekteringsmøtene, mange andre tema på dagsorden 

 Viktige beslutninger med konsekvenser for uu som tas mellom samarbeidsmøtene 

 Systematikk i dokumentasjon, behandling og vurdering av innspill. 

 Løsninger er avhengig av samarbeidende gårdeiere og forretningsdrivende (ramper og gatevarme) 

 SVV [Statens vegvesen] som delansvarlig i Strandgata, har egne veiledere og normer for uu 

 

De gir også en begrunnelse for hvorfor det ikke ble valgt naturlige ledelinjer til tross for at Hamars 

formingsveileder for universell utforming anbefaler dette. Grunnen var at man ikke fant gode nok 

prinsipper for naturlig leding med taktil og visuell kontrast som ville ivareta sikkerhet og 

fremkommelighet for blinde og svaksynte. Når det gjelder tilpassing av inngangspartiene, takket alle 

gårdeierne ja til å få tegnet rampe tilpasset inngangen, og der det var mulig heve terrenget. Det var 

to av rampene der resultatet ikke var tilfredsstillende, noe som burde dokumenteres for å unngå de 

samme feilene senere.  

Rampene var planlagt å ha en visuell kontrast 

til gangarealet med svart granitt. Det ferdige 

resultatet viste at dette ikke gav tilstrekkelig 

kontrast (figur 18), og granitten måtte i stedet 

males svart. Erfaringen fra dette tilsier at det 

bør innhentes vareprøver i forkant av 

bestilling.  

 

 

                                                                                        Figur 18 Liten kontrast mellom rampe og gangarealet 

                                                           
105 Vedlegg 1 til Sluttrapport fra ressursgruppen for universell utforming (2014) Pilotprosjekt: Ombygging av 
Strandgata 2008/9 – 2013 
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«Shared space» ser ut til å fungere med frest ledelinje til tross for at det hevdes å være uforenlig 

med god orienterbarhet. Det påpekes at prinsippene som er brukt gjennomgående i Strandgata 

videreføres i tilgrensede prosjekter.  

Status på ulike tiltak/problemstillinger: 

 Drift av snøsmelteanlegget forutsetter avtale med gårdeierne, noe som fremdeles er uavklart.  

 Noen av Statens vegvesens løsninger som glassmarkering på busskuret og kontrast i gangfeltet mellom 

ulike granittfarger er ikke noe ressursgruppen for universell utforming og Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne stiller seg bak. De mener den øvre glassmarkøren ikke er bra nok, og at 

kontrasten i gangfeltet er for liten. Dette vil bli fulgt opp av rådet. 

 Det vil bli vurdert om gatebelysningen blender 

 For at soneinndelingen skal fungere, må de forretningsdrivende følge opp. Parkeringssjefen er positiv 

til at P-vaktene kan følge opp dette.  

 Det bør utarbeides rutiner og tiltak som sikrer framkommelighet og sikkerhet for alle under 

byggefasen.106  

I publikasjonen «Universell utforming i sentrum» står det noen punkter som ikke er tatt med i 

evalueringen fra ressursgruppen for universell utforming. Blant annet var det viktig for 

Strandgateprosjektet å sikre at alle aktørene, inkludert driftsansvarlige, fikk en grunnleggende 

forståelse av prinsippene i universell utforming tidlig i prosessen. For å kunne teste ut om ulike 

materialer har god nok kontrast til hverandre, må det beregnes og settes av tid til å bestille 

vareprøver. Et problem man har sett i ettertid er at den nedsenkede kantsteinen rundt utposninger 

på fortaushjørnene har ført til uønsket kjøring på fortauene. Det blir vurdert å sette opp pullerter.107 

Da Universell Utforming AS var på befaring i Strandgata, mai 2013, var det satt opp steinblokker på 

fortaushjørnene (figur 19), mest sannsynlig for å unngå det overnevnte problemet.  

 

 
Figur 19 Soneinndeling, kunstige ledelinjer, nedsenket kantstein ved kryss 

 
 
 

                                                           
106 Vedlegg 1 til Sluttrapport fra ressursgruppen for universell utforming (2014) Pilotprosjekt: Ombygging av 
Strandgata 2008/9 – 2013 
107 Universell utforming i sentrum 
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6.5.1 Oppsummering 

Det ferdige prosjekt fremstår på flere måter som godt universelt utformet: 
 

 Fortauet er utvidet fra tre til fem meter for å kunne oppfylle kravene til universell utforming 

med bredde nok til ramper og soneinndelt fortau 

 Soneinndeling av fortauet med inngangssone (med ramper), gangsone og 

gatemøbleringssone. Ulike overflater gir gode muligheter for orientering og trygg 

fremkommelighet. 

 Det er likt utformede gangfelt på begge sider av alle kryss for å sikre helhet og forutsigbarhet 

for alle. 

 Planfri kryssing av sidegater 

 Gode ledesystemer i hele gatas lengderetning og med konsekvent system for markering av 

sentrale funksjoner som busstopp, fotgjengeroverganger, mv. 

 Trinnfrie overganger fra fortau til de fleste byggene 

 Én handicapparkering for hvert kvartal med trinnfri overgang til fortau. Antallet HC-

parkeringer er økt fra tre til seks.  

 Snøsmelteanlegg 

 

Det finnes også løsninger som ikke ble optimale eller kan diskuteres: 

 Glassmarkeringer på busskur og kontrasten mellom «sebrastripene» i gangfeltene som er 

løsninger etter Statens vegvesens standarder ble ikke sett som optimale av Rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne og ressursgruppen for universell utforming (figur 20) 

 Behovet for kunstige ledelinjer langs fortauet. Det kan diskuteres om det var nødvendig med 

kunstig leding, og ressursgruppen begrunner det med at det ikke ble funnet et godt nok 

prinsipp for naturlig ledelinje.  

 Kontrasten mellom rampene og gangarealet var for dårlig så rampene har i ettertid blitt malt 

med svart maling.  

 Man har også erfart at trinnfrie overganger i vegkryss fører til uønsket kjøring inn på 

fortauene.  

 
Figur 20 Busskur med glassmarkering, ledelinjer 
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7.0 Torggata i Oslo 
 

7.1 Beskrivelse av prosjektet 

Prosjektet omfatter den nordøstlige delen av Torggata, fra Youngs gate, over Arbeidersamfunnets 

plass, til krysset ved Hausmannsgate.108 Oslo bystyre fattet vedtak i mars 2010 om å gjøre Torggata til 

en permanent gå- og sykkelgate. 109 Siden 2009 hadde gata vært prøvestengt for 

gjennomgangstrafikk. Selve opprustningen av Torggata var planlagt til tidsperioden høsten 2012 til 

våren 2014.110 Av ulike årsaker ble prosjektet noe forsinket og ble offisielt åpnet 30. august 2014 av 

ordfører Fabian Stang og byråd Guri Melby.111  

 

Torggata beskrives i Forslagsstillers planbeskrivelse som en gate med variert næringsliv, med 

grønnsakhandlere, restauranter, kontorer, småindustri. Gata er også mye brukt av fotgjengere som 

har ærend i gata, som skal til og fra underholdningstilbud og utesteder og som gjennomgangsåre 

til/fra Oslo sentrum. For syklister er Torggata en viktig forbindelse mellom sentrum og 

Grünerløkka.112 

 

Når det gjelder universell utforming, var det i utgangspunktet ikke gjort noen tiltak i Torggata. 

Gatedekket var slitt og ujevnt og enkelte steder var tverrfall og stigning ikke i henhold til gjeldende 

krav. Inngangspartiene var i varierende grad universelt utformet da flere hadde opptil to trappetrinn 

mens andre med ombygging hadde mindre eller ingen høydeforskjell.113  

 

Samferdselsetaten, senere Bymiljøetaten divisjon samferdsel, er byggherre. Sweco ble engasjert som 

ekstern konsulent.  

