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Studie av tettsteder med miljøgater, 25 år etter
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Formål med prosjektet
1. Vurdere miljøgatene som fysisk løsning
2. Kartlegge og analysere arealbruksendringer og tettstedsutvikling på steder med
miljøgater
Med utgangspunkt i gjennomgangen under pkt. 1 og 2:
- Hvordan arealbruken i tettstedene endres over tid,
- Hvilken virkning miljøgatene har hatt i denne utviklingen og
- Om satsingen på miljøgater har vært et bidrag for en god stedsutvikling i tråd med
nasjonale mål (statlige planretningslinjer).
Til slutt drøfte om / i hvilken grad resultatene fra arbeidet kan gi innspill til videre
utvikling av metodikk for vurdering av arealbruksvirkninger knyttet til gateprosjekter i
byer og tettsteder.

Side 2

Miljøgater
- Brukes som betegnelse på gater hvor det legges vekt på fremkommelighet for
gående og syklende, trafikksikkerhet og lokalmiljø på bekostning av kapasitet
og fremkommelighet for biltrafikk.
- Tidlig på 90-tallet: Vegdirektoratet startet prosjekt for økt satsing på miljøgater
(miljøprioritert gjennomkjøring – inspirert av tilsvarende løsninger i Danmark)
- En rekke veistrekninger bygget om på 90-tallet og senere, begrepet miljøgate
brukes også om tiltak som gjennomføres i gater som avlastes for
gjennomgangstrafikk
- Miljøgater er ikke lenger aktuelt tiltak på riksveg (men kan være det på veg
som avlastes når det bygges omkjøringsveg).
Side 3

Arealbruksvirkninger
Tiltak

1. ordens effekt

2. ordens effekt

3. ordens effekt

Samferdselsinvestering

Trafikkendringer

Endret næringsomsetning

Endringer i arealplaner

Direkte arealbrukseffekt

Velferd/trivsel

Endret
bostedsattraktivitet

Fortetting, nye bygg

Sikkerhet

Endret bruk av
eksisterende bygninger

- 2. og 3. ordens effekter er det vi definerer som arealbruksvirkninger
- Ved beregning av prissatte konsekvenser settes disse = 0
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Casestudie – fem tettsteder med miljøgate
Sted

Senterstruktur

Handelsgate

Nasjonalt
hovedvegnett

ÅDT>= 8000
i år 2000

Kjøllefjord

Små eller ingen

Ja

Flå

Små eller ingen

Ja

Ja

Os (Østerdalen)

Små eller ingen

Ja

Ja

Batnfjordsøra

Små eller ingen

Ja

Ja

Hommelvik

Bygdesentra

Ja

Ask

Bygdesentra

Ja

Stryn

Bygdesentra

Ja

Rakkestad

Bygdesentra

Ja

Voss

Småby

Ja

Mandal Løkkegata

Småby

Nei

Drøbak

Småby

Ja

Horten – Storgata

Småby

Ja

Ja

Raufoss

Småby

Ja

Ja

Hokksund

Mellomstor by

Ja

Tønsberg – Valløveien

Mellomstor by

Nei

Ja

Tønsberg - Nedre Langgate

Mellomstor by

Ja

Ja

Utvalgt blant miljøgater
som inngikk i
evalueringen i 2003

Ja

(Ja)

Ja

Ja

Ja
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+ to referansecase:
• Fagernes
• Ringebu

Temaområder for analyse
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stedlig kontekst
Planmessige forhold
Samferdselsmessige forhold (herunder også vedlikehold)
Urbanitet og arkitektoniske forhold
Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
Sosialt liv i det offentlige rom

Side 6

Datainnsamling
- Fokusgrupper og supplerende samtaleintervjuer
- Spørreundersøkelse
- Befaring
- Registerdata
- Dokumentstudier

Side 7

Eksempel Rakkestad
Miljøgaten etablert i 1994.
Målene var:
▪ Forbedre framkommeligheten og trygghetsfølelsen for
gående og syklende
▪ Forbedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper,
særlig ved å redusere de mange kryssulykkene
▪ Heve sentrums kvalitet som oppholds- og handleområde
▪ Forsterke stedets identitet og representativitet som
kommunesenter.
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Eksempel Rakkestad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stedlig kontekst
Planmessige forhold
Samferdselsmessige forhold (herunder også vedlikehold)
Urbanitet og arkitektoniske forhold
Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
Sosialt liv i det offentlige rom

