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SKØYEN TORG
OSLO

BESKRIVELSE

Skøyen torg er et krysningsområde som forbinder Karenslyst allé 
med arealer omkring stasjonen/under jernbanebrua. Byrommet er 
delvis utflytende og mangler tydelige vertikale avgrensninger. Et 
helhetlig plassdekke/materialbruk definerer likevel byrommet godt. 
Plassdekkets mønster bidrar til naturlig leding over plassen (nord/
sør), men ledingen er mangelfull på tvers (øst/vest). Byrommet har 
en sentral beliggenhet med nærhet til Skøyen stasjon og det er mye 
gjennomfart over plassen. 

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Grindaker AS

FUNKSJON
Byrom

BYGGEÅR
2013

SKØYEN TORG

En åpen, ryddet sone over plassen i nord-sørgående retning utgjør 
den viktigste bevegelseslinjen over plassen. Byrommet har mye 
gjennomgangstrafikk. Bevegelsesstrømmen til og fra togstasjonen, 
samt krysning øst-vest over bilvegen er størst. Det mangler en 
tydelig leding øst-vest over plassen inn mot gangfeltet.

Målpunkt omkring plassen er inngangene til kaféer/kontorer.

De mest markerte sonene på plassen knyttes til inngangssoner til 
kaféene. De har fått en tydelig avgrensning med lave murer og et 
skifte i plassmønster. En trafikksone med toveis sykkel-trasé krysser 
plassen i ytterkant i vest. Øvrig beplantning og sitte-elementer er 
spredt på plassen og ikke plassert i tydelige møbleringssoner.

Plassen avgrenses av fasader i øst og sørvest. Mot nord avsluttes 
plassen av en undergang under Jernbanebroa, mens i nordvest og 
sør grenser byrommet mot vegareal. Bygningene i øst og vest har 
kaféer i 1. etasje og kontorer i etasjene over.

Sentralt plassert sør på plassen er en stor planteøy med frodig og 
dekorativ beplantning. Denne fungerer som et orienterende element. 
Togstasjonen i nordøst bidrar også til orientering gjennom lyd.
(Se bilde 7).
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D E T A L J U T F O R M I N G

INFORMASJON

GOLV (DEKKER, KANTER)

LEDELINJER (KUNSTIGE/NATURLIGE) 

GJENKJENNELSER, GJENTAKELSER 

MATERIALBRUK 

Inngangene er tydelig skiltet med kontrast til fasadene.

Byromsgolvet består av et dekke av naturstein i granitt og basalt. 
Striper av mørk basalt bryter opp et lysere dekke av granitt og 
skaper et karakteristisk plassmønster som samler plassen. 

Det er benyttet naturlige ledelinjer på plassen. Mønsteret i dekket 
med mørkere striper av basalt i et lysere granittdekke, fungerer 
sammen med de mørke murene som naturlige ledelinjer over 
plassen. Kontrasten mellom lyst og mørkt dekke er størst når det 
er vått, og da fungerer ledingen best. Det er også god leding 
langs sykkeltraséen som går gjennom plassen. Asfalten i sykkel-
traséen gir god kontrast til plassdekket. Ledelinjene er delvis 
sammenhengende, men det mangler leding på tvers (øst-vest) over 
plassen mot gangfeltet.

Elementer som benker, murelementer, trebeskyttere og lysarmaturer 
går igjen på hele plassen. Materialbruken er helhetlig.

Byrommet bindes sammen av en helhetlig materialbruk i naturstein. 
Mørke murer innrammer inngangssoner og leder gangtrafikken 
forbi.  

SKØYEN TORGSKØYEN TORG
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INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR

BELYSNING

SIKKERHET

Innganger er godt synlige og markert ved hjelp av elementer som 
for eksempel plantekasser. Fotskraperister markerer inngangene i 
horisontalplanet og fungerer som oppmerksomhetsfelt. 

En planteøy med frodig og spennende beplantning skaper et 
naturlig møtepunkt på plassen og fungerer som blikkfang. Trær 
er vilkårlig plassert på plassen og bidrar ikke til ledingen/
orienteringen.

Møblering og stolper på plassen har kontrasterfarge mot 
plassdekket og er godt synlige. Trær, lysarmaturer og benker er 
vilkårlig plassert på plassen. Med enkle grep kunne det vært ryddet 
noe i dette som hadde forsterket og bedret orienteringen. Det er 
mange sittemuligheter, men ingen av benkene/sittekantene tilbyr 
ryggstøtte eller armlener.

Byrommet er gitt ny belysning, men den bidrar ikke særskilt i 
ledingen langs de naturlige bevegelseslinjene.

Gangfelt tilknyttet plassen har varselsfelt, men er uten 
retningsindikator inn mot varselsfeltet. Det kunne med fordel vært 
gangfelt også over sykkeltraséen. 