 

7.2 Bakgrunn, ambisjoner og mål med opprustningen 

Bakgrunnen for opprustningen av Torggata er som sagt Oslo bystyres vedtak fra 2010 om å gjøre gata 

til permanent gå- og sykkelgate. Gata har vært prøvestengt for gjennomgangstrafikk siden 2009, og 

før dette har det vært perioder med sykkelfelt på den ene siden av gata og varierende 

parkeringsmuligheter. Disse tiltakene har vist seg å ikke være tilstrekkelige og at det trengs andre 

virkemidler og mer omfattende grep for å nå målet man har for gata.114  

                                                           
108 Bymiljøetaten: KVU – små prosjekter: Forenklet konseptvalgutredning. Udatert. 
109 Bymiljøetaten og Sweco. Torggata som gang- og sykkelprioritert gate: Presentasjon av skisseprosjekt 
Dato: 11.11.2011. Denne referansen vil videre i rapporten bli referert til som «Skisseprosjektet». 
110 Bymiljøetaten: KVU – små prosjekter: Forenklet konseptvalgutredning. Udatert. 
111 Bymiljøetaten. Tilgjengelig fra: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KujrTw0Xd0MJ:www.bymiljoetaten.oslo.kommune.
no/trafikk_og_samferdsel/sykkel/sykkelveiprosjekter/article282125-
71330.html%3FarticleID%3D282125%26categoryID%3D71330%26printMe%3D1+&cd=2&hl=no&ct=clnk&gl=no  
112 Forslagsstillers planbeskrivelse: Torggata, fra Youngs gate til Hausmanns gate. Planforslag til 
2.gangsbehandling hos kommunen. Detaljregulering uten konsekvensutredning. Udatert. Denne referansen vil 
videre i rapporten bli referert til som «Forslagsstillers planbeskrivelse». 
113 Forslagsstillers planbeskrivelse 
114 Skisseprosjektet 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KujrTw0Xd0MJ:www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/sykkel/sykkelveiprosjekter/article282125-71330.html%3FarticleID%3D282125%26categoryID%3D71330%26printMe%3D1+&cd=2&hl=no&ct=clnk&gl=no
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KujrTw0Xd0MJ:www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/sykkel/sykkelveiprosjekter/article282125-71330.html%3FarticleID%3D282125%26categoryID%3D71330%26printMe%3D1+&cd=2&hl=no&ct=clnk&gl=no
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KujrTw0Xd0MJ:www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/sykkel/sykkelveiprosjekter/article282125-71330.html%3FarticleID%3D282125%26categoryID%3D71330%26printMe%3D1+&cd=2&hl=no&ct=clnk&gl=no
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Det overordnede målet for prosjektet er ifølge Forenklet konseptvalgutredning: «Prioritering av 

gående og syklende gjennom [en] praktisk og estetisk oppgradering av gaten». Videre i 

konseptvalgutredningen er det listet opp ulike effektmål: 115 

 

 Estetisk oppgradering av gaten til en helhetlig, moderne utforming med robust og god kvalitet. 

• Bedre fremkommelighet i gaten for fotgjengere og syklister 

• Bedre tilrettelegging av Torggata som hoved sykkelrute med definert kjøreareal og trillevennlig dekke 

• Større andel av fotgjengere og syklister som bruker gaten 

• Bedre ryddighet i gaten ved definerte areal til trafikantgruppene som kjøreareal for sykkel, fortau for 

fotgjengere og vareleveringslommer for nødvendig av og pålessing av varer. 

• Materialer som ivaretar Torggata og avbøter det asymmetriske gatetverrsnitt 

• Gaten er avvisende for biler og biltrafikk i gaten reduseres 

• Prosjekt som er så godt at det ønskes kopiert i andre gater 

 

Vedrørende målsetning er det verdt å merke seg at en ellers detaljert målstruktur i dokumentet 

«Forenklet konseptvalgutredning» ikke inneholder noen mål eller ambisjoner der begrepet universell 

utforming er brukt.116 

 

En mer beskrivende målsetning/hensikt finnes i forslagsstillers planbeskrivelse: 

 

Hensikten med planforslaget er derfor å sikre det planmessige grunnlaget for å etablere en 

sammenhengende gate for syklende og gående fra Hausmanns gate til Youngs gate. Gjennom endret 

gatebruk og ny utforming ønsker man å øke miljø- og byromskvalitetene i Torggata, samt gi bedre 

forhold for myke trafikanter og redusere trafikken i gata. 

 

Målet med planen er å skape et uhøytidelig byrom med torgpreg og mye aktivitet gjennom hele 

døgnet. Torggata skal være en oversiktlig, trygg og lett fremkommelig transportåre for gående og 

syklister, som gjennom den fysiske utformingen begrenser bilkjøring. Det skal være attraktivt å 

oppholde seg og bevege seg i Torggata, med kjørebane tilrettelagt for syklister, brede fortau og ryddig 

varelevering. Byliv og økt mulighet for bruk vektlegges. For å ivareta helheten på en god måte er 

byromskvaliteter, funksjonen som transportåre og hensynet til brukerne sett i sammenheng.117 

 

I Anskaffelsesstrategien beskrives det hvordan universell utforming vil bli tatt hensyn til ved 

anskaffelsen: «Prinsipper for universell utforming vil legges til grunn i utarbeidelse av byggeplaner. 

Prosjektet vil involvere Samferdselsetatens UU koordinator i kvalitetssikring av planer.»118 

 

En gå- og sykkelprioritert gate som Torggata bygges etter er en ny type gate som ikke er utført 

verken i Oslo eller andre steder i Norge tidligere. Det vil derfor bli viktig å evaluere løsningen etter 

ferdigstillelse for å se om målsetningene er oppnådd og vurdere om det bør gjøres tiltak for å 

forbedre funksjonen av gata.119 

 

                                                           
115 Bymiljøetaten: KVU – små prosjekter: Forenklet konseptvalgutredning. Udatert. 
116 Bymiljøetaten: KVU – små prosjekter: Forenklet konseptvalgutredning. Udatert. 
117 Forslagsstillers planbeskrivelse 
118 Anskaffelsesstrategi for anskaffelse av Byggeplanlegging – Torggata. Anskaffelsesnummer: 55-SAM-2010-3. 
Dato: 06.12.2010 
119 Bymiljøetaten. Notat: Fotgjengerovergang Torggata vurdering og konklusjon. Dato: 22.12.2011 
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7.3 Sammenhengen mellom ambisjoner/mål om universell utforming i kommunalt 

planverk og i prosjektet  

7.3.1 Oslo kommunes og Plan- og bygningsetatens strategiske plan for universell utforming  

Bystyret i Oslo kommune vedtok en strategisk plan for universell utforming i 2009 med følgende 

hovedmål: «Oslo kommune skal i alt sitt virke være tilgjengelig og fremme likeverdig tilgjengelighet 

for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som tilgjengelig».120 Plan- og bygningsetatens 

strategiske plan for universell utforming stiller seg bak det overordnede dokumentet og prinsippene i 

Oslos strategiske plan for universell utforming. Når det gjelder opprustning av eksisterende 

byområder, står det videre i den strategiske planen til Plan- og bygningsetaten at alle omsøkte 

byggetiltak må ivareta universell utforming etter byggteknisk forskrift. I tillegg vil etaten, der det er 

hensiktsmessig, arbeide for at utbyggerne går lenger enn kravene i byggteknisk forskrift i arbeidet 

med å finne gode løsninger.121 

 

7.3.2 Andre premissdokumenter for prosjektet 

I Estetisk plan fra 2005 beskrives Torggata som et område som skal ha blandingsbelegg, men Levende 

Oslos premissdokument synes å overstyre dette. Levende Oslos premissdokument fra 2005 

vektlegger heller føringene om natursteinsbelegg, også i kjørebanen. Mer presist er føringene:  

 

Torggata skal opparbeides til høy standard med granittheller og gatestein og nytt gateutstyr. 

