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STRANDGATA HAMAR
Strandgata i Hamar ble opprustet og åpnet i 2013. Det er nå lyst og tiltalende med
brede fortau, tydelig soneinndeling og tilgjengelige inngangsparti ved butikker og kafeer.
Grøntområdet mellom bilveg og jernbane er bevart med gangveger, steder å hvile, god
belysning og beplantning.
Det er lagt til rette for at reisende med kollektivtransport, fotgjengere og syklister skal ha
prioritet i gata. Holdeplassene langs strekningen er universelt utformet med kantstopp.
Lehusene har benk, indikatorer til stopp-punkt, informasjonstavle og søppelkasse, men
kunne gjerne hatt tydeligere markører i øyehøyde på glassveggen.
Alle gangfelt er likt utformet langs hele gata, noe som bidrar til gjenkjennbarhet og forutsigbarhet. Det er brukt både malte striper og stein i to farger, og det er ingen tvil om at de
malte stripene er lettest å se. Det er lagt ned energivennlig varme i fortauene, som gjør at
uteområdet vil fungere hele året. Langsgående kunstige ledelinjer langs hele strekningen,
fungerer svært bra for en del synshemmede, men de sammenhengende og avgrensede
gangarealene er i seg selv naturlige ledelinjer. I vurdering av om langsgående ledelinjer
er nødvendig må kostnader og drift vurderes i en helhet. Ett kryss er etablert som shared
space, med en sammenhengende frest ledelinje, her er det åpent og oversiktlig, med lav
fartsgrense.
Materialene tar utgangspunkt i Hamars tradisjoner. De er bestandige i god kvalitet med
naturstein, indikatorer i støpejern, kontraster og stedsriktig beplantning. Benkene i Strandgata kunne gjerne vært mer variert slik at de dekker flere behov.
Gode materialer og helhetlig gjennomføring i hele Strandgata.
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Inngangspartier er opprustet til universell
standard som en del av prosjektet. Dette er gjort
i samarbeid med næringslivet. Her ses en rampe
med tydelig kantmarkering som sikrer trinnfri
atkomst til bygningen.

Leskurene har benk med armlene, markerte stoppunkt, informasjonstavle og søppelkasse. Glassflatene
kunne med fordel hatt sterkere kontrastmarkering.

Alle gangfeltene er likt utformet langs hele gata.

Materialene tar utgangspunkt i Hamars tradisjo-

Gjennomgående god materialbruk både langs

Det er lagt ned energivennlig varme i fortauene,

ner. De er bestandige og har god kvalitet med

fortau og i parkareal. Gangfeltene godt synlige med

som gjør at gangarealene er tilgjengelige hele

naturstein og taktile indikatorer i støpejern som

tydelig belysning og markering. Naturlig ledende

året.

markerer gangfelt.

element fram til gangfelt.

Parkarealet langs Strandgata er også rustet opp.

Gata er godt belyst, med ekstra belysning ved

Benker i parkareal, delvis med ryggstøtte.

Underlaget er fast grus og det er etablert sam-

gangfeltene.

menhengende ledende elementer mellom viktige
målpunkt.
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MOSSEVEIEN, E18
Hensikten med å etablere ny gang- og sykkelveg langs E18 fra Fiskvollbukta til Ulvøybrua
har vært å sikre ferdsel for gående og syklende langs Mosseveien. Anlegget er blitt attraktivt og tilgjengelig for gående og syklende, og er en viktig strekning både for lokal gangog sykkeltrafikk og for pendlere på sykkel inn til Oslo.
Oppgraderingen har gitt en betydelig forbedring for gående og syklende. Anlegget ligger
tett opp til en trafikkert bilveg, med en blanding av autovern og mur som avgrenser mot
bilene, og en hyggelig side som vender mot havet. Det er god bredde på gang- og
sykkelvegen, særlig tatt i betraktning det knappe arealet man har hatt til rådighet, og det er
lett å orientere seg. Gang- og sykkelvegen er så bred at det er mulig å kjøre maskiner for å
brøyte gangvegen og holdeplassene vinterstid. Det er god belysning på strekningen, og
god skilting for syklister.
Holdeplassene langs strekningen er oppgradert til høystandard holdeplasser. Holdeplassen som her er vist, er lett å finne. Lehuset inneholder oversiktskart, rutetabell, tall
og navn på hvilke busser som stopper der, benk, søppelkasse og ledelinje til stoppunkt.
Holdeplassen er et kantstopp, og har god kontrast på den lyse kantsteinen i granitt mot
kjørebanen. Høy kantstein (18 cm) gir en nærmest trinnfri påstigning til lavgulvbuss.
Holdeplassen på sjøsiden har en gjennomgående gang- og sykkelveg langs hovedvegen
som er adskilt med betongblokker og rekkverk, og dette gir en følelse av trygghet i forhold
til biltrafikken. Ventearealet på holdeplassene er ikke inneklemte, men fungerer godt som
en del av et område for gående og syklende.
Kryssing av bilvegen gjøres i hovedsak ved gangfelt, som er lysregulerte og universelt
utformet. Ved den viste holdeplassen gjøres kryssing i to plan med gangbro. Broen over
vegen er trang og høy, med metallrister, en løsning som ikke anbefales på permanente
broer.

God separering øker sikkerheten langs en høyt trafikkert veg. Det er jevnt dekke og god bredde på gang- og sykkelvegen. Rekkverket bidrar også som et ledende
element.
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Sykkelvegen er godt skiltet langs Mosseveien.

Attraktiv og tilgjengelig gang- og sykkelveg, adskilt fra biltrafikken.