SKØYEN TORGSKØYEN TORG
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KIMEN KULTURHUS
STJØRDAL

BESKRIVELSE

Stjørdal kommunes nye kulturhus stod ferdig i 2015. Det inneholder 
både kino, bibliotek, konsertsal, kafé, fritidsklubb og kirke. I 
tilknytning til kulturhuset er det opparbeidet et nytt byrom; en 
aktivitetspark. Byrommet har et stort tilbud av varierte aktiviteter. 
Plassen har store lekearealer, vannarrangement, åpne plenarealer, 
amfi og åpne plasser med fast dekke for ulike arrangement. 
Byrommet er oversiktlig og det er lett å finne frem. 

KIMEN KULTURHUS

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Rambøl

FUNKSJON
Byrom

BYGGEÅR
2015

Landskapsplan er levert 
av Rambøll

Det er flere tydelig bevegelseslinjer over plassen. I parkdelen 
er dette løst ved bruk av naturlig leding. Over plassen benyttes 
kunstige ledelinjer.

Hovedinngang til Kimen er det viktigste målpunktet på plassen.

Byrommet er inndelt i en grønnere parksone og plassareal med 
betongdekker inn mot kulturhuset. Aktivitets- og lekeareal er samlet i 
definerte, avgrensede områder. Det mangler møbleringssoner.

Byrommet avgrenses av kulturhusets lange fasade i øst og grenser 
også mot bygg i vest. Et amfi i vest er også med å definere plassen 
i tillegg til ei trerekke som er plantet i parkens yttergrenser. Det er et 
tydelig definert og avgrenset byrom.

En skulptur ved inngangen er et blikkfang på plassen. Et større 
vannarrangement blir et orienterende element i sommer-halvåret 
både visuelt og auditivt (hørbart). Et amfi vest på plassen blir også 
et viktig kjennemerke.  Store aktivitetsareal med leke-elementer er 
også lett å legge merke til på plassen.
(Se bilde 4, 5 og 13).
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D E T A L J U T F O R M I N G

INFORMASJON

GOLV (DEKKER, KANTER)

LEDELINJER (KUNSTIGE/NATURLIGE) 

GJENKJENNELSER, GJENTAKELSER 

MATERIALBRUK 

Hovedinngangen er skiltet med skrift i god kontrast til fasaden.

På forplassen til kulturhuset er det brukt støpt betongdekke av felter 
med ulik overflatebehandling. I ganglinjene i parken er det benyttet 
betongheller med kant av lys granittstein.  

Det er anlagt kunstige ledelinjer som går sør/nord over plassen 
og leder inn til kulturhusets hovedinngang. I tillegg er det brukt 
kunstige ledelinjer til byggets nordlige fasade. Lede-elementene 
er lite robuste og enkelte av lede-elementene har allerede løsnet 
fra dekket. For øvrig er det benyttet naturlige ledelinjer og visuell 
og taktil kontrast mellom plen og betong/granittkanter som er 
god. Den naturlige ledingen forstyrres av benkenes plassering som 
ikke har fått egen sone; enten inntrukket fra ganglinje eller i egne 
møbleringssoner.

Gjennomgående for plassen er oppbygde hauger/organiske 
former både i plenen og på lekearealene. Møblering, utstyr og 
materialbruk er brukt helhetlig på hele plassen.

Material- og fargebruken på plassen er helhetlig og 
gjennomgående. Det er brukt betong og betongheller i dekket. 
Benker er i betong og tre. Lekearealene har grønne gummidekker 
med lekeelementer i kontrastfarger. Det er brukt kanter i lys granitt 
og corten-stål.

KIMEN KULTURHUSKIMEN KULTURHUS
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INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR 

BELYSNING

SIKKERHET

Hovedinngangen til kulturhuset er markert ved at den er inntrukket. 
Den er tydelig skiltet og en kunstig ledelinje  fører inn til fotskraperist 
foran døra. På den nordlige fasaden er det en biinngang til 
kulturhuset, samt inngang til kirka. Her er det også kunstig leding 
til inngangen. Døråpner og kodelås er plassert i riktig høyde. Det 
er gjort et forsøk på å markere inngangsdørene med mønster på 
glasset men markeringen er mørk og lite synlig. Trappehuset til 
parkeringskjelleren står tydelig frem på plassen på grunn av den 
klare, gule kontrastfargen som lyser opp på innvendig vegg.

Trerekker omkranser plassen og gir en fin innramming. Romslige 
plenflater med gjentakende organiske former skaper en helhet 
og gir underlag for ulik aktivitet. Stålkasser med variert utvalg av 
stauder tilbyr sanselighet, men kunne med fordel vært gjennomført i 
større omfang.

Leke- og aktivitetsareal har et stort og spennende utvalg av ulike 
elementer som kan inkludere mange i leken. Det finnes utfordringer 
både for de fysiske aktive og for roligere aktiviteter som omfatter lek 
med lyd, trommer mm. Det er mange benker i anlegget, men de er 
ikke komfortable.  Benkene er ikke samlet i egne møbleringssoner 
eller trukket til side for ganglinjene.