Utformingen skal ta hensyn til framkommelighet for fotgjengere og syklister, men med kjøreatkomst 

til alle eiendommene. Samferdselsetaten er byggherre. Som del av avklaringen av framtidig 

trafikkregulering er Torggata nå prøvestengt i en periode på 2 år fra høsten 2009-høsten 2011. 

Opprustningen planlegges finansiert over Samferdselsetatens budsjett for gateopprustning med 

mulige bidrag fra lokale gårdeiere.122 

 

Levende Oslos premissdokument anser bruk av kontraster og ledelinjer som viktige elementer for å 

oppnå universell utforming.123 

 

Også revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum gir premisser for prosjektet. Prinsipplanen 

omhandler detaljer for stengingen for biltrafikk, tilrettelegging for gående og syklende med praktisk 

og estetisk oppgradering og omregulering av Torggata.124  

 

7.3.3 Oppsummering 

Universell utforming synes å være godt grunnfestet i kommunale planer i Oslo kommune. I prosjektet 

derimot har vi ikke funnet at begrepet universell utforming er uttrykt som en målsetning eller 

ambisjon for prosjektet, men i Anskaffelsesstrategien beskrives det at prinsipper for universell 

utforming vil legges til grunn.  
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7.4 Gjennomføring av planleggingsprosessen og hvordan ulike aktører har deltatt og 

medvirket til universell utforming 

7.4.1 Planlegging og prosjektering 

Det ble i 2010 utarbeidet et forprosjekt for Torggata. Våren 2011 ble det gjort en del 

tilleggsvurderinger for å vurdere de ulike løsningene fra forprosjektet. Disse vurderingene danner 

skisseprosjektet for Torggata som er grunnlaget for byggeplanleggingen.125  

 

   
Figur 21 Vernet trinn i inngangsparti                                       Figur 22 Vernede granittrinn 

En av tilleggsvurderingene var kartlegging med tilhørende rapporter for alle inngangspartier og 

areaer i Torggata.126 Sammendraget av rapporten for inngangspartiene fastslår at de fleste gårdene 

har trinn opp til planet der butikken er. Høyden på trinnene er ofte over 20 cm og kan utgjøre en 

stilmessig del av fasaden. Noen har verneverdige granittrinn. Det sistnevnte bekreftes av 

Byantikvaren fra et møtereferat datert 11.05.2011. Alt dette gjør det vanskelig å oppnå universell 

utforming med trinnfrie atkomster. En eventuell etablering av rampe må vurderes for hver enkelt 

bygning, da de har ulik konstruksjon. Rapporten for inngangspartiene ble sendt alle gårdeierne. Der 

ble det også opplyst om at gårdeiere som har eiendommer der det er registrert verneverdige 

granittrinn må påregne behov for avklaring av løsning med Byantikvaren.127 

 

I detaljutformingen i skisseprosjektet kommer det fram at handikapparkeringsplassene kommer til å 

ha en bredde på 2,0 meter, det samme som vareleveringslommene. Selv om dette avviker fra 

breddekravet Statens vegvesens Håndbok 278 «Universell utforming av gater og plasser» på 2,25 

meter, anses det som «bedre å etablere smale plasser enn ikke ha plass til dette i det hele tatt». På 

arbeidersamfunnets plass vil de eksisterende HC-parkeringene bli fjernet på grunn av redusert 

kjørebanebredde, kjøremønster og sikring av svingradius for semitrailer. Det er vurdert ulike 

løsninger til reetablering av plassene, og det er tegnet inn to plasser i parkeringslomme ved Torggata 

18.128  

 

                                                           
125 Skisseprosjektet 
126 Tilstandsrapport innganger. Rapport nr.: K-02. Oppdrag nr.: 254400. Utarbeidet av Sweco. Dato: 17.05.2011. 
og Tilstandsrapport areaer. Rapport nr.: K-01. Oppdrag nr.: 254400. Utarbeidet av Sweco. Dato: 27.04.2011. 
127 Brev fra Bymiljøetaten: Opprusting av Torggata - Informasjon til gårdeiere om gatevarme og koordinering av 
oppgraderingsarbeider. Dato: 01.12.2011 
128 Skisseprosjektet 
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Vedrørende universell utforming har forslaget til materialbruk ivaretatt et tydelig skille mellom 

gangareal og møbleringssoner for å gi god lesbarhet. Kravet om et jevnt og sklisikkert dekke sikres 

med en hellelagt gangakse. Når det gjelder trinnfri atkomst til næringslokaler, er det gjort følgende 

betraktninger: 

 

For å beholde 2,5 meter fri bredde på fortau og en tydelig gangakse bør ikke trapper og utvendige 

rampeløsninger gå lenger ut i fortauet enn 0,5 m. Lengre ramper kan vurderes ved tilbaketrukket 

inngang. For å redusere høydeforskjellene er det vurdert om det er aktuelt å heve gata, men dette må 

vurderes i forhold til om inngrep i fasade er mulig ut fra bevaringshensyn. Dersom det ikke er mulig å 

gjøre tilpasninger i gata og fasade må trinnfri atkomst skje ved ombygging av lokalene.129 

 

Angående materialbruk forutsettes det i skisseprosjektet at smågatesteinen blir lagt slik at den 

danner en jevn og gangvennlig flate slik at hensynet til universell utforming blir ivaretatt. Belysning 

trekkes fram som et viktig tiltak for svaksynte, og at den framhever kontraster, farger og 

møbleringssoner. God belysning er også trygghetsskapende.130  

 

Det prosjekteres kantsteinhøyde på 4-5 cm mellom kjørebane og fortau begrunnet med at «dette 

muliggjør bevegelse på tvers samtidig som det gir et tydelig skille mellom gang- og kjøreareal.»131 

 

7.4.2 Medvirkning 

Planforslaget ble utarbeidet parallelt med byggeplanen og samtidig var det en bred medvirkning, 

ifølge forslagsstiller. Videre følger en oppsummering av medvirkningen. 

 

I tillegg til felles varsel av oppstart reguleringsplan og nabovarsling vedrørende rammesøknaden ble 

det gjennomført flere møter med gårdeiere, næringsdrivende og beboere i området. I forbindelse 

med utarbeidelsen av skisseprosjektet ble det gjennomført et samarbeidsmøte med workshop. 

Rapporten fra skisseprosjektet, med redegjørelse for fordeler og ulemper med de foreslåtte 

løsningene, ble tilsendt gårdeiere, etater, andre interessenter, inkludert deltagerne på 

samarbeidsmøtet.132 Skisseprosjektet inneholdt også en vurdering av universell utforming.133 

 

Det ble i forbindelse med varslingen holdt et informasjonsmøte der de fremmøtte kunne stille 

spørsmål om arbeidet, saken har vært annonsert i Aftenposten og det ble holdt en informasjonsstand 

i Torggata for å informere om oppgraderingen.  