Flere holdeplasser er etablert med profilkantstein.
Dette bidrar til at det blir enklere for bussen å

Bussholdeplass med kantsteinsstopp. Lehus med benk og ruteinformasjon. Oppmerksomhetsindikator er

komme helt inntil holdeplassen.

trukket til siden for å møte stoppunktet for bussen.
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TROLLÅSEN AKERSHUS, FV. 152
På Mastemyr i Akershus er fv. 152 ombygget til å bli et attraktivt anlegg for gående,
syklister og kollektivreisende. Strekningen forbinder nærliggende boligområder med
Kolbotn sentrum, og er også en viktig del av pendlerruta for syklister mellom Kolbotnområdet og Oslo sentrum.
På den ene siden av bilvegen er det anlagt sykkelveg i to retninger med fortau. Gode
bredder, tydelige kontraster og ledende føringskanter gjør anlegget tydelig og lesbart.
Separerte løsninger gjør anlegget trygt og brukbart for mange grupper gående og syklende. Det er brukt naturstein i murene langs anlegget, som rammer inn og skiller
gående og syklende fra bilvegen med beplantning. Dette gir en vakker innramming og
en god estetisk opplevelse i hele området. Anlegget bør være lett å drifte hele året, og det
er god plass til lagring av snø på vinteren.
Bussholdeplassen er tosidig med kantstopp, med lehus på holdeplassen inn mot Oslo
sentrum. Lehuset er godt skiltet og har god plass og benk med armlene, men mangler
informasjon om rutetider og sykkelparkering.
Bilvegen er en barriere mellom målpunkter for gående og syklende, og kryssing for
gående og syklende er løst ved to underganger. Dette er trafikksikkert, men medfører omvei for gående og syklende. Oppgåtte stier og snarveger utenom underganger og gangog sykkelveger indikerer at mange velger andre veger enn de etablerte hovedløsningene.
Stigningen er også veldig bratt i deler av anlegget, og det mangler hvilerepos og benker,
dette kunne vært løst bedre. Mulige konfliktpunkter mellom gående og syklister i høy fart
er forsøkt redusert, blant annet med rumlestriper i sykkelvegen. Høye murer gir imidlertid
liten sikt, blant annet der gående kommer ned fra holdeplassen og må krysse sykkelvegen.

Tydelig definerte gangsoner, adskilt fra sykkelvegen med avisende kantstein. Rekkverk bidrar til
Detaljbilde fra holdeplass. Bestandige materialer fint utført. Trinnfri adkomst til leskuret.
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enklere visuell veifinning.

Sykkelveg med fortau. Separat løsning bidrar til bedre fremkommelighet for gående og syklende. Separerte

Kort undergang med belysning.

løsninger gir økt trygghet for flere grupper gående og syklende.

Anleggene for gående og syklende er lagt fint i
terrenget, og det er fin beplantning på stedet.

Kryssing i to plan med undergang, som føyer seg
fint inn i omgivelsene. Løsningene for gående og
syklende er til dels brattere enn gitte krav.

11

SYKKELVEG MED FORTAU, SKIEN
Sykkelveg med fortau på strekningen Torggata – Bruene ble åpnet høsten 2013, og er en
del av Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland. Gående og syklende er delt med fortau
med ikke avvisende kantstein, ved å skille kjørende fra gående forbygges potensielle
konflikter mellom de to trafikanttypene.
Hovedmålet for prosjektet har vært å forsterke og forbedre forbindelsen mellom øst
og vest for syklister og gående, sør i Skien sentrum. Prinsippet med universell utforming
ble tatt med helt fra starten ved utarbeidelse av byggeplan for prosjektet. I forhold til
ledelinjer, kantstein og belysning er det er brukt standarder for Skien sentrum. Det har vært
utfordrende å finne gode løsninger for gangfelt over sykkelveg med fortau.
Strekningen som tiltaket er en del av, inngikk som ett av tiltaksområdene i rapporten
«Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland» (2009), og igangsetting ble prioritert og
bestilt av gang- og sykkelgruppa under bystrategi Grenland-organisasjonen. I forkant
av prosjektet ble det avholdt et forprosjekt hvor tiltaket slik det var tenkt i henhold til
sykkelplanen ble diskutert. Som følge av dette ble traséen lagt noe om, og tiltaket fikk sin
nåværende form.

Sykkelveg med fortau. Gående er skilt fra syklende
med ikke avvisende kantstein i god kontrast til
underlaget. Krysningspunkt for gående er lett å se.

Møblering og hindringer er plassert i møbleringssone med smågatestein som underlag. Ulike typer
underlag gir tydelige visuell og taktil informasjon
anleggets funksjon.
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Illustrasjonsfoto: Knut Opeide
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GANGFELT

Fotograf: Knut Opeide
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GANGFELT I BY, SANDEFJORD
Fra 2009 har universell utforming vært en naturlig del av trafikksikkerhetsutbedringene
i sentrum av Sandefjord. Det er gjennomført tiltak på hovedveger inn mot sentrum og på
gatenettet i sentrum. Oppgraderingene har bidratt til bedre forhold for gående og syklende.
Gangfeltene er utbedret etter den standarden Sandefjord kommune har til formgivning,
materialbruk, fargekoder etc. Dette har gitt helhetlige og gjenkjennbare løsninger i hele
byen. Oppgraderingene er preget av svært god gjennomføring og materialbruk, det er
valgt bestandige materialer med gode kontraster. Det er lagt et annet dekkemateriale i
hele gatenettet ved gangfeltene, noe som bidrar til å øke både tilgjengeligheten og trafikksikkerheten ved at alle trafikanter blant annet gjøres ekstra oppmerksom på krysningspunktene.
Oppgraderingene er fra overordnet systemforståelse til detaljutforming gjennomført på en
slik måte at den fremstår som en meget god kvalitetsheving for alle trafikanter.
Gangfelt med godt materialvalg gir god kontrast.
Den hevede kantsteinen inn mot gangfeltet gir
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Areal mellom to oppgraderte gangfelt. Gode materialer definerer gangsone med god kontrast. Trær og

blinde og svaksynte god hjelp til å ta ut riktig

benker er plassert i møbleringssone, og benkene har rygg og armlene.

retning over gangfeltet.