Forplassen til kulturhuset er godt opplyst med høye master med 
lyskastere. Den grønnere parkdelen har ingen beysning.

I amfiet er trappene markert i bunn og topp, men trappene mangler 
markering av trappenese samt håndløper. Gangfelt over kjøreveg 
har varselsfelt og knyttes til plassen ved hjelp av en kunstig ledelinje. 

KIMEN KULTURHUSKIMEN KULTURHUS
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AGNAR MYKLES PLASS
TRONDHEIM

BESKRIVELSE

Agnar Mykles plass ligger på Øya i Trondheim og er en oversiktlig 
liten park med et enkelt lesbart overordnet grep. Det er flere 
muligheter for ferdsel gjennom parken med et klart hierarki.  
Byrommet har tydelig ytre avgrensninger med definerte soner innad 
i parken.

AGNAR MYKLES PLASS

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Dark AS

FUNKSJON
Offentlig park

BYGGEÅR
Nyrenovert i 2007

Parken har to tydelige bevegelseslinjer i et klart hierarki. Hovedstien 
er universelt utformet med asfaltdekke, mens snarvegen som går 
diagonalt gjennom parken er i grus og noe smalere. 

Parken har to tydelige inn- og utgangssoner i sør og nord. I tillegg  
er det mulighet for å komme inn i parken mellom de opphøyde 
plantekassene. 

Parken er delt inn i soner; gangsoner, oppholdssoner og sone for 
beplantning, en romslig gressflate og en aktivtetssone på støpt 
gummidekke. 

Parkens ytre avgrensning er bygninger i nordvest, gateløp i 
sørvest, gateløp og Nidelva i nord/nordøst og vegetasjon i sørøst. 
Opphøyde plantebed er med å lage avgrensning i overgangen 
mellom parken og ferdselsårene omkring parken. 

En stjerneformet element er plassert langs hovedstien og blir et 
blikkfang i parken. Et større leke-element blir også et kjennemerke 
på plassen. Frodige plantekasser i ytterkant av parken fungerer 
også som orienterende element.
(Se bilde 1, 3, 4, 5 og 10).
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D E T A L J U T F O R M I N G

GOLV (DEKKER, KANTER)

LEDELINJER (KUNSTIGE/NATURLIGE) 

MATERIALBRUK 

Hovedgangstien er i asfalt kantet med cortenstål og har en tydelig 
kontrast mot gressarealene den slynger seg gjennom. Gummidekke 
er lagt under leke- og aktivitetsareal som gir et underlag som HC-
brukere også kan benytte.

Hovedgangstien er kantet med cortenstål som fungerer som naturlig 
ledelinje gjennom hele parken. 

Parken har en enkel og robust materialbruk som basis. For å 
øke sanselighet og lage variasjon i parken, er det felter med 
overflater av ulik taktilitet; steiner, rundstokk m.m. som øker 
opplevelsesverdien i parken.

AGNAR MYKLES PLASSAGNAR MYKLES PLASS
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VEGETASJON 

MØBLERING

BELYSNING

SIKKERHET

Det er en variert og spennende beplantning i parken. Stauder og 
busker gir variasjon i farge, høyde, tekstur, lukt og blomstring og 
øker sanseligheten i anlegget. De opphøyde plantekassene er 
plassert slik at de gir en veldig fin innramming av parken samtidig 
som de lager «sluser» - innganger - til parken. 

Det fleste benkene er plassert i tydelig avgrensede soner i 
tilknytning til inn- og utgangene av parken. Sklien i anlegget har en 
bred sone med gummidekke både langs sklien og på topp av sklien 
som legger til rette for inkludering av mange brukergrupper.

Parken belyses primært fra omliggende gater. En lysarmatur som er 
mye brukt i Trondheim fra gammelt av, er plassert ved lekesonen i 
plassen. Belysningen oppleves som sparsommelig. 

Det er brukt felter/«blader» i barrikadedekke som varsling mot 
terrengforskjeller og ved topp trapper. Den taktile forskjellen mot 
asfalten er god, men kontrasten i fargevalør er for liten. Trappeneser 
er markert med corten-stål.

AGNAR MYKLES PLASSAGNAR MYKLES PLASS
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MUSEUMSPARKEN
TRONDHEIM

BESKRIVELSE

Museumsparken ligger på Kalvskinnet sentralt i Trondheim. Parken 
utgjør et kvartal og omkranses av bygg på alle sider. Parken er et 
pusterom i sentrum, en frodig lunge, oversiktlig og enkelt lesbar. 
Den innbyr til lek og opphold. 

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Trondheim kommune

FUNKSJON
Offentlig park

BYGGEÅR
Nyrenovert i 2010

Grusstier utgjør tydelige bevegelseslinjer i parken.

Parken har flere innganger, men disse er ikke særskilt markert.

Parken er delt inn i tydelige soner; gangsoner i grus, skiferdekke 
som markerer stoppepunkt, møbleringssone i brostein, aktivitetssone 
i gummidekke samt plenareal for annen aktivitet.