 

Tiltakshaver har også sendt en rekke brev til gårdeierne vedrørende oppgraderingen, tilbud om 

befaring, avklaringer knyttet til tekniske forhold som trapper, areaer, gatevarme og annet ved den 

enkeltes gård. Gårdeierne som ønsket flere befaringer eller møter angående tekniske løsninger 

omfatter Hausmannsgate 29, Thon Eiendom, Oslo Sportslager og Oslo Kongressenter. Entra Eiendom 

har sendt svar per post.134  
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Høringsuttalelser til skisseprosjektet 

Det kom 15 høringsuttalelser til skisseprosjektet som var sendt ut i juli 2011 og de fleste innkomne 

uttalelsene var positive. Under følger de som dreide seg om universell utforming: 

 

Thon Eiendom ønsket at universell utforming med trinnfri atkomst ble løst i fortauet. Sweco som 

ekstern konsulent svarer at dette vil være urealistisk med utgangspunkt i følgende: 

 

• Innganger ligger gjennomgående ca 30 cm over dagens overkant fortau 

• Byantikvaren er imot heving av fortau opp mot fasadene av hensyn til bevaringsverdi 

• Høydene i Torggata må forholde seg til sidegater og kryss områder med respektive tilstøtende høyder 

• Det er ikke plass til etablering av ramper opp til inngangene (rampe 1:12 er 3,6 m lang ved 0,3 m 

høydeforskjell) 

 Konklusjon er at tilpassing av innganger til nye fortaushøyder først og fremst må skje i byggene. Så 

langt det er akseptabelt vil fortaushøyder imøtekomme gode inngangsløsninger.135 

 

Uttalelsen fra Torggata 18 er kritisk til HC-parkering foran Torggata 18, og mener dette er lite 

hensiktsmessig. De ønsker seg også trinnfri atkomst med opphøyet fortau.  

 

Byantikvaren fraråder heving av gatenivået. En kulvert og betongplate i Torggata vil avgjøre om 

denne hevingen vil kunne unngås.136  

 

Innspill ved kommunalt samråd 

Byantikvaren understrekte at Torggata er:  

 

et spesielt viktig historisk gateløp, som i all hovedsak består av 1800-talls murgårdsbebyggelse som er 

regulert til spesialområde med formål bevaring eller er oppført på Gul liste. Byantikvaren fraråder 

derfor en heving av gatenivået som vil kunne få en negativ innvirkning på bygningenes arkitektur og 

fysikk. Videre frarådes fjerning av eldre bevaringsverdige elementer som areaer og trapper som er del 

av det historiske gatebildet.137 

 

Forslagsstillerens kommentar til innspillet fra Byantikvaren er at de i den videre planen vil bruke 

materiale som bidrar til at det historiske gateløpet ikke blir betydelig svekket estetisk sett. Videre vil 

forslagsstiller søke å heve gatenivået minst mulig, slik at det ikke får en negativ innvirkning på 

bygningenes arkitektur og fysikk. Byantikvaren blir gjennom møter og oversendelse av ytterligere 

planer med på den videre medvirkningen.138  

 

Forhåndsuttalelser 

Byantikvaren sendte forhåndsuttalelse og viste til innspillet de hadde ved kommunalt samråd. Denne 

gangen har derimot forslagsstiller en mer utfyllende kommentar til Byantikvarens uttalelse: Hensynet 

til å bevare bevaringsverdige elementer er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene. Det vil 

gjennomføres møter og avklaringer med Byantikvaren med tanke på justering og tilpassing av høyder 

og innganger, materialvalg og bevaring av elementer i gatedekker. Videre bemerkes det at:  
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136 Skisseprosjektet 
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138 Forslagsstillers planbeskrivelse 



47 
 

 

Byantikvarens høydekrav og krav i forhold til bevaringsverdige elementer gjør det vanskelig å 

imøtekomme universell utforming med hensyn til trinnfri atkomst til forretningslokaler eller lignende. 

Samtidig gjør store nivåforskjeller mellom gatedekke og inngang dette vanskelig uten at det gjøres 

store inngrep i bygningskonstruksjoner. Trinnfri atkomst søkes etablert gjennom mindre 

høydejusteringer der dette er mulig, mens ved store høydeforskjeller må gårdeier selv bekoste 

nødvendig ombygging på egen grunn.139 

 

Hellberg Eiendom AS, eier av Torggata 18 uttaler at plasseringen av HC-parkering foran hans 

eiendom går på bekostning av muligheten for uteservering her til tross for gode solforhold, andre 

spisesteders uteservering og prosjektets målsetninger om «ulike aktiviteter» og «tilrettelegging for 

uteservering». Gårdeier ber om at HC-parkeringen blir flyttet til et sted som er mindre egnet for 

uteservering og ikke hindrer gateliv. I tillegg uttaler gårdeier at det ikke synes å foreligge 

opplysninger om hvorvidt fortaushøyden skal justeres eller ikke og ber om at «høydetilpasning av 

fortauet gjennomføres slik at trinnfri atkomst til næringslokalene sikres». Det påpekes også at en 

løsning med innvendige ramper vil ta verdifulle areal av butikkene og vil være et stor inngrep i 

byggets konstruksjonssystem. Ettermontering av ramper utendørs anses heller ikke som en gunstig 

løsning. Gårdeier mener også at prosjektet må varsle Norges Handikapforbund slik at 

tilgjengelighetsperspektivet blir belyst.140  

 

I forslagsstillers kommentar til Hellberg eiendom AS ble det påpekt at det i forbindelse med 

nabovarselet også ble sendt varsel til ulike interessenter, som Norges Handikapforbund. Det ble 

gjennomført møter med berørte parter i forbindelse med skisseprosjektet for å sikre medvirkning. 

Med tanke på høydetilpasninger vises det til Byantikvarens uttalelse med forslagsstillers kommentar. 

Forslagsstiller opplyser også at dette også er «tatt opp med Bymiljøetatens brukerråd for universell 

utforming, som viste forståelse for denne tilnærmingen». Heving av fortauet foran Torggata 18 vil 

ikke være mulig ved ombygging av Torggata, da høydeforskjellen er ca 30 cm og heving av fortauet 

ville gi et uheldig tverrfall som ville ha redusert den generelle fremkommeligheten i gata. Hevingen 

ville også gitt konsekvenser for overgangen til sidegatene, kjørebanen, samt arealer og innganger på 

motstående side av gata. Det vil bli en nærmere koordinering og avklaring med gårdeierne hvilke 

tiltak som er mulig med tanke på innganger og prosjekterte høyder. Flytting av HC-parkering til 

utenfor Torggata 18 begrunnet med prosjektert innsnevret kjørebane i Torggata og liten svingradius 

for semitrailere som skal inn i en sidegate som gjør at den nåværende plasseringen av HC-plassene 

blir erstattet av umøblert, overkjørbart fortau. Plassen foran Torggata 18 er vurdert som en god 

erstatning for flytting av HC-plassene.141  

 

Bemerkninger ved offentlig ettersyn 

Bydel St. Hanshaugen oppfordrer til at det blir en god dialog mellom tiltakshaver, 

næringsvirksomheter og gårdeiere for å kunne oppnå så gode universelt uformede løsninger som 

mulig. Bydelsutvalget mener også det blir viktig å evaluere prosjektet og gatas funksjonalitet, 

eventuelt gjøre endringer dersom tiltak har hatt utilsiktede negative konsekvenser. Dette er 
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forslagsstillers svar til Bydel St. Hanshaugen angående bemerkningen om universelt utformede 

løsninger:  

 

Det er lagt stor vekt på universell utforming i valg av løsninger i prosjektet. Det er derimot mottatt 

uttalelse fra Byantikvaren til prosjektet med fraråding av heving av fortau mot fasade, dette på grunn 

av historiske hensyn. Det vises til at fasadene er innenfor et spesialområde for bevaring. Det er i tillegg 

registrert en del historiske elementer, inkludert original granitt trappetrinn som har stor historisk verdi 

og må beholdes. Prosjektet har utarbeidet en rapport med kartlegging av innganger langs gaten. 