NENSET SKIEN, RV. 36
Nenset-krysset er et stort signalregulert x-kryss langs riksveg 36 mellom Skien og Porsgrunn. Krysset har mange reisende, og flere viktige målepunkter har tilknytning til dette
krysset. Utløsende for oppgradering av krysset har vært å bedre fremkommeligheten for
bussen langs en viktig busstrasé, å bedre trafikksikkerheten i krysningspunktene og å øke
tilgjengeligheten på kryssområdet for alle brukergrupper.
Det er valgt gode materialer i belegningen foran alle gangfelt, som både er bestandig
og har god visuell og taktil kontrast. Det er valgt å bruke taktile indikatorer i støpejern, da
området er utsatt for slitasje ved brøyting. De mørke støpejernshellene er rammet inn av
felt med lyse grå betongheller, noe som gir god kontrast og øker oppmerksomheten om
krysningspunktene for alle trafikantgrupper. Anlegget er stort sett gjennomført med gode
detaljer og har i hovedsak logiske og enkle påkoblinger på tilliggende anlegg for gående
og syklende. Ved noen av gangfeltene kunne det vært vurdert å forenkle de kunstige ledelinjene noe, og et par trafikkøyer kunne vært utvidet.
Detaljbilde fra trafikkøy. Varselsindikatorer i begge
retninger, med god kontrast. Kantsteinen gir blinde
Den hevede kantsteinen rundt trafikk-lys, på trafikkøy og inn mot gangfeltet på motsatt side fungerer som

og svaksynte god hjelp til å ta ut riktig retning over

et naturlig ledende element. Oppmerking av sebrastripene burde vært bedre vedlikeholdt.

gangfeltet.
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HOLDEPLASS

Fotograf: Fredrik Nårstad Jensen
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KVIVSVEGEN, E39
Høsten 2012 åpnet E39 Kvivsvegen gjennom Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane.
Vegen gav fergefri forbindelse mellom Lote i Sogn & Fjordane og Festøya i Møre &
Romsdal. Prosjektet består av flere tunneler og veg i dagen, hvor det er bygget bussholdeplasser med universell utforming.
Langs Kvivsvegen er det spredt bebyggelse. Busstrafikken er ikke stor i antall av- og
påstigninger. Når man skal planlegge og bygge et vegprosjekt på denne størrelsen er
merkostnaden liten ved å også gjøre bussholdeplassene universelt utformet. Dette
er framtidsrettet og gir flere mulighet til å reise med kollektivtransporten.
Holdeplassene som er bygget er like i utformingen på hele strekningen. Det er valgt
samme type leskur, tydelige kontraster i dekket og bestandige materialer. Dette gjør holdeplassene synlige, gjenkjennbare og attraktive.
Det er enkelt å orientere seg på holdeplassene og vindu mot kjøreretning gjør det lett å se
når bussen kommer, selv fra benken i leskuret. Belysningen kunne generelt vært bedre.

Trinnfri adkomst og gode visuelle og taktile kontraster. Benk med armlene.
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Det er lett å få øye på bussen før den kommer til
holdeplassen.

Leskuret er enkelt med benk og ledelinje ut til bussdøren.

Leskuret apasser fint inn i omgivelsene.

Det er bygget parkeringsplass i kort
gangavstand fra holdeplassen, med gode
stigningsforhold og belysning.
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LEIREMOEN SKIEN, RV. 36
Leiremoen Skien, RV. 36, som er oppgradert består av to holdeplasser og ett gangfelt, og
er en del av Metronettet i Grenland. Anlegget er oppgradert for å øke tilgjengeligheten
til bussholdeplassene, å bedre trafikksikkerheten i krysningspunktet og å gjøre dette tilgjengelig for alle.
Denne valgte utformingen blir gjennomført etter lik standard langs hele strekningen.
Denne helhetlige satsingen bidrar til en kvalitetsheving av området, både holdeplasser
og gangfelt er gjenkjennbare og blir gjort funksjonelle. Det er valgt materialer med gode
kontraster som gjør holdeplasser og krysningspunkt enkle å lese og å bruke. Materialene
er bestandige og arealene er romslige, noe som også gjør anlegget mulig å drifte gjennom
hele året.
God synlighet gjennom materialbruk og belysning bidrar til økt oppmerksomhet for alle
trafikantgrupper. Prinsipper for universell utforming er i dette anlegget med på å gjøre
kollektivtransporten mer attraktiv og synlig.
Holdeplass uten leskur. Det er lagt mørke grå betongheller for å markere holdeplassen. God taktil
Detaljbilde av dekkekvalitet for å markere gangfelt. Taktile indikatorer i støpejern mot lyse grå betongheller
er bestandig og gir god kontrast.
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og visuell kontrast.

ARENDAL, FV. 410
Oppraderte holdeplasser og gangfelt er en del av et større prosjekt langs fv. 410 fra
Eydehaven til Arendal jernbanestasjon. Utbedringen er gjennomført med lik standard
for utforming over hele strekningen. Holdeplassene med mest påstigning oppgraderes
med leskur.
Holdeplassene og tilhørende gangfelt skulle oppgraderes etter krav til universell utforming. Tiltak som er gjennomført er å legge ny kantstein og kunstige ledelinjer til gangfelt
og stoppunkt for bussen. Kantstein og smågatestein legges i granitt, og mørk asfalt mot
lyse kunstige indikatorheller gir god kontrast.
På holdeplass inn mot sentrum er det satt opp leskur og sykkelparkering. På holdeplassen ut fra sentrum, som brukes mest til avstigning, er plattformen hevet og det er
lagt ned kunstig ledelinje til bussens stoppunkt.

Varselsindikatorer i hele gangfeltets bredde, og
oppmerksomhetsindikatorer inn mot gangfeltet.
Gode visuelle kontraster på materialet. Hellene er
tilpasset situasjonen, slik at estetikk og funksjon
ivaretas.

Holdeplassene inn mot Arendal oppgraderes
med leskur og sykkelparkering. Utbedringen er
gjennomført med lik standard for utforming over
hele strekningen.