Parken er etablert i et kvartal omkranset av bygg. I tillegg avgrenses 
parken av vegetasjon og gjerde mot fortauene omkring. Gjerde 
og buskvegetasjon er ikke høyere enn at oversikt over anlegget 
ivaretas. 

Kunstverket «Reflexions» er blikkfang i parken. En skulptur av Cissi 
Klein er også del av parken som et kjennemerke med en spesiell 
historie.
(Se bilde 5, 9 og 10).
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D E T A L J U T F O R M I N G

INFORMASJON

GOLV (DEKKER, KANTER)

LEDELINJER (KUNSTIGE/NATURLIGE) 

GJENKJENNELSER, GJENTAKELSER 

MATERIALBRUK 

Det finnes en plakett som beskriver kunstverket “Reflexions”, 
forøvrig ingen skilting.

Gangstiene i parken er i lys grus kantet med en rad storgatestein. 
Møbleringssonene er i smågatestein. Soner er skilt ut med skifer. 
Lekeareal har gummidekke.

Parken gjør bruk av naturlige ledelinjer. Gangstienes kanter av 
storgatestein fungerer som naturlige ledelinjer gjennom hele parken.

Plassens utforming er helhetlig med gjentakende element og 
formspråk. 

Material- og fargebruken på plassen er helhetlig og 
gjennomgående. Det er benyttet grusdekker, felter av smågatestein, 
skifer og kanter av storgatestein. En rikt sammensatt beplantning gir 
fargevariasjon og sanselighet i anlegget.

CISSI KLEINS PLASSCISSI KLEINS PLASS
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VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR

BELYSNING

Parken har et stort artsmangfold med gamle trær, busker og stauder. 
Det er stor variasjon i farge, høyde, tekstur, lukt og blomstring. 
En hekk rundt hele parken skaper en skjermet og trygg situasjon i 
parken.

Benker er plassert i møbleringssoner av smågatestein og er trukket 
tilside for ganglinjene. Benkene har armlene og rygg og er malt 
røde i kontrast til omgivelsene.

Lekeplassen i parken er inspirert av temaet “vitenskap”, og her 
finnes en pendelhuske, flere snurrekopper, paraboler og en 
steinxylofon som tilbyr noe annet enn standard lekeapparat. 

Det er gatebelysning omkring plassen. I tillegg er det pullerter langs 
den viktigste ferdselåra i parken. Kunstverket “Reflexions” har egen 
effektbelysning.

CISSI KLEINS PLASSCISSI KLEINS PLASS
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OLAV KYRRES PLASS
TRONDHEIM

BESKRIVELSE

Olav Kyrres plass er anlagt som del av nye St Olavs Hospital. 
Olav Kyrres gate krysser plassen. Dette er et stort byrom på 120 
x 60 meter. Plassen har tydelige bevegelseslinjer øst-vest. Store 
planteøyer med kirsebærtrær deler opp plassen. Olav Kyrres plass 
blir et krysningspunkt for ulik ferdsel innenfor sykehusområdet, men 
inviterer også til opphold. Sentralt motiv på plassen er en skulptur 
i bronse (Tony Cragg). Plassens elementer er tydelig organisert i 
soner.

OLAV KYRRES PLASS

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Asplan Viak AS

FUNKSJON
Byrom, St.Olavs Hospital

BYGGEÅR
2014

Bevegelseslinjene øst–vest på plassen er tydelige. På tvers av 
plassen (nord-sør) er ledingen mangelfull. Bevegelseslinjene er i 
hovedsak fri for hindringer, men ved enkelte punkt er det plassert 
granittblokker som ikke er heldig for folk med redusert syn.

Det er flere viktige innganger til byggene rundt; de viktigste er 
inngangene til Kunnskapssenteret og inngang til Bevegelsessenteret. 

Olav Kyrres plass har tydelige gangsoner øst – vest som forsterkes 
av planteøyene som har lengderetning øst – vest. Møbleringssoner 
er lagt i tilknytning til øyene med skifte av dekke fra øvrig dekke 
på plassen. Møbleringssonene samler både bord, benker, sykkel-
plasser, lysmaster og avfallskorger i egne felt. Dette gir en ryddig 
løsning som letter orienteringen på plassen.

Olav Kyrres plass defineres av bygninger i 6 etasjer på sør- og 
nordsiden av plassen. Olav Kyrres gate som skjærer gjennom 
plassen, gjør plassen todelt.

En skulptur og et vannarrangement ved inngangen til 
Kunnskapssenteret er blikkfang og orienterende element på plassen. 
Vannarrangementet bidrar både visuelt og auditivt (hørbart) til 
orienteringen på plassen. 
(Se bilde 5 og 6).
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D E T A L J U T F O R M I N G

INFORMASJON

GOLV (DEKKER, KANTER)

LEDELINJER (KUNSTIGE/NATURLIGE) 

MATERIALBRUK 

Det er egne søyler med navneangivelse av bygg ved inngangene. 
Disse er godt synlige med kontrastfarge. Ved Kunnskapssenteret er 
skiltet noe skjult på grunn av sol-avskjerming på fasader.  Skilting 
på byggfasadene har liten kontrast til fasaden og er ikke like enkle 
å få øye på. 