Rapporten har vært sendt til hver enkel gårdeier med vurdering av mulighet for tiltak ved deres 

gårder. Det er mange innganger der høydeforskjellen fra gaten er relativt stor, det vil derfor dessverre 

ikke være mulighet for ombygging til trinnfri adkomst uten å måtte foreta større innvendig 

ombygging.142 

 

Forslagsstiller svarer angående evaluering at det er en premiss at prosjektet blir evaluert. 

Evalueringen er foreslått gjennomført ca. ett år etter ferdigstillelse og vil inkludere et samarbeid med 

Oslo politiet og Statens vegvesen med tanke på risikovurdering av trafikksikkerhet og utvikling av 

skiltplaner. Det vil evalueres hvordan gatas funksjon oppfyller hovedprosjektmålene for prioritering 

av fotgjengere og syklister. Det er ikke angitt at oppnådd grad av universell utforming skal evalueres.  

 

Byantikvaren viser igjen til tidligere uttalelser med fraråding om heving av gatenivå og fjerning av 

bevaringsverdige elementer som trapper og areaer. Forslagsstiller kommenterer Byantikvarens 

uttalelse og sier at detaljprosjekteringen har unngått heving av gatenivå på bakgrunn av tidligere 

uttalelser fra Byantikvaren. Det vises til inngangsregistreringsrapporten sendt til Byantikvaren og 

gårdeiere og befaring med Byantikvaren for å «gjennomgå prosjektets vurderinger og informere om 

noen få punkter der fortau må heves av tekniske årsaker. Heving er ikke av betydelig omfang og 

minimisert så langt som det har vært teknisk mulig.»143  

 

Medvirkning fra Bymiljøetatens brukerråd for universell utforming 

Prosjektleder i Bymiljøetaten presenterte forprosjektet og foreløpige vurderinger for Torggata for 

Brukerrådet på møte den 24. august 2011. Brukerrådet hadde tilbakemeldinger angående HC-

parkering, materialvalg og innganger. Tilbakemeldingen om HC-plasser handler om antall plasser, 

plassering og avstand til målpunkt. Sidegater bør vurderes til parkering i tillegg til i Torggata, 200 m 

avstand er satt som avstandskriterium og Torggata Bad er et viktig målpunkt grunnet 

fysioterapi/treningsfasiliteter. Det er best om man unngår HC-parkeringer som medfører vending i 

Torggata. 

  

Når det gjelder materialvalg, ble det presentert to alternativer til fortausdekke; ett med granitt i hele 

bredden og kombinasjon av granitt og gatestein, og ett med gangløper og gatestein både inn mot 

fasade og ut mot kantstein. Brukerrådet hadde ingen kommentarer til det førstnevnte alternativet 

foruten at det må være sklisikkert og at gatesteinen settes jevnt slik at den blir gang- og trillevennlig. 

Vedrørende det andre alternativet var tilbakemeldingen at 1,8 meter er bredt nok for å kunne møtes 

på gangløperen. Det kom også forslag om å gjøre feltet mot fasaden like bredt som det bydelen 

tillater brukt til uteservering eller lignende. 
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«Brukerrådet påpekte at det er viktig å få til gode inngangssituasjoner, og at bevaringsinteresser ikke 

må ødelegge for god tilgjengelighet. Det ble henvist til at dette lar seg gjennomføre godt i andre 

land.» Inngangsproblematikken vil ikke kunne løses ved å heve gatenivået for inngangspartiene som 

har to høye trinn. I den videre prosessen vil det bli sett nærmere på inngangssituasjoner som lar seg 

tilpasse uten inngrep i bygningene. Dersom inngrep i bygningene må til for å få trinnfrihet, må det 

skje i dialog med gårdeier.144  

 

På møtet i Brukerrådet den 12. september 2012 orienterte representanter fra Bymiljøetaten og 

Sweco om løsninger for Torggata, blant annet at sebrastripene fjernes ved enkelte 

fotgjengeroverganger for å underbygge at gata er prioritert for gående og syklende og redusere 

elementer som illuderer at det er en gate for biltrafikk.145  

 

Vurderingen av ulike hensyn til fotgjengeroverganger og konklusjonen som gir ovenstående løsning 

er tilgjengelig i et notat fra Bymiljøetaten.146 Fordi det er valgt skjært smågatestein som dekke i 

kjøreareal måtte det tas en nærmere vurdering av fotgjengerovergangenes utforming, plassering og 

antall. Bymiljøetaten følger Statens vegvesens krav til fotgjengerovergang i stein. Siden stein ikke har 

lysreflekterende egenskaper slik vanlige hvite, oppmerkede striper i termoplast, må gangfelt i stein 

være opphøyd, skiltet eller signalregulert for å følge disse kravene.  

 

I Torggata skal ikke fotgjengerovergangene være opphøyde eller signalregulerte og vil derfor ikke 

oppfylle kravene. Stein lagt i mønster for å etterligne sebrastriper er heller ikke godkjent. 

Vurderingen opp mot prosjektmål prioriterer utforming som signaliserer at gata er for fotgjengere og 

syklister og oppfattes avvisende for biler. For å oppnå en fotgjengerovergang som følger kravene, vil 

smågatesteindekket bli brutt av asfalt med sebrastriper i termoplast. Dette vurderes som en 

svekkelse av prinsippet for et helhetlig gatedekke som virker avvisende for kjørende. I vurderingen av 

universell utforming er anbefaling til løsning at oppmerking av fotgjengerovergang blir i termoplast 

med varselfelt og tydelig ledning til fotgjengerkrysning ved alle kryss både på langs og tvers av 

Torggata. Dette vil være viktig for å lette orienteringen for blinde, svaksynte og personer med 

orienteringsvansker. 

 

En internvurdering i Bymiljøetaten kom fram til at de ikke kan akseptere løsninger som ikke oppfyller 

krav til universell utforming, trafikksikkerhet og som gir fotgjengere en falsk oppfatning rettigheter 

de ikke har. Konklusjonen ble derfor at Bymiljøetaten beslutter at det ikke anlegges 

fotgjengerovergang på tvers av Torggata. Det understrekes at etaten er klar over at unnlatelsen av 

fotgjenger på tvers vil gi en dårligere tilrettelegging for personer med orienteringsvansker sin 

mulighet til å krysse Torggata på en trygg måte.  

 

Fotgjengerovergangene over sidegatene vil bli beholdt utformet etter kravene med 

termoplastmerking og varselfelt. Det påpekes at dersom evalueringen av prosjektet viser at dette er 

en dårlig løsning og det er behov for fotgjengeroverganger også på tvers av Torggata, vil dette kunne 
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146 Bymiljøetaten. Fotgjengerovergang Torggata vurdering og konklusjon. Dato: 22.12.2011. Referansen gjelder 
også de tre påfølgende avsnittene.  
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etableres med relativt enkle tiltak som å erstatte smågatestein med varselheller der nedsenket 

kantstein allerede er etablert.147  

 

«Brukerrådet er tydelig uenig i prinsippet om ikke å merke opp fotgjengerovergangene med 

sebrastriper», og har følgende kommentarer148: 

 Ikke positive til å fjerne sebrastiper (oppmerking av fotgjengerfelt) 

 Fjerning flytter aktsomhetskravet til fotgjengeren, dette er ikke bra for synshemmede 

 Fotgjengeren blir avhengig av visuell kontroll 

 Vanskelig å lære opp bilistene til å ta hensyn til fotgjengerne (ref Shared Space) 

 I dag krysser fotgjengerne overalt i Torggata uavhengig av fotgjengeroverganger 

 

Det er derimot enighet om at dette er et forsøksprosjekt, så dersom evalueringen viser at løsningen 

ikke fungerer, må det settes i gang tiltak som for eksempel oppmerking og endret skilting.149  

 

Plan- og bygningsetaten, Rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten forutsetter i sin bemerkning til prosjektet at Torggata tilrettelegges med 

gode tilpassede atkomster til eiendommene og bygningene i den grad det er praktisk mulig.  