Side 9

Rakkestad – miljøgata og tettstedet
- Lavt nivå i senterhierarkiet
- Over 20 km til større
tettsteder
- Kompakt (relativt) tettsted
- Miljøgata er den historiske
hovedgata
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Rakkestad – befolkning og pendling
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- Befolkningsvekst konsentrert til tettstedet
- Også noe flere bosatte i sentrum
- Stabil andel i yrkesaktiv alder (men flere
over 35, færre under 35)
- Noe færre unge, flere eldre

-

Stabilt antall arbeidsplasser i kommunen
Noe netto utpendling
Både inn- og utpendling øker
Størst utpendling til Eidsberg (Mysen) og
Sarpsborg
- Størst innpendling fra Sarpsborg
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Eksempel Rakkestad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stedlig kontekst
Planmessige forhold
Samferdselsmessige forhold (herunder også vedlikehold)
Urbanitet og arkitektoniske forhold
Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
Sosialt liv i det offentlige rom
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Rakkestad - plan
▪ Utvikling i sentrum
▪ Det legges opp til fortetting i sentrumsområdet.
▪ Det legges opp til at sentrumsutviklingen knyttes tett opp mot Storgata og bygger opp under denne som
Rakkestads viktigste gate.

▪ Utvikling utenfor sentrum
▪ Utvikling av et boligområde på Degernes (9km sør for kommunehuset) skal sikre Degernes et nødvendig
utviklingsgrunnlag.
▪ Arbeidsekstensiv virksomhet (få ansatte og/eller besøkende per areal) skal lokaliseres utenfor sentrum
▪ Det legges ikke til rette for ytterligere handelsutvikling i Bergenhusområdet.

▪ Samlet vurdering:
▪ Målsettingene fra miljøgateprosjektet er fulgt opp og forsterket gjennom kommunens planarbeid, særlig
etter 2010.
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Eksempel Rakkestad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stedlig kontekst
Planmessige forhold
Samferdselsmessige forhold (herunder også vedlikehold)
Urbanitet og arkitektoniske forhold
Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
Sosialt liv i det offentlige rom
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Rakkestad – endringer fra 1994
Rakkestad (ombygd
1994)
Gatas funksjon

Før ombygging

Årsdøgntrafikk
(ÅDT-år)
Fartsgrense
Bredde
på
kjørebanen
Parkeringsløsning

Ukjent

Vikepliktsregulering
Vegoppmerking

Tilrettelegging
myke trafikanter

Handlegate og
hovedgate

Ukjent
Utflytende kjøre- og
parkeringsarealer
Utflytende kjøre- og
parkeringsarealer
Forkjørsregulering
Ukjent

Smale fortau, dårlig
fremkommelighet, til
dels tilrettelagt for
syklister i
parallellgate

Etter ferdigstilling
(fra 2003-rapporten)
Handlegate og
hovedgate med
sidearealer (torg og
parkanlegg,
parkeringsplasser
osv.) og sidegater
7300 (2001)
30 km/t
6,5 m
Parkeringslommer
(2,5 m)
Høyreregel
Gangfelt i
smågatestein og
granitt
Økt fortausbredde,
gunstigere ganglinjer,
tilrettelegging for
syklister i
parallellgate

Dagens situasjon
Samme

7 273 (2018)
(8 % lange kjøretøy)
30 km/t
6,5 m
Parkeringslommer
(2,5 m)
Høyreregel
Gangfelt med
vegoppmerkingspla
st
Som i 2003
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Rakkestad
Drift og vedlikehold
- Problemer med setninger og materialskader helt fra den ferdige miljøgata ble
tatt i bruk.
- Gatestein i gangfelt ble erstattet med asfalt - ikke i tråd med det arkitektoniske
uttrykket, men driftsmessig mer robust.
- Det er i ettertid bygd ramper til butikkene/lokalene i gata –utført i asfalt og med
granittkanter, og står i stil til resten av uttrykket i gaten.
- Enkelte steder bærer gata preg av slitasje og elde (lappeteppe).
- Hovedinntrykket fra befaring at gata har stått seg godt dersom man tar i
betraktning de tilpasningene som måtte gjøres, og selv om noen
arkitektoniske kvaliteter er redusert, er det fortsatt tydelig at dette er en
miljøgate.
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Rakkestad
Brukernes fornøydhet med prosjektet:
▪ De fleste respondentene i spørreundersøkelsen er forholdsvis fornøyd med miljøgatas
utforming og drift/vedlikehold.