Golvet har store heller i naturstein. Møbleringssonene er i masi-
kvartsitt, en grønn stein som gir god kontrast til øvrig dekke spesielt 
når hellene er våte. Planteøyene er i hvit betong som igjen gir god 
kontrast til dekket. 

Plassen kombinerer bruk av naturlig og kunstig leding. En kunstig 
ledelinje i støpejern går over plassen i øst-vest retning. En acodren 
langs fasaden til Kunnskapssenteret i nord fungerer også som en 
ledelinje inn mot inngangene til bygget. For øvrig er det naturlig 
leding langs møbleringssonene ved planteøyene men disse er ikke 
sammenhengende. På tvers av plassen er det mangelfull leding. 

Material- og fargebruk på plassen er helhetlig, robust og 
gjennomgående. 

OLAV KYRRES PLASSOLAV KYRRES PLASS
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INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR

BELYSNING

SIKKERHET

Inngangspartiene er trukket noe ut fra fasaden, men kontrast til 
øvrig fasade kunne være forsterket ytterligere. Skilting på fasaden 
er særlig ved Bevegelsessenteret i lite kontrast til fasaden. Det er 
delvis leding inn mot rister ved inngangene. Ristene fungerer som 
oppmerksomhetsfelt foran dørene. Dører åpnes automatisk, men det 
finnes i tillegg døråpnere med koder som alle kan nå. 

Grønne planteøyer øker sanselighet og gir lesbarhet gjennom 
vegetasjonens årstidsvariasjoner. Vegetasjonen med busker og trær 
er samlet i planteøyer som forsterker bevegelsesretningen øst – vest 
på plassen.

Det er et variert sitte-tilbud ved kantene på planteøyene og i 
benker/stoler både med og uten rygg og armlene innenfor 
møbleringssonene.

Byrommet er godt belyst ved bruk av høye master med flere 
lyspunkt på hver mast.

Gangfelt har varselsfelt og nedsenket kantstein. Retningsindikatorer 
og materialer i varselsfelt er gjennomført på ulikt vis ved de enkelte 
gangfelt og kunne med fordel hatt en mer standardisert løsning.

OLAV KYRRES PLASSOLAV KYRRES PLASS
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N

Naturlig ledelinje

Byrommets 
avgrensning

Plassgrense

Kunstig ledelinje

Inngang 
bygninger

Inngang byrom

Orienterende 
elementer

VESTFRONTPLASSEN
TRONDHEIM

BESKRIVELSE

Vestfrontplassen ligger direkte tilknyttet Nidarosdomens 
ornamentale vestfront. Plassen er et målpunkt i seg selv, men den 
er også et krysningspunkt mellom sentrum av Trondheim og sørover 
mot Kalvskinnet/Elgeseter bro. Utformingen av byrommet har først 
og fremst gitt et svar i forhold til det å være et stoppepunkt. Plassen 
gir i mindre grad et svar i forhold til at den også har en betydelig 
gjennomgangstrafikk. Området er en av Trondheims største 
attraksjoner og er mye besøkt av turister.

VESTFRONTPLASSEN

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Bjarne Aasen

FUNKSJON
Byrom, forplass 
Nidarosdomen

BYGGEÅR
2006

Det går bevegelseslinjer fri for hindringer rundt hele plassen. 
Det går også en større bevegelsesstrøm diagonalt over 
plassen(nordøst/sørvest). En trapp i plassens sørvestre hjørne vil 
hindre en del brukere fra å ta «korteste vei». Det er også ferdsel 
øst-vest foran Bevegelsessenteret som i noen grad kommer i konflikt 
med uteserveringen der.  

Fra byrommet nås innganger til Nidarosdomen, Besøkssenteret og 
til Erkebispegården. Sittesoner vest på plassen er viktige målpunkt 
for å betrakte Vestfronten og er mye i bruk.

Plassen innrammes av en møbleringssone med gatesteindekke. 
Omkring plassen ligger ferdselsårer i nord, sør og vest. 
Adkomstsonen til Nidarosdomen er opphevet med et dekke av 
kleberstein. Foran Besøkssenteret er det lagt et dekke av skifer som 
er golvet til uteserveringen knyttet til Besøkssenteret. Buffersoner 
med hekk og plen er med å ordne plassen og gjøre den oversiktlig 
og lesbar.

Byrommet defineres av Besøkssenteret i nord, Nidarosdomen i øst, 
Erkebispegården i sør og Kongsgårdsgata/bøkehekk i vest. 