 

Under følger en oversikt over aktører som har deltatt i planleggingsfasen av prosjektet slik det 

kommer fram av den tilgjengelige dokumentasjonen: 

 

Aktører som har deltatt i planleggingsfasen 
Offentlige aktører 

Bymiljøetaten, Divisjon for samferdsel Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk  Byantikvaren 

Bymiljøetaten, Divisjon friluft Levende Oslo 

Plan- og bygningsetaten Statens vegvesen 

Vann- og avløpsetaten Undervisningsbygg 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten Forsvarsbygg 

Brann- og redningsetaten Oslo Havn 

Bydel St. Hanshaugen Hafslund fjernvarme 

Renovasjonsetaten Politiet 

Gravferdsetaten Ruter as 

Gårdeiere og andre som er nevnt i dokumentasjonen 

 

 

 

Bymiljøetatens brukerråd for universell 

utforming 

Ness Risan & Partners 

Syklistenes Landsforening Olav Thon Gruppen 

Abo Eiendom ANS Oslo Kongressenter / Folkets Hus 

Beboerinitiativet for Hausmanskvartalene Rockefeller Auditorium AS 

Credo AS Torggata 18 AS 

Entra Eiendom AS Torggata 27 AS / Sameiet Torggata 27 

Feral Eiendom AS Torggata 34 AS 

Hausmannsgate 29 AS Torggata Bad AS 

Hellberg Eiendom AS  

                                                           
147 Bymiljøetaten. Fotgjengerovergang Torggata vurdering og konklusjon. Dato: 22.12.2011 
148 Referat fra møte i Brukerrådet. Dato 12.09.2012 
149 Referat fra møte i Brukerrådet. Dato 12.09.2012 
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7.4.3 Oppsummering 

Det ble planlagt og gjennomført en bred medvirkning i planprosessen. Ut ifra dokumentasjonen 

virker det som om byantikvarens uttalelse har vært førende under hele planprosessen, noe som har 

innvirket negativt med tanke på mulighet for trinnfri atkomst til bygningene. Gårdeierne som har 

uttalt seg har vært positive og interessert i å få til trinnfrihet, men vernehensyn ble tillagt større vekt 

enn universell utforming.  

 

Bymiljøetatens brukerråd for universell utforming uttrykte sin uenighet for ikke å anlegge 

fotgjengerfelt på tvers av Torggata. De ble ikke hørt. Ellers var den ene gårdeieren negativ til 

plassering av HC-parkering foran sin gård. Dette ble ikke tatt til etterretning av prosjekterende.  

 

7.5 Hvordan intensjonene om universell utforming og tilgjengelighet i plan- og 

bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ivaretatt i det ferdige 

prosjektet 

Siden Torggata er forholdsvis nyåpnet etter oppgraderingen foreligger det ennå ingen 

evalueringsrapport. Imidlertid har Bymiljøetaten fastslått at prosjektet skal evalueres ett år etter 

åpningen for å se om målene er oppnådd. Blant annet skal selve prinsippet gang- og sykkelprioritert 

gate evalueres siden dette er en ny type gate som ikke er gjennomført tidligere i Norge. I tillegg til å 

evaluere måloppnåelsen, vil det vurderes om det er nødvendig å gjøre tilpasninger, deriblant enkle 

fysiske tiltak og omskilting for å bedre gatas funksjon.150 

Også registrering av brukeres tilfredshet, inkludert syklister og fotgjengere, til den nye funksjonen og 

utformingen av gata vil være viktig. For å få registrert personer med orienteringshemming sin 

tilfredshet, kan Bymiljøetatens brukerråd gjennomgå og evaluere det ferdige prosjektet. 

Brukerrådets evaluering vil inngå i helhetsvurderingen med måloppnåelse og anbefaling til tiltak.151 

Dersom en konklusjon av etterevalueringen er at det er behov for fotgjengeroverganger på tvers av 

Torggata «ville disse kunne etableres med relativt enkle tak inkludert termoplast oppmerking og 

erstatning av smågatestein med varselheller der nedsenk er allerede etablert».152  

Ved en kort befaring i Torggata av Universell Utforming AS i mars 2015 fremstår gata som oversiktlig 

med tydelig soneinndeling (figur 23 og 24). Der det er trapper inn til inngangspartiene, ligger disse 

innenfor veggsonen (figur 24).   

                                                           
150 Forslagsstillers planbeskrivelse 
151 Forslagsstillers planbeskrivelse 
152 Notat fra Bymiljøetaten Divisjon samferdsel «Fotgjengerovergang Torggata vurdering og konklusjon». Dato: 
22.12.2011 
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Figur 23 Tydelig soneinndeling i Torggata 

 
Figur 24 Enkelte inngangsparti i Torggata har vernede granittrinn. Trapper og skilt er plassert innenfor veggsonen. 

På befaringen ble det gjort målinger av høydeforskjeller i inngangspartiene. Kartleggingen viste at 

kun fem innganger er trinnfrie, der fire av disse hadde oppbygd rampe til inngangsparti som var 

tilbaketrukket i fasaden. Resultatene er oppsummert i tabell under: 

Høydeforskjeller mellom gatenivå og 

innganger i Torggata per mars 2015 

Antall innganger Høydeforskjell i cm 

5 0 

22 <15 

16 15–30 

6 >30 

 

Som tidligere nevnt, kan det virke som at Byantikvarens uttalelser hindret byggherren og gårdeiere i 

å få til trinnfrihet. Dette gjelder kanskje spesielt der det er granittrinn som i figur 24, men også 

innganger der det var lav høydeforskjell og tilsynelatende ikke vernet inngangsparti har det ikke blitt 

trinnfritt (figur 25). 
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Figur 25 Eksempel på inngangsparti i Torggata der det ikke er stor høydeforskjell, men trinn likevel 

 

7.5.1 Oppsummering 

I Torggata har de fått til flere positive grep for universell utforming: Tydelig skille mellom gangsone, 

møbleringssone og kjøresone som gir god lesbarhet, jevnt sklisikkert dekke uten uheldige tverrfall og 

god belysning. Det som fremstår som negativt for utformingen av Torggata, er at de ikke har fått til 

trinnfrie innganger og at det ikke er fotgjengeroverganger på tvers av gata. I tillegg er det 4-5 cm vis 

mellom fortauet og kjørebanen for å muliggjøre bevegelse på tvers av gata samtidig som det gir et 

tydelig skille mellom gang- og kjøreareal. Etter vår vurdering er ikke dette lavt nok for at 

rullestolbrukere på en enkel og likeverdig måte kan krysse på tvers gata. Generelt kan det sies at 

utformingen er god i lengderetningen av gata, men ikke på tvers. 

Det blir kun spekulasjoner om målsetningene har påvirket resultatet med tanke på at universell 

utforming ikke ble optimalt, men det er mulig det har påvirket hva som har blitt vektlagt. 

Problemstillinger rundt universell utforming blir tatt opp i den videre planprosessen.  
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8.0 Vurderinger og sammenligning 

Vår vurdering er at gateopprustningsprosjekter er avhengig av flere forhold for å få til et optimalt 

resultat med hensyn til universell utforming. De fire prosjektene som er beskrevet i rapporten er 

drøftet opp mot følgende tre temaer. Resultat og evaluering, målsetting og politisk forankring, og 

planprosess og medvirkning 

 

8.1 Resultat og evaluering 

8.1.1 Resultat 

Alle de fire prosjektene har oppnådd en forbedring når det gjelder fremkommeligheten på fortauet 

med sklisikkert og jevnt dekke med varmekabler, samt nedsenket kantstein ved fotgjenger-

overgangene og forbedret belysning.  