▪ Der vi har sammenlignbare tall ser det ut til at brukerne er noe mindre fornøyd (2019 vs. 2001)
- men flertallet er likevel positivt innstilt.
Side 17

Rakkestad
Målene i prosjektet er stort sett oppnådd:
- Antall registrerte ulykker har gått ned.
- Forholdene for gang- og sykkeltrafikken er forbedret fra opprinnelig, og miljøgata gir god
fremkommelighet for gående.
▪ Likevel oppleves fortauene som stedvis trange, og det er ikke tilrettelagt spesielt for
sykling i gaten (må benytte kjørebane, fortau eller parallellgater).
▪ P-lommene i indre sone tar en del plass fra fortauene (er skiltet ‘parkering forbudt’, og
skal kun brukes til korte stopp og varelevering).
- Sentrum virker å fungere som oppholds- og handleområde, og dette er forsterket av
kommunens bevisste planlegging for å støtte opp rundt dette.
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Eksempel Rakkestad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stedlig kontekst
Planmessige forhold
Samferdselsmessige forhold (herunder også vedlikehold)
Urbanitet og arkitektoniske forhold
Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
Sosialt liv i det offentlige rom
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Eksempel Rakkestad
- Historisk:
- Sentrum som vokste fram etter åpning av Rakkestad stasjon i 1882
- Storgata er historisk sett en viktig regional ferdselsåre (avtagende betydning)

- Urban struktur
- Området rundt miljøgatas nordre del er i dag den mest urbane del av sentrumskjernen
- To tyngdepunkt; sentrum og Bergenhuskrysset sør for sentrum
- Gitt at det er et lite tettsted framstår sentrum med veldimensjonert og sammenhengende
struktur

- Bygningstopologi og struktur
- Nordre del framstår med bymessig karakter, kvartalsbebyggelse i 2-3 etasjer,
sammenhengede husrekker, små tomter
- Gatesnittet er vel egnet som bygate, men smalt tverrsnitt begrenser muligheter for møblering i
gata
- Åpne rom / sidegater egnet for (brukes til) opphold og uteservering
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Rakkestad – fysiske endringer
- Rehabilitering og
nybygging langs
miljøgata etter den var
ferdig
- Ganske mye har
skjedd
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Eksempel Rakkestad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stedlig kontekst
Planmessige forhold
Samferdselsmessige forhold (herunder også vedlikehold)
Urbanitet og arkitektoniske forhold
Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
Sosialt liv i det offentlige rom

Side 22

Rakkestad, næringsliv, bosetting og offentlig
virksomhet
- Industrikommune, med mye næringsvirksomhet lokalisert sentrumsnært (men
økende utpendling)
- Rådhus, skoler og kulturhus ligger tett på Storgata
- Økende befolkning i tettstedet, med kort avstand til Storgata
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Rakkestad
- Økende
handelslekkasje
- Utpendling
- Større utvalg i
nabokommunene
- Småskala handel i
miljøgata (Storgata)
- Arealkrevende
handel ved
Bergenhuskrysset
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Rakkestad – holdning til sentrum

- Sentrum fungerer som møteplass for bosatte i tettstedet
Side 25

Eksempel Rakkestad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stedlig kontekst
Planmessige forhold
Samferdselsmessige forhold (herunder også vedlikehold)
Urbanitet og arkitektoniske forhold
Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
Sosialt liv i det offentlige rom

Side 26

Rakkestad – sosialt liv i det offentlige rom
- Flere byrom knyttet til gatens nordre
del
- Fungerer som «urbant» møtested
- Deler av gata stenges ved enkelte
anledninger (markedsdager)
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Rakkestad – holdning til miljøgata

- Rakstingene er fornøyd med miljøgata
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Rakkestad - oppsummert
Temaområde
Kontekst
Plan

Samferdsel/trafikk

Næring, bolig, offentlig

Visuelle og arkitektoniske
Sosialt liv

Status og viktige endringer
Lavt nivå i senterhierarkiet, utpendling og handelslekkasje, kort avstand til
konkurrerende handelssteder.
Målsettingene fra miljøgateprosjektet er fulgt opp og forsterket gjennom
kommunens planarbeid, særlig etter 2010. Det legges opp til fortetting i
sentrumsområdet.
Redusert hastighet, færre ulykker og forbedret framkommelighet for
gående. Gaten oppleves som en lokal handelsgate, med noe
gjennomgangstrafikk.
Utfordrende at sentrum konkurrerer med handelssteder i nabokommuner
samt at gatas bredde er for smal for mange funksjoner. Offentlig
virksomhet (kulturhus, skoler og rådhus) og boligbygging tett på miljøgata
skaper sirkulasjon i gateplan og grunnlag for bruk og omsetning.