Vestfronten med rosevinduet er et storslått fondmotiv på plassen. 
Byrommet omkranses for øvrig av karakteristiske fasader både med 
Erkebispegården og Besøkssenteret.
(Se bilde 4 og 8).

O V E R O R D N E T  N I V Å
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INNGANGER/MÅLPUNKT
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BYROMMETS AVGRENSNING

ORIENTERENDE ELEMENT

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom

1

3

2

44

3

2

1



8786

D E T A L J U T F O R M I N G

INFORMASJON

GOLV (DEKKER, KANTER)

LEDELINJER (KUNSTIGE/NATURLIGE) 

MATERIALBRUK 

Inngangen til Nidarosdomen og Besøkssenteret er skiltet. I tillegg er 
det satt opp et Pilergrimsleden-skilt som markerer at pilegrimene er 
kommet frem til målet.

Plassgolvet på den sentrale plassen er i grus. En møbleringssone i 
storgatestein innrammer den sentrale plassen.  Et natursteinsdekke 
markerer inngangssonen til Nidarosdomen. Feltet er opphøyet 
for å lage trinnfri adkomst til kirka. Høydesprang mellom 
natursteinsdekket og øvrig plassdekke tas med storgatestein. Ved 
Besøkssenteret er det benyttet er skiferdekke som videreføres i 
gangpassasjen vest på plassen.

Det er benyttet naturlige ledelinjer i byrommet som skapes av 
kontraster mellom ulike dekker og kanter. Det er tydelige traséer inn 
til den sentrale plassen fra alle hjørnene.

Material- og fargebruken på plassen er helhetlig og 
gjennomgående. Materialbruken er med å definere plassens ulike 
funksjoner. Det er kontrast i fargevalør og taktilitet (overflatestruktur). 

VESTFRONTPLASSENVESTFRONTPLASSEN
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INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR

BELYSNING

SIKKERHET

Inngangene til Besøkssenteret er markert med skilt, både på bakken 
og på fasaden. Inngangspartiet skiller seg i liten grad ut fra resten 
av fasaden og kan være vanskelig å få øye på for folk med nedsatt 
syn. Foran inngangene er det fotskraperister, men det er ingen øvrig 
markering av inngangene i dekket. 

Bøkehekker fungerer som avgrensning av byrommet mot vest. 
Store, gamle trær gir plassen karakter og kan i tillegg fungere som 
orienterende elementer.

Den sentrale plassen omkranses av langbenker i kleberstein. I 
tillegg er det solide benker med rygg og armlene vest i byrommet 
mot bøkehekken. “Betalte” sitteplasser ved uteservering til 
Besøkssenteret er i noen grad i konflikt med ferdsel forbi senteret.

Plassen er belyst ved langbenkene som innrammer den sentrale 
plassen. Plasseringen av lyspunktene bidrar til lesbarheten og 
orienteringen på plassen. For øvrig er de omkringliggende 
vegene belyst. Nidarosdomen har kraftig fasadebelysning mot 
Vestfrontplassen.

Trapp i sørvestre hjørne av plassen mangler håndløper, varsels- og 
oppmerksomhetsfelt samt markering av trappeneser. 

VESTFRONTPLASSENVESTFRONTPLASSEN
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3
KONTRASTER I DEKKER

INNLEDNING

Kontraster er viktige for orientering og lesbarhet i et anlegg. Kontraster 
kan være visuelle og/eller taktile (følbare). I utendørs anlegg vil gode 
nok kontraster i dekkene ha særlig betydning. Lyshetskontraster er 
viktig i denne sammenheng. Lyshetskontraster kan måles og det er gitt 
anbefalinger knyttet til hvor stor kontrastene bør være for å kunne gi 
god leding.

På en lyshetsskala som inneholder flere gråtoner(gråtoneskalaen) er 
hvitt og sort ytterpunktene. For å bestemme lysheten til en farge brukes 
en lyshetsmåler(NCS). Skalaen er gradert fra v 0.95 (hvitt) til v 0.10 
(sort), med en nyanseforskjell på 0.05 v mellom hver gråtone der v er 
lyshetstallet. Lyshetskontrasten K mellom to overflater, er differansen 
mellom de to overflatenes lyshetstall v. 

Lyshetsmåler, hentet fra Universell utforming – publikumsbygg. Et prosjekteringsverktøy.

For å bruke lyshetsmåleren finner man lyshetstallet (v) for 
overflatene/fargene og sjekker så differansen mellom 

lyshetstallene =K. 

Jo høyere K, jo sterkere kontrast. 

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom
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tilstøtende areal.
2. Det må være mulig å kjenne avgrensingen på gangatkomsten med føttene eller med 
mobilitetsstokk.
3. Kantstein kan være en taktil og visuell avgrensing når den har en annen struktur som er 
følbar, og har en annen farge enn dekket på gangatkomsten og tilstøtende areal.
4. Der det ikke settes kantstein må det være avstand mellom veikanten og en eventuell 
grøft.

h) ha nødvendig belysning.