 

Alle har fått utforming med soneinndeling av fortauet med tydeliggjort gangsone. I Bogstadveien er 

gangsonene ikke fri for hindringer og det har kommet reaksjoner i etterkant på at nivåforskjeller og 

hindringer ikke er tilstrekkelig godt merket.  

 

Hamar og Stranda har økt antallet HC-parkeringsplasser, mens de to prosjektene i Oslo har redusert 

antallet med en plass i hver av prosjektene. 

 

    
Figur 26 Soneinndeling i Bogstadveien            Figur 27 Soneinndeling i Stranda sentrum (Foto: Universell utforming i sentrum) 
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Figur 28 Soneinndeling i Strandgata               Figur 29 Soneinndeling i Torggata 
(Foto: Universell utforming i sentrum)   

Når det gjelder å oppnå trinnfrie inngangspartier til bygningene langs gata, skiller Strandgata i Hamar 

og Stranda sentrum seg klart ut. I begge disse prosjektene har opprustingen sikret alle inngangene 

trinnfri atkomst til eksisterende hus og butikker. Det har blitt løst på to forskjellige måter: I Hamar 

har de utvidet fortauet for å kunne ha tilstrekkelig bredde til å etablere inngangssone med ramper, 

gangsone uten hindringer og møbleringssone. I Stranda ble trinnfri atkomst løst ved å heve og 

tilpasse fortauet uavhengig av kjørebanen. Noen steder ble fortauet hevet så mye som 40 cm. 

 

    
Figur 30 Inngangsparti i Bogstadveien           Figur 31 Inngangsparti i Stranda sentrum (Foto: Universell utforming i sentrum) 

    
Figur 32 Inngangsparti i Strandgata                                       Figur 33 Inngangsparti i Torggata 
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For Bogstadveien og Torggata i Oslo har opprustingen ikke ført til særlig økning av antall trinnfrie 

atkomster til bygningene. Det var tidlig i prosjektene satt søkelys på utfordringer med å oppnå 

trinnfrie inngangspartier og det ble vurdert å bedre atkomstene der dette lot seg gjøre med 

tilpasning av tverrprofilen.  

 

I Bogstadveien ble det etablert enkelte rampeløsninger. Ut fra dokumentasjonen kan det se ut til at 

Byantikvarens uttalelser hadde innflytelse i spørsmålet om en mulig heving av fortaushøyden. 

Byantikvaren mente det var positivt at «eldre trapper og areaer bevares» og anbefalte at fortauet 

ikke bygges høyere opp mot fasadene enn før oppgraderingen. I Torggata var føringene fra 

Byantikvaren enda tydeligere. Samtidig ble det hevdet at store nivåforskjeller mellom gatedekke og 

innganger vanskeliggjør trinnfrihet uten at det gjøres store inngrep i bygningskonstruksjoner. Under 

egen befaring kontrollmålte vi høyder på inngangspartiene i det ferdige prosjektet. Slik vi ser det ville 

ca. 50 % av inngangene i Torggata blitt trinnfrie dersom fortauet hadde blitt hevet med inntil 15 cm. 

 

Når det gjelder Bogstadveien så er ikke resultatet i samsvar med ambisjonen. Veggsonen er smal og 

bevegelsessonen er ikke trygg og fri for hindringer. Det er liten kontrast og mangelfull merking av 

trinn og høydeforskjeller. Mangel på trinnfri inngang kan også skyldes utfordringer ved at mange av 

butikkene har nivåforskjeller innenfor inngangen.  

 

8.1.2 Prosjektevalueringene 

Det er ikke foretatt noen ekstern evaluering av resultatet av oppgradering av Torggata og 

Bogstadveien. Norges Blindeforbund har imidlertid klaget inn enkelte forhold i Bogstadveien til 

Likestillings- og diskrimineringsombudet. Klagen gjelder usikrede nivåforskjeller, utformingen av 

trapper og elementer i forbindelse med disse, samt retningsangivelse ved fotgjengerfelter. Det er litt 

spesielt at Plan- og bygningsetaten konstaterer at «tiltaket er prosjektert i henhold til byggteknisk 

forskrift av 2010 (TEK10)» når det samtidig har kommet flere klager fra Norges Blindeforbund. Vi 

konstaterer også på våre befaringer at det er avvik fra gjeldende forskrift. I Torggata er 

Samferdselsetatens brukerråd for universell utforming uenig i prinsippet om ikke å merke opp 

fotgjengerovergangene med sebrastriper. Brukerrådet påpekte også tidlig i prosessen at det er viktig 

å få til gode inngangssituasjoner, og at bevaringsinteresser ikke må ødelegge for god tilgjengelighet. 

 

Strandgata i Hamar har mottatt Norges Blindeforbund Hedmarks tilgjengelighetspris 2013 for 

oppgraderingen. Strandgata er også tatt med i heftet til Statens vegvesen, «Gode eksempler på 

universell utforming». Det positive som trekkes fram her, er at gata har blitt lys, tiltalende, har brede 

fortau, tydelig soneinndeling og tilgjengelige inngangsparti noe som gjør at fotgjengere er prioritert. 

Alle gangfeltene er likt utformet, og bidrar slik til gjenkjennbarhet og forutsigbarhet. Det ble også 

laget en formingsveileder for universell utforming i Hamar sentrum. Veilederen ble ferdig i 2012 og 

bygger blant annet på erfaringene fra oppgraderingen av Strandgata. I evalueringen av prosjektet 

kom det fram at det er behov for bedre markering av rampeløsningene. 

 

Evaluering i etterkant av opprusting av Stranda viser at 73 % av de som besvarte 

spørreundersøkelsen mener at tilgjengeligheten for funksjonshemmede er bra i sentrum. Stranda 

kommune vant i 2011 konkurransen fra fylkeskommunen om beste byrom for funksjonshemmede. 
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8.1.3 Dokumentstudien gir begrenset informasjon 

Dokumentstudien gir ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne fastslå årsaken til at resultatene av de 

fire prosjektene har blitt forskjellig. Prosjektene i Oslo er ikke er like bra universelt utformet med 

tanke på trinnfrie inngangspartier, sikring av nivåforskjeller og gangsoner fri for hindringer som i 

Hamar og Stranda. I Torggata kan det virke som om medvirkning fra Byantikvaren var årsaken til at 

inngangspartiene ikke ble trinnfrie. Byantikvaren la tidlig føringer om at heving av gatenivå mot 

fasade måtte unngås og at granittrapper skulle bevares. Dette gjaldt også til dels i Bogstadveien.  

 

Det bør foretas intervju av ulike parter som har vært involvert i prosessen for å innhente utdypende 

informasjon og få belyst flere sider av prosjektene. Temaer det kan være naturlig å se nærmere på 

kan være: 

 

Skyldes dette at prosjektene er forskjellig og/eller mer komplisert? Har Oslo flere vernede bygg og 

inngangspartier? Vurderer verningsmyndighetene ulikt? Vektlegges universell utforming ulikt? 

Prioriteres trinnfrihet ulikt? Er viljen til å oppnå og bidra til trinnfrihet ulik? Er det ulikt hvor mye 

initiativ som overlates til gårdeier for å få til trinnfrihet? Er medvirkningsprosessen forskjellig? Ulik 

kompetanse? Ulik kvalitetssikring og medvirkning i detaljfasen? Kunne bruk av testfelt ført til bedre 

løsninger? Har hensyn til trikk og nytt prinsipp om gå- og sykkelprioritert gate blitt vektlagt mer enn 

hensyn til universell utforming? Aktørenes roller og tolkning av lovverket? Ansvarspublisering 

gjennom å gi gårdeiere ansvar for å få til trinnfrihet til eget bygg? Osv. 