Varselsindikatorer skiller gangareal fra kjøreareal. Den opphøyde kantsteinen er et fint ledende element inn
mot gangfeltet. Det er gode kontraster på materialene.

Holdeplass uten leskur, brukes nesten utelukken-

Gode muligheter for sykkelparkering på bus�-

Oppmerksomhetsindikatorer til stoppunkt for

de til avstigning. Det er lagt forsterket bredde på

stoppet.

bussen, med god visuell og taktil kontrast mot

retningsindikator siden det ikke er leskur. God taktil

asfalten.

merking har god kontrast til resten av underlaget.
Rutetabellen kunne med fordel vært større.
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KNUTEPUNKT

Fotograf: Knut Opeide
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SKJELSVIK, PORSGRUNN
Nytt knutepunkt på Skjelsvik ble bygget fordi det var et behov for et nytt ekspressbusstopp
nær E18 i Porsgrunn kommune, som man ønsket samlokalisert med de lokale bussene
i Grenland. Kollektivknutepunktet i Skjelsvik ble åpnet i 2009. Målsettingen for prosjektet
var å få til et effektivt kollektivknutepunkt for lokalbussene i Grenland og ekspressbussene
langs E18. Det var viktig at knutepunktet ble tilgjengelig for alle brukergrupper, og at
anlegget fikk en estetisk god og funksjonell utforming.
Prinsippet med universell utforming ble tatt med helt fra oppstarten av prosjektet. Knutepunktet på Skjelsvik, som er et nærmest horisontalt område, hadde gode forutsetninger
for å sikre gode stigningsforhold på området. Knutepunktet er i utgangspunktet et opphøy
venteareal uten naturlige ledende elementer, ut over kantsteinen på plattformen. Det er
derfor lagt supplerende kunstige ledelinjer i hele plattformens lengde, ut fra denne til hvert
stoppunkt, til nedsenkede gangfelt, benk og rutetabell. Det er lagt vekt på å etablere ledelinjene i et enkelt og oversiktlig system. De taktile indikatorhellene har gode kontraster til
resterende underlag, og holdeplassene er tydelig merket.
For å sikre universell utforming i dette prosjektet ble det gjennomført tverrfaglig samarbeid blant annet mellom Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner, busselskaper
og brukerorganisasjon for funksjonshemmede.

Stort lehus med benker. Kunstige ledelinjer leder reisende til de ulike påstigningspunktene.
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Gode muligheter for sykkelparkeringer, både med og uten tak. Gode kontraster på materialene. Varselsindikatorer burde vært lagt i hele gangfeltets bredde.

Kontraster i materialene skiller gangareal og kjøreareal.

Oversiktsbilde over knutepunktet.
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PRINSENKRYSSET, TRONDHEIM
Som en del av Miljøpakken bygger Statens vegvesen ut den første superbussholdeplassen i region midt. I august 2013 åpnet første del av krysset for kollektivtrafikk. Krysset er
et av de viktigste knutepunktene i Trondheim og hensikten med utbyggingen var å skape
bedre flyt i busstrafikken.
Holdeplassen er dimensjonert for stor trafikk og har plass til at to leddbusser stopper
samtidig. Leskuret har innganger gjennom bakveggen, ledelinje frem til bussdøren,
sanntidsinformasjon, billettautomat og benker med armlene. Infrastrukturen for superbuss
bygges som for en «bane på hjul» og det er derfor lagt varselsindikatorer langs perrong,
som er anbefalt for skinnegående transport.
Materialvalgene er solide og det er blant annet brukt betong på bussenes stoppested.
Man unngår dermed at vibrasjon fra bussen gjør at underlaget synker over tid, som igjen
betyr at høydeforskjellen mellom kantsteinen og underlaget i vegen vil bevares lenger enn
ved f.eks. asfalt eller gatestein.
Taket i leskuret er lysgjennomtrengende og skaper et behagelig lys inne i leskuret. Glasset i
bakveggen av leskuret bidrar til å redusere faren for ulykker i det man går ut i ferdselssonen
bak holdeplassen. Holdeplassen har lite vegetasjon, noe som letter forholdene for både allergikere og for vedlikeholdet. Det er også varme i underlaget. Estetisk sett er utformingen
moderne og passer godt inn i bymiljøet.

Tydelig skille mellom ferdselssonen, møbleringssonen og leskuret. Det er også belysning fra taket i inngangene gjennom bakveggen.
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Holdeplassen er utformet så bussen kan kjøres
helt inn til perrongen. Høy plattform og buss med
lavgulv gir enkel på- og avstigning.

Ulikt materialvalg gir taktil informasjon som letter orienteringen. Materialene kunne hatt større visuell kontrast for å være lettere å oppfatte for flere.

God benkeplass med armlene. Lyset kommer

Stor skjerm med sanntidsinformasjon. Reisende

Lang perrong med langsgående taktile indi-

dempet gjennom taket og skaper en behagelig

kommer helt inntil rutetabellen.

katorheller. Dette er ikke anbefalt på ordinære

belysning inne i leskuret.

bussholdeplasser, men valgt fordi dette er en
superbussholdeplass.
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BRU

Fotograf: Jiri Havran
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HARDANGERBRUA, RV. 13
Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua ligger i Hardanger
på rv. 13 og er den lengste hengebrua i Norge med en lengde på 1380 meter. I tilknytning
til brua ligger 2675 meter med tunnel, 800 meter ny veg i dagen og 900 meter gang og
sykkelveg.
Brua er et stort anlegg som sikrer ferjefri forbindelse på tvers av fjorden. Samtidig er det lagt
til rette for at brua er en attraksjon i seg selv og anleggene for gående og syklende innbyr
til opphold.
Pål Jørgensen har vært arkitekt for prosjektet. Idéen bak arkitekturen er en slank konstruksjon i et sårbart landskap. Fargene som er benyttet speiler soloppgang, himmel og fjord:
brukassen er oransje/rød, rekkverket turkis og kablene hvite. Prosjektet er et eksempel på
å oppnå god funksjon gjennom god arkitektur.
Det er gjennomgående god materialbruk i anleggene for gående og syklende i anlegget.
Skilting, belysning og materialer gjør det enkelt å orientere seg i anlegget, fra bussholdeplass til utsiktspunkt og over brua.
Anleggene for gående og syklende følger terrenget og det er satt inn kompenserende
tiltak, som hvilemuligheter og repos, slik at totalinntrykket er at anlegget har god brukskvalitet og er tilgjengelig med sykkel og elektrisk rullestol, tross de topografiske forholdene
på stedet.