Veldimensjonert og sammenhengende.
Miljøgata er en viktig møteplass, økende cafetilbud og lokale
arrangementer.
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Rakkestad - oppsummert
- Oppsummert finner vi at de fleste «forutsetninger for vekst» i utviklingstrappa er
– og har vært – tilstede i Rakkestad og at etableringen av miljøgata har bidratt til å
styrke flere av disse forutsetningene:
- Bygårdene har forretningsmessig potensial i gateplan, små formater bidrar likevel i økende
grad til å begrense hva slags forretninger det er attraktivt å drive i sentrum.
- Bygårdene har i dag boliger i andre etasje, få kontorarbeidsplasser i sentrum, men både
kulturhus, skoler og rådhus ligger tett på Storgata, noe som bidrar til sirkulasjon i sentrum.
- Det er god tilgjengelighet med gang, sykkel og bil og godt tilrettelagt for varelevering.
- Det er flere uterom med god kvalitet langs gata og mange serveringssteder. Fortauene i
miljøgata er smale, dette begrenser mulighetene til utstilling av varer og uteservering.
- Tilstrømmingen av kunder er den viktigste begrensningen for utvikling av sentrum
- handelslekkasje til andre kommuner og til andre handelssentra i kommunen begrenser potensialet.

- Rakkestad kommune har gjennom ulike planer videreført prinsippene fra miljøgateprosjektet.
Kommunen var initiativtaker til «plansmie» i 2010 og utarbeidet ny sentrumsplan vedtatt i
2015.
Side 30

Flå
Miljøgaten ble bygget i
1998.
Da prosjektet ble startet
opp var målet å:
▪ redusere fartsnivået
▪ forbedre
trafikksikkerheten
▪ gjøre en omkjøringsveg
overflødig
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Flå - oppsummert
Temaområde
Kontekst
Plan

Samferdsel

Næring, bolig, offentlig

Status og endringer
Veiprosjekter har redusert avstand til Østlandet, få bosatte, økende befolkning
fra 2008, høy egendekning av arbeidsplasser og begrenset pendling.
Miljøgata er opprettholdt i gjeldende planer, og kommunen legger til rette for
bolig, næring, offentlige tilbud og reiseliv i miljøgata og området rundt.

Redusert hastighet, færre ulykker, og bedre forhold for gående og syklister.
Unngått å bygge en omkjøringsvei, miljøgaten oppleves i stor grad fortsatt
som en gjennomfartsåre.
Gata (veien) er for bred og for trafikkert til at det kan oppstå sosialt liv og
strøksgatehandel, bygningene inviterer heller ikke til næring i gateplan.
Positivt: tilstrekkelig areal for store etableringer, aktiv kommune, god
tilgjengelighet fra riksveien og hytteutbygging gir økt omsetning.

Urbanitet og arkitektoniske Fra «ingenting» til «nytt sentrum», mer urbant preg, moderne og lite bestandig
bygningsstruktur.
Sosialt liv
Ingen sosiale byrom i gatestrukturen, møtesteder i byggene inviterer ikke til
bruk av gaterom, parkeringsplasser mot gata med byggene bak, forflytting
med bil er førstevalg. Relativt få boliger og arbeidsplasser i sentrum begrenser
bruk av gaterommet.
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Stryn
Miljøgateprosjektet i Stryn ble gjennomført i 1994
Hadde følgende mål:
▪ Gi gjennomgangstrafikken i Stryn en trygg og
jevngjennomfart uten for store hindringer
▪ Utsette eller til og med unngå, en omkjøringsveg
forbi sentrum
▪ Gjøre det mulig å parkere langs hovedgata, men
flytte langtidsparkering bort fra hovedgata
▪ Fotgjengere og syklister skal få mer plass og bedre
trafikkforhold, og kryssing skal skje trygt
▪ Skape møteplasser og plasser for torgsalg og
tilstelninger
▪ Gi grunnlag for en visuell opprusting langs
hovedgata og de tilgrensende områdene
▪ Ombyggingen skal kunne tjene som
referanseprosjekt for andre steder.
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Stryn - oppsummert
Temaområde
Kontekst

Plan

Status og viktige endringer
Mye uendret, et av flere tettsteder i Nordfjordregionen, reiselivskommune
med mange gjennomreisende og besøkende. Befolkningsvekst i sentrum og
relativt ung befolkning
Miljøgata er i stor grad uendret. Utvidet sentrumsavgrensing diskuteres for
å møte den økte etterspørselen for handel og service. Skredfare legger
begrensninger på hvor vekst kan skje.