 

8.2 Målsetting og politisk forankring 

Universell utforming er vektlagt i målsettingen eller ambisjonen til de fire prosjektene.  

 

Strandgata i Hamar ble vedtatt å være et pilotprosjekt for universell utforming, noe som anga et høyt 

ambisjonsnivå. I kommunedelplan ble det stilt krav til utforming ved at all planlegging i Strandsonen 

måtte ta hensyn til tilgjengelighet for barn, unge og funksjonshemmede, i tillegg til estetiske hensyn. 

Universell utforming med kartlegging og tiltak for bevegelses- og synshemmede ble foreslått som 

tiltak for å oppnå hovedmålene i Veg- og transportplanen. 

 

Stranda har en stedsanalyse fra 1996 hvor ett av punktene i sjekklisten for å sikre gode uterom og 

møteplasser var: «Legge til rette for funksjonshemma.» I den tilgjengelige dokumentasjonen for 

målsetningene i prosjektet står det ikke noe eksplisitt om universell utforming, men begrepet ble tatt 

opp som tema i første prosjektmøte og lagt til grunn for den videre prosjekteringen. 

 

Når det gjelder begge prosjektene i Oslo, så har bystyret i Oslo kommune vedtatt en strategisk plan 

for universell utforming hvor hovedmålet er: «Oslo kommune skal i alt sitt virke være tilgjengelig og 

fremme likeverdig tilgjengelighet for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som 

tilgjengelig.» For Bogstadveien er et av målene å integrere løsninger for universell tilgjengelighet i 

gate- og byrommenes utforming. I forprosjektet er det beskrevet flere punkt med ulike virkemidler, 

generelle tilpasninger og spesielle tiltak som skal øke universell tilgjengelighet i Bogstadveien. I 

Torggata var hovedmålet: «Prioritering av gående og syklende gjennom [en] praktisk og estetisk 

oppgradering av gaten». Torggata ble planlagt og bygget etter det nye prinsippet, gå- og 
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sykkelprioritert gate, som ikke er utprøvd tidligere i Norge. Her er hensynet til universell utforming 

beskrevet i anskaffelsesstrategien. 

 

8.3 Planprosess og medvirkning 

Alle de fire prosjektene har hatt bred medvirkning fra ulike parter. Prosjektene i Oslo hadde stor grad 

av informasjonsspredning og medvirkning i skisseprosjekt og forprosjekt, men mulig noe mindre i 

detaljplan- og utførelsesfasen. Det kan virke som Hamar og Stranda har hatt tettere medvirkning 

gjennom hele prosessen og i større grad vært i stand til å integrere ønsker og hensyn ved 

utformingen. Dette vises også ved at mange er veldig fornøyde med resultatet i Hamar og Stranda. I 

Oslo-prosjektene kan vektleggingen av universell utforming ha blitt påvirket av vernehensyn i tillegg 

til føringer og rammebetingelser som blant annet trikkens dimensjoneringskrav i Bogstadveien og 

prinsippet om gå- og sykkelprioritert gate i Torggata.  

 

8.3.1 Strandgata i Hamar 

Tilgjengelighetsprisen som Hamar kommune mottok for oppgradering av Strandgata var særlig på 

grunn av gode prosesser for innhenting av råd, kunnskap og samarbeid. For å lykkes som 

pilotprosjekt, ble det tidlig tatt opp at det var et utvidet behov for tett samarbeid, medvirkning og 

dialog med miljøer som har kompetanse på universell utforming. Det har vært et godt samarbeid 

mellom kommunens ressursperson innen universell utforming, styringsgruppa og en prosjektgruppa, 

gårdeierforeningen, gårdeiere, forretningsdrivere, kommunens ergoterapeuter og rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ingen av aktørene har medvirket negativt med tanke på 

universell utforming. 

 

Gatebruksplanen for Strandgata ble tidlig i prosessen særskilt lagt fram for Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne sammen med et notat som redegjorde for hvordan universell utforming skulle 

ivaretas. Rådet fattet vedtak der de mener at gatebruksplanen ivaretar universell utforming i 

Strandgata på en god måte og at planen er et godt utgangspunkt for den videre detaljplanleggingen. 

 

8.3.2 Stranda sentrum 

I planleggingen av Stranda sentrum ble en nyopprettet stilling som prosjektleder sentral for å sikre 

fremdrift og samarbeid mellom de ulike interessentene. Prosjektlederen hadde direkte kontakt med 

grunneierne og butikkeierne, noe som bidro til en smidig gjennomføring av planprosessen. Noen av 

aktørene var sikret medvirkning gjennom representasjon i prosjektgruppen: Stranda kommune, 

Stranda sentrumsforening, Ungdomsrådet, Statens Vegvesen og Fylkeskommunen 

(Tettstadprogrammet). Det ble også holdt folkemøte og flere offentlige informasjonsmøter, for at 

alle skulle ha mulighet til å medvirke i prosessen.  

 

8.3.3 Torggata i Oslo 

Planprosessen i Torggata ble gjennomført med bred medvirkning og informasjonsspredning. Blant 

annet ble det holdt informasjonsmøte og informasjonsstand der fremmøtte kunne få informasjon og 

stille spørsmål, de hadde samarbeidsmøte med workshop og flere møter med gårdeiere, 

næringsdrivende og beboere i området. Tiltakshaver har også sendt en rekke brev til gårdeierne 

vedrørende oppgraderingen, tilbud om befaring, avklaringer knyttet til tekniske forhold.  
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Videre fikk aktører som gårdeierne, byantikvaren, bydelen og offentlige etater komme med uttalelser 

og innspill i flere medvirkningsrunder. Bymiljøetatens brukerråd for universell utforming fikk 

mulighet til å medvirke på to av sine møter. De kom med sine innspill, men kun et fåtall av disse ble 

tatt til etterretning. Byantikvaren la tidlig føring om at heving av gatenivå mot fasade måtte unngås 

og at granittrapper skulle bevares. 

 

8.3.4 Bogstadveien i Oslo 

I Bogstadveien ble det lagt vekt på tidlig medvirkning for å få til en smidig planprosess. Gårdeiere ble 

informert og fikk tilbud om rådgivning fra Samferdselsetaten vedrørende universell utforming av 

utvendige arealer. Det ble holdt møte med Majorstuen og Bogstadveien næringsforening og satt i 

gang et kommunikasjonstiltak, kalt «Nye Bogstadveien». Byantikvaren medvirket til at gatenivået 

ikke ble hevet, noe som kan ha hindret at flere inngangsparti ble trinnfrie. Samferdselsetatens 

brukerråd for universell utforming fikk medvirke tidlig i planprosessen, men ikke så mye på et senere 

tidspunkt. Plan- og bygningsetaten mener det har vært god medvirkning fra nærområdet.  

 

9.0 Konklusjon 
Alle de fire prosjektene har oppnådd en forbedring med tanke på universell utforming.  

 

Kommunene har visjoner og ambisjoner som blir videreført i de tidlige fasene i prosjektene. De 

prosjektene der det er fokus på medvirkning fra ressurser innen universell utforming gjennom hele 

prosjektperioden ser ut til å lykkes best.  

 

Dokumentstudien gir ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne fastslå den direkte årsaken til at 

resultatene av de fire prosjektene har blitt forskjellig med tanke på universell utforming. Det kan 

imidlertid se ut som om bevaringshensyn og føringer fra Byantikvaren veier tyngre enn argumentene 

for å gjøre utearealer og bygg tilgjengelig for alle.  
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