Utsikt fra brua – en attraksjon i seg selv.
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Anlegg for gående og syklende følger terrenget.

God kvalitet i anlegget. Dekke på gangstier på

Hardangerbrua fremstår som en attraksjon i seg

Stigningsforhold er kompensert med hvilemulig-

rasteplassen i tydelig kontrast mot omkringliggen-

selv. Her sett fra utsiktsplass langs gang- og

heter. Her med utsiktspunkt og benk.

de arealer bidrar til enkel veifinning.

sykkelvegen.

Brutårna har en høyde på 200 meter over fjorden.

Gang- og sykkelveg er ført over brua og koblet til

Seilingshøyden er 55 meter.

eksisterende anlegg på begge sider.

Anlegg for gående og syklende kommer ut

Fast, jevnt og sklisikkert underlag bidrar til god

Nødtelefon er tydelig markert med farge og

på brua vie agne tuneller. Lyse vegger gir god

fremkommelighet og tilgjengelighet for alle.

skilt. Trinnfri adkomst.

kontrast.
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ØVRE SUND BRU, DRAMMEN
Øvre Sund bru, fv. 283, ble åpnet høsten 2011, som siste del av sentrumsringen i
Drammen. Sentrumsringen er en hovedtrafikkåre gjennom byen. I tillegg til fire kjørefelt
for biler, er brua bygget med separat gang- og sykkelveg. På tross av en ÅDT på ca 20000
biler er både fremkommelighet, tilgjengelighet og attraktivitet for gående og syklende
godt ivaretatt i prosjektet.
Anleggene for de gående og syklende på og ved Øvre Sund bru, ivaretar kravene til universell utforming på en svært tilfredsstillende måte. God belysning, tilfredsstillende stigningsforhold og dekkekvalitet gjør anlegget tilgjengelig for alle grupper reisende. Det er valgt
gode materialer i utførelsen, som gir visuell og taktil kontrast, som er bestandig og som kan
driftes. Det er lagt ned varmekabler i deler av ganganlegget. Dette er gjort fordi det stedvis
er for smalt til å driftes med eksisterende utstyr. Brua er ellers utformet med romslig areal for
alle gående og syklende. Potensielle konflikter mellom gående og syklende, er flere steder
forsøkt minimert gjennom utformingen. Gående og syklende ledes på flere steder under
brua i underganger. Disse er åpne, lyse og trivelige å ferdes gjennom.

Flott trapp med rekkverk, supplert med trinnfri adkomst via parkområdet. Trappen mangler taktile
varselsindikatorer øverst og oppmerksomhetsfelt
nederst. Den kunstige ledelinjen burde truffet
rekkverket. Det kunne med fordel vært tydeligere
kontrastmarkering på trappetrinn og mellom trapp
og vegg.
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Bevisst valg av materialer markerer tydelig
gangsone. Kunstige ledelinjer er sammenhengende i anlegget, men kunne vært erstattet av de
naturlige ledende elementene som finnes.

Pullerter i undergang hindrer biler å kjøre i gang- og sykkelvegen. Sammen med god soneinndeling gir
dette tydelige og trygge gangsoner.

Det er etablert gode ferdselssoner i underganger.
Fast dekke på gangarealene, smågatestein rammer inn gangsonene visuelt og taktilt. Undergangen er belyst.
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TUNNEL
TUNNEL

Fotograf: Anja Kristin Bakken
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NESTUNNELEN, E16
Nestunnelen ble bygget i 1988 og er nå rehabilitert, tunnelen blir åpnet i 2014. Arbeidet
med universell utforming på elementer i Nestunellen ble igangsatt på prosjekteringsstadiet. I forbindelse med rehabiliteringen er det gjort flere tiltak som bidrar til at flere selv
kan varsle ved ulykke, og på egenhånd redde seg ut av tunellen via rømningsveger.
Prosjektet er et godt eksempel på at prinsippene for universell utforming bidrar til økt
kvalitet og trafikksikkerhet. Tunellen er oppgradert med nødtelefoner med høyde som er
tilpasset rullestolbrukere. Selve nødtelefonboksene er dimensjonert i størrelse og adkomst
i forhold til krav om universell utforming (NS11001/2009), innvendig er de ca. 2 meter i
lengderetning og 1,6 meter i dybde. Dørterskler er ikke avvisende, og kantstein er senket
til 2 cm ved telefonbokser og nødutganger.
Det vil senere bli montert skilt for blinde på dører til rømningsveger og ved nødtelefonbokser, i tillegg vil det bli montert lydtårn for å bedre orientering til varslingsutstyr og
rømningsveger. Hensikten er å informere om varslingsutstyr og rømningsveger på en
visuell, følbar og hørbar måte, slik at det er forståelig for alle, uavhengig av personlig
funksjonsevne eller situasjonen i tunellen (eks. røyk som gir dårlig sikt, og behov for følbar
eller hørbar informasjon).
Nestunnelen fremstår nå tryggere for flere dersom det skulle oppstå en ulykke i tunellen,
ved å gi økt muligheten for en større gruppe mennesker å varsle og komme seg ut ved
egen hjelp.