Samferdsel/ trafikk

Tydeligere trafikkbilde og redusert hastighet, forbedret forhold for myke
trafikanter ved at man har skapt gode og brede fortau. Gaten oppleves som
en lokal handelsgate med gjennomgangstrafikk.
Næring, bolig, offentlig Gode forutsetninger, mye ledig areal langs gata, brede fortau og god plass,
mange torg og møteplasser samt boligbygging og offentlig virksomhet i gata
legger grunnlag for næringsvirksomhet.
Visuelle og
arkitektoniske forhold
Sosialt liv

Stor variasjon i arkitektonisk uttrykk og fasader mot gateplan.
Møteplasser og torg, men få sitteplasser som ikke er knyttet til
serveringssteder.
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Drøbak
Miljøgaten ble bygd i 1997

Målene var:
▪ Bedre fremkommelighet og trygghetsfølelse for fotgjengere.
▪ Bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.
▪ Forskjønne gateløpene og ivareta byens særpreg.
▪ Skape et kjøresystem som er lett lesbart for trafikanter.
▪ Styrke torget som byens sentrale møteplass.
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Drøbak - oppsummert
Temaområde
Kontekst

Plan

Samferdsel/trafikk

Næring, bolig, offentlig

Visuelle og
arkitektoniske
Sosialt liv

Status og viktige endringer
Utfordrende kontekst med todelt senterstruktur og stor utpendling.

Føringer knyttet til vern av Gamle Drøbak (legger begrensninger for endringer).
Miljøgatas rolle styrket gjennom reguleringer av trafikk, torg og videreføring av
Gamle Drøbak som handelssted. Større utviklingsområder ligger utenfor Gamle
Drøbak, på Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke.
Miljøgata fungerer etter sin trafikale hensikt, med redusert hastighet og bedre
forhold for gående, men stedvis smale fortau. Gaten oppleves som en lokal
sentrumsgate.
Bygningsstrukturen er godt tilrettelagt for publikumsrettet virksomhet, men trange
gateløp og fortau samt byggenes utforming utfordrer varelevering, flere
funksjoner og plassering av varer i gata. Utfordrende kundegrunnlag selv om
sommersesongen trekker folk og konkurranse med andre handelssteder i
kommunen. Offentlige funksjoner ligger i liten grad nær miljøgata.
Klassisk småby med kompleks struktur av småhusbebyggelse og mindre
bygårder. Bebyggelsen er godt vedlikeholdt og arkitekturen henger sammen i
materialer, proporsjoner og formspråk.
Miljøgata med torget er en viktig Side
møteplass
med godt cafetilbud og lokale
36

Voss
Miljøgaten ble bygget i 1992
Målene med prosjektet var:
▪ Redusere fartsnivået
▪ Holde trafikkulykkene på et fortsatt lavt nivå
▪ Forbedre det visuelle miljøet
▪ Opprettholde eller redusere støynivået.
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Voss - oppsummert
Temaområde
Kontekst
Plan
Samferdsel

Næring, bolig,
offentlig
Visuelle og
arkitektoniske
Sosialt liv

Status og endringer
Kommune- og regionsenter, helårs turistdestinasjon med god handelsdekning,
befolkningsvekst. Vangstunellen fra 2013.
Uttrågata er opprettholdt som miljøgate, det legges til rette for både forretning og
kontor og boliger i sentrumsområdet, med fokus på urban utvikling og fortetting.
Miljøgateprosjektet fungerte etter sin trafikale hensikt, som var å redusere
fartsnivået og bedre det visuelle miljøet. Likevel oppleves Uttrågata i stor grad
fortsatt som en gjennomfartsåre, til tross for at det har kommet en
omkjøringstunnel utenfor Vossevangen.
Begrenset verdi for nærings- og boligformål, lite offentlig utadrettet virksomhet i
gata, sentrumsfunksjoner er i stor grad lagt til Vangsgata.
Fremstår som en sidegate i gatenettverket, men med kobling mot sentrum,
egnede strukturer og proporsjoner for sentrumsformål, bebyggelse og struktur
lite endret selv om innhold er endret.
Lite sosial aktivitet sammenliknet med Vangsgata, primært handel og
(innadrettet) offentlig administrasjon i gateplan.
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Analyser på tvers av case