§ 8-7. Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming

(1) Gangatkomster til uteoppholdsareal med krav om universell utforming skal:
g) ha visuell og taktil avgrensing.

Preaksepterte ytelser:
1. Gangatkomsten må være synlig i terrenget, med luminanskontrast 0,4 mot tilstøtende 
areal.
2. Det må være mulig å kjenne avgrensingen på gangatkomsten med føttene eller med 
mobilitetsstokk.
3. Kantstein kan være en taktil og visuell avgrensing når den har en annen struktur som er 
følbar, og har en annen farge enn dekket på gangatkomsten og tilstøtende areal.
4. Der det ikke settes kantstein må det være avstand mellom veikant og eventuell grøft.

§ 8-9. Trapp i uteareal
(1) Trapper i utearealer skal være lette og sikre å gå i.
(2) Trapper i utearealer med krav om universell utforming skal i tillegg ha:
c) taktilt og visuelt farefelt foran det øverste trinnet.
d) oppmerksomhetsfelt foran og inntil det nederste trinnet.
e) synlig kontrastmarkering på trappeforkanten på de øvrige inntrinnene.

Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

§ 12-4. Inngangsparti
(1) Inngangspartier skal være godt synlige, sentralt plasserte og oversiktlige i forhold til 
atkomst. Inngangspartiet skal være sikkert og enkelt å bruke.
(2) For bygninger med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om 
universell utforming skal følgende være oppfylt:
a) Inngangspartier skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig 
i forhold til omliggende flater.

Preaksepterte ytelser:
1. Belysningsstyrken tilpasses material- og fargebruken slik at inngangspartiet og 
hovedinngangsdøren blir synlig i forhold til omliggende flater med luminanskontrast 
minimum 0,4.
2. Lysarmatur må utformes og plasseres slik at lyset ikke blender eller reflekteres på en 
måte som gir ubehag eller nedsatt syn.

b) Det skal være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdører.

Hva sier TEK17 og veiledere om krav til kontrast?

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Kapittel 8 Opparbeidet uteareal

§ 8-3. Uteoppholdsareal
(5) Følgende gjelder i tillegg for uteoppholdsarealer med krav om universell utforming:
b) Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være merket visuelt og taktilt.

Preaksepterte ytelser:
1.Den taktile merkingen må utføres slik at merkingen er følbart med føttene. Den visuelle 
merkingen må ha synlig kontrast med luminanskontrast 0,4 mellom bakgrunnen og 
markeringen.

c) Stolper, rekkverk og lignende skal ha synlig kontrast til omgivelsene.

Preaksepterte ytelser:
1.Den synlige kontrasten med luminanskontrast 0,4 må være en del av utformingen, enten 
ved:
a) at stolper, rekkverk og lignende gir en fargekontrast til omgivelsene, eller
b) at de er markert slik at man gjøres oppmerksom på fare for sammenstøt. 
Luminanskontrasten må da være mellom stolpen, rekkverket og lignende, og markeringen.

§ 8-4. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
(2) Sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal 
være universelt utformet, skal ha tydelig avgrenset gangsone eller ledelinje. Mønstre i 
gategrunnen skal ikke gi villedende retningsinformasjon.

Preaksepterte ytelser:
1. På større plasser foran inngangspartier til byggverk der det er vanskelig å orientere 
seg, må det etableres en gangsone fri for hindringer, eller angis en ledelinje som fører til 
hoveddøren i inngangspartiene.
2. På plasser eller torg der gatebelegget har svært ujevn overflatestruktur, eller har et 
dekke som gir stor friksjon for hjul, må det anlegges en gangsone med materialer som 
egner seg.
3. Gangsoner og ledelinjer må markeres taktilt og visuelt:a.Den taktile merkingen må 
utføres slik at det er følbart med føttene.
b. Den visuelle merkingen må ha en synlig kontrast med luminanskontrast 0,4 mellom 
bakgrunnen og markeringen.

§ 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming
(1) Gangatkomster til byggverk med krav om universell utforming skal:
g) ha visuell og taktil avgrensing

Preaksepterte ytelser:
1. Gangatkomsten må være synlig i terrenget, med en luminanskontrast på 0,4 mot 

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom



9594

ANBEFALINGER

Håndbok v129:

Kunstig ledelinje, minimumskrav:......................
Tilstrebes:............................................................

NS 11005:2011:

Oppmerksomhetsfelt, minimum:........................
Farefelt, minimum:..............................................

Universell utforming - publikumsbygg:

Retningsindikator, minimum:.............................
Varselfelt, minimum:...........................................
Oppmerksomhetsfelt, minimum:.......................

K=0,30
K=0,50

K=0,40
K=0,80

K=0,30
K=0,50
K=0,30

Måling av lyshetskontrast i besøkte anlegg

Vi har målt lyshetskontrast i dekkene i noen av de 13 anleggene som er besøkt. 
Den høyeste kontrast vi har målt er K=0,3. Da oppnås akkurat 
minimumsanbefalinger for visuell kontrast, men ikke krav gitt i TEK17. Vår erfaring fra 
befaringene, er at opplevd visuell kontrast er god nok ved mange av dekketypene 
som også har en lavere K enn 0,3. Vi ser også at det vil være svært krevende å 
oppnå høy nok K ved dekketyper som vanlig benyttes utendørs.