Tunnelen har tydelig avstandsskilting og ledelys i lengderetningen. Tunnelen har ett løp og rømning/evakuering skjer i tunnelens lengderetning.
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Størrelse og adkomst på nødtelefonbokser og
rømningsveger er i henhold til krav til universell
utforming i Norsk standard (NS11001/2009).
Utendørs nødtelefon er montert i en høyde som gjør den tilgjengelig for flere.

Nødtelefonboksene har innvendige mål på ca.
2x1,6 m. Høyden på telefonen er senket slik at flere
kan nå opp og betjene telefonen.

Dørterskler er ikke-avvisende. Der terskelen har

Inngang til nødtelefon er tydelig merket både

Tydelig skilting og markering av nødtelefonbok-

blitt for høy, har man gjort tiltak for å lettere komme

med skilt og taktil merking i underlaget. Skilt for

sene. Kantsteinen er senket ned til 2 cm. Tverrfall

over terskelen.

blinde skal senere monteres på dører. I tillegg

fra dør ut mot kantstein er 1%. Nedsenket felt har

vurderes muligheten for lydfyr ved dørene.

bredde ca. 1 m ut til hver side for dør av hensyn til
rullestolbruker. Nødtelefonene er også markert i
underlaget.
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FERJE
FERJEOG
OGFERJEKAI
FERJEKAI

Fotograf: Ida Stenbråten Harildstad
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MAGERHOLM–SYKKYLVEN, FV. 60
Møre og Romsdal er det største fergefylket i landet. I 2008 fraktet fergene i fylket 6,1
millioner kjøretøy, 4 millioner voksne passasjerer og 1,9 millioner barn/honnør passasjerer.
Universell utforming av ferger og fergekaier er viktig, ikke minst med tanke på sikkerheten
for alle ombord. På fylkesveg 60 går det ferge mellom Magerholm og Sykkylven.
Fergen ivaretar kravene til universell utforming på en tilfredsstillende måte. På fergen er
det tydelig markert parkeringsområde for reisende med nedsatt bevegelsesevne, tydelige
kontraster mellom ulike soner, anti-skli underlag på hele bildekket og trinnfri adkomst til
salong med automatisk åpning/lukking av dør.
I salongen er skapet med redningsvester godt merket og tilgjengelig. Det er tydelig
kontrast i gulvbelegget som fungerer som ledefelt gjennom salongen. I nærheten av
dørene er det bord med mulighet for å sitte på den ene siden og trille vogn/rullator/rullestol
inntil på den andre siden.
Billetteringen kan gjøres både kontant og med bankkort hos billettør som går rundt på
fergen. Det er lett tilgjengelige og romslige toaletter som er universelt utformet i henhold til
håndbok 278 Universell utforming av veger og gater.
Fergekaien i tilknytning kunne hatt egen oppstillingsplass for de som behøver HC-plassene
ombord. Det ville gjort det lettere for mannskapet å oppdage biler med behov for benytte
den reserverte plassen om bord. Det er ikke separat løsning for gående og syklende i forbindelse med på- og avstigning av ferja.
Illustrasjonsbilde. Tydelig markert oppstillingsplass for personer med nedsatt funksjonsevne, med nedsenket kant som gir tilgang til funksjoner om bord på ferja.
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Godt markert gangareal. Dårlig plassering av
kjøretøy hindrer reisende å bruke gangarealet slik
det er tiltenkt.

God utsikt og plass til barnevogn, rullator, bagasje

Trinnfri adkomst til salongen, med automatisk

eller rullestol på høyre side.

skyvedør.

Godt utformet toalett. Benken til venstre kan også

God visuell kontrast i underlaget gjør det enklere å finne veien ombord.

brukes som stellebenk.
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UTSIKTSPUNKT,
RASTEPLASS OG
MØBLERING

Fotograf: Fredrik Nårstad Jensen
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LJØEN UTSIKTSPUNKT, FV. 60
I forbindelse med rassikringsprosjektet langs fylkesveg 60, ble det bygget et utsiktspunkt
ved Ljøen. Utsiktspunktet ligger på den Trondhjemske postveg, et stykke opp i terrenget,
og har fantastisk utsikt mot Geirangerfjorden i sør-øst og Hellesylt i sør-vest.
Utsiktspunktet er bygget inn i vakre naturomgivelser og har gode estetiske kvaliteter med
enkle og robuste løsninger. Anlegget stod ferdig sommeren 2013 og har raskt blitt et
populært turistmål.
På utsiktspunktet tilbys alle reisende lett tilgjengelig parkering, toalettfasiliteter og informasjon om stedet. Anlegget innbyr til opphold, og det er satt opp godt med benker
både i friluft og under tak. Noen av disse burde imidlertid vært med rygg og armlene.
Det er etablert gode sammenhengende forbindelseslinjer mellom de ulike delene
i anlegget. På dagtid fungerer anleggets utforming som ledende element fra parkeringsplass til utsiktspunktet, og på kveldstid blir lys brukt som ledende element på samme
strekning.
Det er brukt bestandige materialer og hele anlegget er lett å vedlikeholde, noe som også
var et av hovedmålene i prosjektet.

Oversiktsbilde over utsiktsplassen. Trapp supplerer rampen på baksiden.
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Søppelbøtter i god høyde, med plass til passasje
ut mot rekkverket.

Trinnfri adkomst med tydelige kontraster mellom bil- og gangareal. Rekkverket fungerer bra som ledende
element.

Handicapparkeringen ligger ved gangvegen ned

Toalettene er universelt utformet og lette å holde

Mulighet for opphold i le av brua, med toaletter

til utsiktspunktet. Bussparkeringen lenger oppe i

rene.

innerst.

bakken kunne vært mindre, til fordel for HC-parkering også der.