Side 39

Overordnet hypotese
Miljøgateprosjekt kan utløse 2. og 3. ordens arealbruksvirkninger.
Hvilke som faktisk utløses avhenger av karakteristika ved gateprosjektet og den
lokale konteksten
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Stedlig kontekst
Hypotese: Stedlige forhold på lokalt og regionalt nivå har påvirket bruken av miljøgata
og dens virkning på arealbruk.
- Casegjennomgangen gir klare indikasjoner på at tettstedets rolle i den regionale
konteksten påvirker hvordan miljøgata brukes.
Hypotese: Miljøgatas rolle i den lokale konteksten påvirker hvilke funksjoner, tjenester
og aktiviteter som lokaliseres i selve gata.
- Casegjennomgangen gir klare indikasjoner på at miljøgatas rolle i den lokale
konteksten påvirker hvordan miljøgata brukes.
Til sammen vil dette tilsi at muligheten for arealbruksendringer av miljøgateprosjekter
øker når gata som oppgraderes er sentral i en lokal og/eller regional kontekst.
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Planmessige forhold
Hypotese: Miljøgateprosjektet har hatt betydning for kommunenes strategier for stedsutvikling.
- Selve miljøgata er kun formulert som grep i stedsutviklingen i Rakkestad
- Flere steder satses det på sentral fortetting rundt miljøgatene uten at miljøgatene nevnes
spesielt
- Flere av tettstedene begrenser vekst i utviklingsområder utenfor sentrum
- I referansecasene (der gjennomfartsårene ikke har blitt miljøgater, men der det finnes
tilsvarende gater) ser vi liknende strategier for stedsutvikling som i casene med miljøgater.
- Planene for fremtidig tettstedsutvikling i casene følger til dels statlige planretningslinjer for
samordnet bolig, areal og transportplanlegging:
- Alle tettstedene har uttalte mål og planer for sentrumsutvikling og fortetting i tråd med planretningslinjene
- Flere av tettstedene har planer for andre utviklingsområder utenfor sentrum, noe som i mindre grad er i
tråd med retningslinjene.

Side

Miljøgater som fysisk løsning – trafikale forhold
Flå

▪ Antar redusert fart som følge av smalere
gateløp/veibane, opphøyde gangfelt og skiltet
hastighet
▪ Fartsreduksjon og tydeligere trafikkbilde reduserer
potensialet for farlige situasjoner
▪ Forholdene for ulike trafikanter
▪ Bedre for gående
▪ Ingen spesiell tilrettelegging for syklister (bortsett fra noe
sykkelparkering) – sykling i veibanen er ok også innenfor
dagens håndbøker

▪ Stort sett reduksjon i antall ulykker
▪ Omkjøringsvei bygd i Drøbak (2000) og Voss (2013),
ikke aktuell i Stryn og Flå

Side

Voss

Miljøgater som fysisk løsning – holdbarhet
▪ Noen tidlige utfordringer knyttet til
tekniske løsninger
▪ Utskifting av gatestein med asfalt har løst
problemet, men forringer det
arkitektoniske uttrykket
▪ Noen av casene er det arkitektoniske
uttrykket videreført i nye løsninger/andre
gater
▪ Miljøgateuttrykket er fortsatt tilstede og
fungerer godt som fysisk løsning

Rakkestad

Side

Samferdsel/trafikk
Hypotese: Bruken av miljøgata (og området rundt) påvirkes av et samspill mellom
karakteristika ved selve miljøgata og gatestrekningens funksjon.
▪ Kravene i SVVs håndbøker gjør at alle stedene har miljøgater med fellestrekk når det
kommer til skiltet hastighet og høy standard i materialvalg.
▪ Miljøgatene har relativt smale kjørebaner og parkeringslommer, fortau for gående, men ingen
særskilt tilrettelegging for syklister.
▪ Utenom i Flå hvor Miljøgaten har større veibredde og det er grøntareal mellom kjørebane og
fortau/gangvei i de ytre delene.

▪ Bruken varierer mer ut fra miljøgatenes ulike roller og funksjoner på stedene enn ut
fra gatenes fysiske utforming.
▪ I Voss (hvor gaten har en mindre sentral funksjon) er det færre som liker å oppholde seg i
gaten (47 % er helt eller litt uenige i påstanden ´Jeg liker å oppholde meg i gata`).
▪ I Flå er andelen 34 %, i de resterende gatene ca. 20 %.
▪ Vi ser ingen forskjeller mellom casene og referansecasene.