Rød vegg ved inngangen til toalettene gir både

Bestandige materialer som er lette å vedlikeholde. Visuell kontrast mellom gulv og vegg kunne vært større.

god visuell kontrast mellom gulv og vegg, og

På kveldstid tennes lys i den langsgående plaststripa i muren, det øker kontrasten mellom gulvdekket og

bryter opp alt det grå på en flott måte.

muren.
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MILJØGATE,
PARK OG BYROM

Fotograf: Knut Opeide
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ANDENES, FV. 82
Miljøgata gjennom Andenes langs fylkesveg 82 i Nordland er oppgradert til å bli et flott
og attraktivt anlegg for alle brukere. Prosjektet har en høy miljøprofil og det er lagt til rette
for en «opprydding» av de trafikale forhold langs hovedgateløpet i sentrumsområdet. Forholdene for gående og syklende er bedret i form av utvidelse og oppgradering av fortau og
sikring av fotgjengeroverganger.
Miljøgata er oppgradert med brede fortau, gode gangfelt og svært god belysning.
Tiltakene er estetisk godt tilpasset gaten og omgivelsene rundt. Det er etablert gode overganger til de tilgrensende arealene.
Miljøgata er tydelig og lesbar, og utformingen bidrar både til bedre trafikksikkerhet og
økt tilgjengelighet. God plass, gode kontraster mellom kjøreareal, gangareal og omkringliggende omgivelser gjør det lett å orientere seg og finne vegen. Det er lagt ressurser i
både bestandige materialer og sammenhengende, helhetlige løsninger, noe som bidrar til
god brukskvalitet for alle brukere.
Andenes er kjent for sitt røde fyrtårn, og dette er brukt bevisst i prosjektet gjennom oppsetting av tre røde signaturmaster med effektbelysning. Dette bidrar til å gi gaten identitet
og gjenkjennbarhet. Bruk av trær og lysmaster på rekke er gjort med tanke på å gi visuell
veiledning om retninger, kryss og for orientering om hvor du er.

Gjennomført god belysning, med særlig oppmerksomhet på gangfeltene.

Andenes er kjent for sitt røde fyrtårn, og dette er
brukt flott og bevisst i prosjektet gjennom oppsetting av tre røde signaturmaster med effektbelysning
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Gangfeltene over fv. 82 er bygget enten med
nedramping til gangfelt eller opphøyde som her.
Tilstøtende refuger rammer inn gangfeltene, de
er etablert med materialer i god visuell kontrast til
resten av anlegget, noe som bidrar til god synlighet
og attraktivitet. Krysningen burde vært oppmerket
med sebrastriper for bedre synlighet.
Miljøgata framstår tydelig og lesbar. God plass,

Det er satt opp noen benker i etterkant. Benker er

gode kontraster mellom kjøreareal, gangareal og

svært viktig, og kunne med fordel vært inkludert i

omkringliggende omgivelser gjør det lett å oriente-

prosjektet på en mer helhetlig måte.

re seg og finne vegen.

Oppgraderingen gjør det mer attraktivt å ferdes

Det er lagt ressurser i både bestandige materialer

Det er etablert svært gode overganger mellom

her, gjennom hele døgnet.

og sammenhengende, helhetlige løsninger, noe

ulike deler av anlegget og tilgrensende anlegg.

som bidraar til god brukskvalitet for brukerne av

Det er etablert trær og gress, noe som myker opp

anlegget.

og øker kvaliteten på gata.

Gode materialer med tydelige kontraster, som er

Anlegget oppleves som trygt, behagelig og er ab-

De opphøyde gangfelt er godt universelt utformet,

godt belyst, legger til rette for bruk hele døgnet.

solutt dimensjonert på de gåendes premisser.

her er det valgt en kombinasjon av slipt storgatestein inn mot fortauet og lys granitt over gangfeltet.
Selve krysningen kunne med fordel vært oppmerket med sebrastriper, for å gi enda tydeligere signaler for grupper som blinde, svaksynte og barn.
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INNHAVET, E6, NORDLAND
Miljøgate Innhavet langs E6 i Nordland, med tilhørende knutepunkt, er totalt sett et flott,
sammenhengende anlegg med godt overordnet visuelt inntrykk som bidrar til at det blir
mer attraktivt å gå og sykle. Bakgrunn for opprustningen var å gi et estetisk løft, gi sikrere
forhold for gående og syklende med fortau og oversiktlige krysningspunkt over E6, og
rundkjøring som fartsreduserende tiltak.
Det er gjennomgående god materialbruk, med tydelige kontraster. Gjenkjennbare
elementer, på et oversiktlig lite sted, gjør det enkelt å orientere seg og å finne viktige
målpunkter på stedet.
Miljøgata er flott opprustet. Arealene er strammet opp, med tydelige og gode gangarealer.
Naturlige ledende elementer er valgt for å sikre veifinning og orientering for alle trafikanter.
Det er gode stigningsforhold, brede fortau og tydelige møbleringssoner med beplantning.
Gangfeltene er godt synlige og attraktive, og anlegget er lett å drifte gjennom hele året.
Knutepunktet består av bussholdeplass, døgnhvileplass og parkeringsplass. Blanding av
tunge kjøretøy, biler, gående og syklende gir utfordringer med sikkerhet og tilgjengelighet.
I deler av anlegget er dette løst godt ved hjelp av tydelige gangsoner og avgrensninger,
likevel ser en fortsatt potensiale for å løse dette enda bedre, for eksempel ved å sikre
tilgjengelige gangforbindelser til begge holdeplasser. Taktile ledelinjer ved bussholdeplassen kunne også med fordel vært lagt i tråd med anbefalte løsninger.

Miljøgata er svært godt opprustet med tanke på lesbarhet. Rød granitt mot sort asfalt er brukt gjennomgående i hele prosjektet.
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Gjennomgående materialbruk og gjenkjennbare
elementer, på et oversiktlig lite sted, gjør det enkelt
å orientere seg og å finne viktige målepunkter på
stedet. Det er gode stigningsforhold, brede fortau
og tydelige møbleringssoner.

Opparbeidet plass i forbindelse med knutepunktet. Denne er også mulig å komme til via grusveg med
gode stigningsforhold.