Side

Bolig, næring og offentlige funksjoner
Hypotese: Andre forhold enn miljøgateprosjektet har hatt større innvirkning på hvilke tilbud som
finnes i og langs miljøgata
- Handel
- utvikling i retning av større formater og i de senere år økende netthandel.
- Lavere byggekostnader og ønske om god tilgjengelighet med bil har gitt en framvekst av kjøpesentra og
«big-boxer» utenfor (i enkelte tilfeller innenfor) sentrum

- Andre typer næringsvirksomhet og offentlige kontorer har i større grad blitt lokalisert utenfor
sentrum.
- En konsekvens av dette er at handel som gjøres i tilknytning til næringsvirksomheten og av ansatte på
vei til/fra jobb flytter etter.

- Vridning i forbruket, vi bruker stadig mindre andel av inntektene på varer og stadig økende
andel på tjenester.
- Enkelte typer tjenester (f.eks. bank) automatiseres/tilbys over nett og har mindre behov for fysisk
tilstedeværelse i gateplan,
- Det har også vært et økende forbruk av personrettede tjenester (servering, meglertjenester, personlig
pleie mv.) som ønskes lokalisert med god tilgjengelighet.

Side

Urbanitet og arkitektoniske forhold
Hypotese: Miljøgateprosjektet har bidratt til å heve stedets fysiske, visuelle og
arkitektoniske karakter
- Etablert med høy standard som har holdt seg godt over tid
- Det er flere steder gjennomført nye tiltak i tettstedene som utformes i samsvar
med miljøgata
- Tiltak for universell utforming i Rakkestad
- Opprusting av Vangsgata i Voss
- Omgjøring av parkeringsplass til møteplass i Drøbak

- Har også påvirket valg av løsninger ved endringer av bygg og utemiljø

Side

Sosialt liv i det offentlige rom
Hypotese: Der tilrettelegging for myke trafikanter og møteplasser samspiller
med besøksfunksjoner, har miljøgateprosjektet potensial for å bidra til økt
sosialt
- Miljøgatenes potensial til å bidra til økt sosialt liv er absolutt til stede (Drøbak,
Rakkestad og Stryn), men
- potensialet blir ikke utløst dersom det arkitektoniske uttrykket ikke legger til rette for det
(Flå),
- eller dersom utenforliggende faktorer er for sterke (den konkurrerende Vangsgata i Voss).

Side

Andre hypoteser
Hypotese: Lokal forankring og prosess knyttet til miljøgateprosjektet har bidratt
til arealbruksendringer.
- Kommunenes oppfølging i perioden etter etablering ser ut til å ha hatt større
betydning
- I Voss og Flå var det ikke målsettinger knyttet til arealbruksendringer,
tilbakemeldinger fra fokusgruppene indikerer at prosjektene var sterkere lokalt
forankret der stedsutvikling inngikk i målformuleringene
Hypotese: Arealbruksendringer oppstår over tid.
- Samspill mellom en rekke ulike faktorer, hvor endringer som gjennomføres på
et tidspunkt vil ha konsekvenser i lang tid etter at beslutningen er fattet

Side

Utviklingstrapp, potensial for arealbruksutvikling

Bygningenes
potensial for
handel, service,
kontor og bolig

Friksjon;
Møteplasser,
uterommets
kvalitet,
trygghet

Tilgjengelighet;
varelevering,
kunder (til fots,
sykkel, kollektiv
og bil), parkering

Stedlig
kontekst;
kundegrunnlag,
konkurranse,
"dragere"

- Stedlig kontekst, både lokalt og regionalt
- Lokalt engasjement; lokal forankring og oppfølging

Side

Lokalt
engasjement;
kommunale
planer,
investorer,
næringsforening
er mv.