Arealene er strammet opp, med gode kontraster

Det er valgt å legge varselsindikatorheller foran

mellom gangareal og veg/fortauskant.

gangfelt i lys betong. Dette gir disse tydelig visuell
kontrast til øvrige gangarealer.

Leskuret er lett å se, romslig, og oppfyller krav til

Naturlige ledende elementer er strategisk lagt

universell utforming. Holdeplassene mangler hol-

for å sikre veifinning og orientering. Her vist ved

deplassnavn og ruteinformasjon. Taktile ledelinjer

overgang mellom asfalt og stein, samt gjerde.

burde vært lagt i tråd med anbefalte løsninger.

Gangfeltene er synlige og sikre.

Gode sittemuligheter og inn- og utsyn i leskuret.
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LANGKAIGATA BJØRVIKA, OSLO
E18 Bjørvika-prosjektet er en del av Fjordbyen Oslo, der målsettingen er å åpne opp området mellom by og fjord til glede for Oslos befolkning. Hensikten med det nye vegnettet er
først og fremst å legge til rette for byutvikling, samt å etablere et bedre og mer miljøvennlig
transportsystem i området.
Langkaigata er en del av den sammenhengende havnepromenaden, og ligger flott
til med utsikt til Den norske opera og Oslofjorden. Selv om det er mye trafikk i området
ligger strandpromenaden skjermet og rolig til. Anlegget er tilgjengelig, lett å drifte, det er
god plass, god belysning og muligheter for variert aktivitet. Det er en svært bred og luftig
promenade hvor folk både kan stoppe opp og oppholde seg, samtidig som andre kan
passere. Sykkeltraseen kan skiltes bedre.
Det er glidende, men samtidig avgrensede overganger som gjør det lett å orientere seg
på stedet. Området har sittebenker til ulike behov, gress, sykkelstativ, klare gangareal med
godt underlag, egen sykkelveg, skate-anlegg og trær som gir skygge på varme dager.
Anlegget er svært ryddig og har en estetisk god utforming. Det er brukt bestandig materialer, med en variasjon av betong, stein, metall, trær, gress og planter.

Egen sykkelveg. Det er brukt bestandig materialer,
med en variasjon av betong, stein, metall, trær,
gress og planter.

Tilbaketrukket sykkelparkering med gode materialer.
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Bred og luftig promenade hvor folk både kan stop-

Varierte sittemuligheter, delvis med ryggstøtte og

Langkaigata er en del av den sammenhengende

pe opp og oppholde seg, samtidig som andre kan

armlene. Benkene er plassert i møbleringssoner.

havnepromenaden, og ligger flott til med utsikt til

passere. Anlegget er godt belyst, har soneinndeling

Den norske opera og Oslofjorden.

og har et materiale som er godt å gå og rulle på.
Anlegget er ryddig og har en estetisk god utforming med materialer av høy kvalitet og soneinndeling.

55

KONGEGATA I LARVIK, FV. 106
I dette prosjektet i Larvik er tiltak for økt trafikksikkerhet og universell utforming kombinert,
med innsnevring av gangfelt og etablering av en liten «park» med hvilemulighet.
Gatenettet i Larvik by er bakkete og til dels svært bratt, det gjelder også Kongegata.
Muligheten for hvile kan for mange være avgjørende for om en del av en reisekjede kan
gjennomføres som gående eller kollektivtrafikant. I dette prosjektet er det foretatt en
innsnevring av krysset, hvor restarealet er bygget om til en liten «park» med benk og
hvilemulighet. Anlegget sto ferdig i november 2013, med unntak av beplantning som
kommer senere.
Statens vegvesen Vestfold, og fra 2010 også Vestfold fylkeskommune, har siden 2007
og fram til 2012 gjennomført trafikksikkerhetsprosjekter i byene i Vestfold, senest i Larvik
i 2012. Den primære hensikten har vært å bedre forholdene for alle typer myke trafikanter
og legge vekt på boforhold og nærmiljø langs fylkes- og kommunalt vegnett i sentrumsområdene. Bak satsingen ligger også overordnede mål om å få flere til å sykle og gå. Fra
2009 har universell utforming vært en viktig og naturlig del av utbyggingen.

«Parken» skal gi en hvilemulighet i mest mulig attraktive omgivelser. Kongegata er bratt, og hvilemuligheter
på strekk med bratt stigning gir flere mulighet til å gjennomføre turen opp og ned bakken. Benken burde
hatt armlene.

Tidligere langt gangfelt er snevret inn, og hvileplass er etablert. Med ferdig beplanting blir dette
spennende innslag langs en tradisjonell gate m/
fortau i et bymiljø. Skiltet er feil plassert og skal
flyttes.
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Illustrasjonsfoto: Knut Opeide
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OPPSUMMERING
I denne eksempelsamlingen presenteres et utvalg transportanlegg der universell
utforming er ivaretatt på en god måte. Universell utforming er et hovedmål i Nasjonal
transportplan, og et viktig virkemiddel for å gjøre transportsystemet mer attraktivitet og tilgjengelig. Det handler om å heve kvaliteten på infrastrukturen gjennom bruk av ulike virkemidler, slik at flest mulig kan ta den i bruk.
Vi har mye å lære av å se på bygde anlegg som ser bra ut, som fungerer godt og som
tilfredsstiller tekniske krav. I eksemplene som presenteres er stedstilpassede og estetisk
gode kvaliteter etterstrebet, og funksjonen for trafikantene, og for de som skal drifte og
vedlikeholde anlegget, er vektlagt.
Både nybygde og oppgraderte anlegg er vurdert i dette prosjektet. Anleggene som
blir presentert har løst hensyn til universell utforming på en god måte i overordnede grep
og/eller i detaljutformingen, samtidig som eventuelle forbedringspotensialer påpekes.
Vurderingene som ligger til grunn er gjennomført av tverrfaglige grupper.

Ytterligere bakgrunns- og kontaktinformasjon om prosjektene som presenteres finner du
på: www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Universell+utforming/eksempler
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13-2129 grafisk.senter@vegvesen.no
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