Innspill til analyse av arealbruksutvikling

Side 51

Gateprosjekter i Håndbok V712 Konsekvensanalyser
- «Konsekvenser for byliv» er en del av ikke-prissatte konsekvenser (kap. 6)
- Arealbrukskonsekvenser av gateprosjekter kan inkluderes som en
tilleggsanalyse (kap. 9).
- Retningslinjer i kap. 9.2

- For mindre prosjekter (av den typen som belyses i dette arbeidet) anbefales
ikke én metodisk tilnærming. Det pekes på at det ikke er faglig konsensus på
området og at flere ulike tilnærminger kan være aktuelle:
- «En kan bruke både kvalitative og kvantitative beregninger og vurderinger ut fra
kjennskap til endringer i transportmønster og lokaliseringsfaktorer.
- Det er hensiktsmessig å benytte statistikk og indikatorer for å få en mest mulig
faktabasert beskrivelse og vurdering»

Side

Hva er det viktig å undersøke ?
Håndboken peker på tre sentrale utredningstema;
- Næringsliv – arbeidsliv – arbeidsmarked,
- Bosetting – bostedsattraktivitet,
- Service- og senterstruktur.
Vi foreslår en noe bredere tilnærming:
- Stedlig kontekst
- Planmessige forhold
- Samferdselsmessige forhold
- Urbanitet, arkitektur og sosialt liv i det offentlige rom
- Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
Side

Stedlig kontekst
- Senternivå og overordnet vegnett (dokumentanalyse, kart, befaring)
- Befolkningsutvikling, både i kommunen og i tettstedet (statistikk og prognoser)
- Sysselsetting og pendling (statistikk)
- Boligstruktur og -utbygging (befaring, statistikk og planer (jfr. tema
planmessige forhold)
- Reiseliv, destinasjoner, gjennomfart, hytter (befaring, fokusgruppe, statistikk)
- Barrierer som kulturminner, landbruk, fare/klimatilpasning, topologi og
grunnforhold (befaring, fokusgruppe)
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Planmessige forhold
- Kommunens holdning til tettstedutvikling: satsing på fortetting og utvikling av
sentrum (fokusgruppe, sentrumsplaner og kommunale planer)
- Eventuelle utviklingsområder utenfor sentrum, f.eks. store eksterne
handelssentra (som over)
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Samferdselsmessige forhold
- Fartsgrense, trafikkmengde og trafikkregulering (dokumentstudier, befaring,
kart) før og etter tiltak
- Tilrettelegging og tilgjengelighet for syklende og gående (dokumentstudier,
befaring, kart, statistikk og ev. spørreundersøkelse)
- Ulykker (registerdata), forventede virkninger av tiltak

Side

Urbanitet og arkitektoniske forhold
- Bebyggelsesstruktur og tetthet, type bygg, plassering, høyde avstand og
størrelser (befaring, kart)
- Bygningsstruktur, fasader og bygningenes attraktivitet: åpenhet, avstand,
arealer i gateplan, kvalitet og typologi (befaring, fokusgruppe)
- Funksjonalitet for ulike formål: fleksibilitet, robusthet, synlighet (befaring,
fokusgruppe
- Møteplasser og lekeplasser (befaring, fokusgrupper)

Side

Urbanitet og arkitektoniske forhold
- Bebyggelsesstruktur og tetthet, type bygg, plassering, høyde avstand og
størrelser (befaring, kart)
- Bygningsstruktur, fasader og bygningenes attraktivitet: åpenhet, avstand,
arealer i gateplan, kvalitet og typologi (befaring, fokusgruppe)
- Funksjonalitet for ulike formål: fleksibilitet, robusthet, synlighet (befaring,
fokusgruppe
- Møteplasser og lekeplasser (befaring, fokusgrupper)

Side

Voss – oppsummert ved hjelp av «Utviklingstrappa»

Bygningene
har potensial
for ulike typer
virksomhet,
men lite
innslag av
kundeintensiv
virksomhet

Friksjon:
Åpne byrom
benyttes
hovedsakelig til
parkering, lite
opphold og
myke trafikanter

Tilgjengelighet:
God for alle
trafikantgrupper og for
varelevering

Stedlig
kontekst;
Stort kundegrunnlag, men
sterk
konkurranse
fra Vangsgata
og eksterne
sentra.
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Lokalt
engasjement;
Lavt.

Voss – oppsummert i SWOT
Styrker
-God tilgjengelighet
-Bygningsmasse
med muligheter for
variert virksomhet

Muligheter
-Regionsenter

-Tett på den viktigstse
støksgata (Vangsgata)
-Betydelig turisttrafikk
-Utviklingspotensial for
handel og møtesteder

Svakheter
-Lavt lokalt
engasjement

-Lite publikumsrettet
aktivitet
-Mangler gode
møteplasser

Utfordringer
- Sterk konkurranse
fra Vangsgata og
eksterne sentra
-Mye biltrafikk, også
etter Vangstunnelen
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