Måling av lyshetskontrast gir noen utfordringer. Steinens lyshetstall kan ikke ensidig 
vurderes da andel fuger og fargevalør på fugene har stor betydning. Fugene som 
gjerne er mørkere, vil gjøre dekkene mørkere enn hva måling på steinen skulle tilsi. 
På grunn av fugene er det krevende å få frem riktig K-tall for dekket inkl. fugene. I 
tillegg har vi påpekt forskjellene ved våte og tørre forhold. Slitasje og smuss vil også 
påvirke utendørs dekker over tid.

De 13 anleggene vi har besøkt, viser et bredt spekter av ulike materialtyper i dekker 
og kanter. Felles for mange av anleggene er at det er tilstrebet visuell kontrast 
mellom ulike dekker. De aller fleste løsningene vil likevel ikke nå anbefalinger gitt til 
lyshetskontrast K i uteanlegg. Vi stiller spørsmål ved om anbefalinger som er gitt er 
realistiske å oppfylle i utendørs anlegg. 

Statens vegvesen gir i Håndbok V129 anbefalinger til kontrastkrav målt i dagslys: 

Minimumskravet for kunstige ledelinjer mot øvrig gategrunn er K=0,3. Det anbefales å tilstrebe en 
kontrast på kunstige ledelinjer på K=0,5 eller høyere (i dagslys) til overflaten rundt. Bare ved denne 
kontrasten vil funksjonen opprettholdes med gatebelysning. 

Norsk standard 11005:2011 sier: 

«Minimumskravet for kunstige ledelinjer mot øvrig gategrunn er K=0,3. Det anbefales å tilstrebe en 
kontrast på kunstige ledelinjer på K=0,5 eller høyere (i dagslys) til overflaten rundt. Bare ved denne 
kontrasten vil funksjonen opprettholdes med gatebelysning.»

…Oppmerksomhetsfelt skal legges med ribber 
på tvers av gangretningen. Luminanskontrasten 
til omgivelsene skal være på minst 0,4.

…Farefelt skal ha en luminanskontrast til 
omgivelsene på minst 0,8.» 

Universell utforming – publikumsbygg. 
Et prosjekteringsverktøy:

Anbefalt kontrast på ledelinjer i bygningsmiljø: 
K = 0,4 på retningsindikatorer og K = 
0,8 på varselfelt. I gatemiljø: K = 0,3 på 
retningsindikatorer og K = 0,5 varselfelt. For 
oppmerksomhetsfelt gjelder samme krav til 
kontrast som for retningsindikatorer. 

KRAV I TEK 17

§ 8-3
Opparbeidet utendørs nivåforskjell: K=0,4 mellom bakgrunnen og markeringen.
Stolper, rekkverk og lignende: K=0,4 mellom bakgrunnen og markeringen.

§ 8-4, § 8-6, § 8-7
Gangsone og ledelinje: K=0,4 mellom bakgrunnen og markeringen.
Gangadkomst: K=0,4 mot tilstøtende areal.

§ 12-4
Belysningsstyrken tilpasses material- og fargebruken slik at inngangspartiet og 
hovedinngangsdøren blir synlig i forhold til omliggende flater med luminanskontrast 
minimum 0,4.
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KIRKETORGET

Kirketorget har et plassgulv med heller i naturstein. Det er lagt 
kunstige ledelinjer bestående av tre rader mørk smågatestein i 
anlegget.

Når det er tørt, blir kontrast mellom heller og ledelinje svært tydelig. 
Lyshetsmåler viser likevel altfor lav visuell kontrast. Det må tas i 
betraktning at lyshetsmåling er vanskelig å gjøre riktig. Fugene 
utgjør også en del av flaten og er mørkere enn steinen. Ved bruk 
av smågatestein blir andel av fuger høyere enn ved bruk av større 
heller – og slik utgjør den mørke andel større påvirkning ved flate 
av smågatestein enn flate med større heller.

Når det er vått, blir målt visuell kontrast mellom heller og ledelinje 
veldig lav. Ledelinjen fremstår likevel tydelig på plassen fordi andel 
fuger og struktur i de to flatene er så forskjellig. 

Tørre forhold. Lyse natursteinsheller 
og mørk smågatestein har god 
visuell kontrast.

Våte forhold. Visuell kontrast 
mellom lys og mørk stein er mindre 
– men oppleves likevel svært 
tydelig på plassen. 

På grunn av størrelse på stein, 
struktur og andel fuger er 
ledelinjene tydelig i dekket selv 
under våte forhold.

KONTRASTER MÅLT MED 
LYSHETSMÅLER
Vått:
- Natursteinsheller, V= 0,15
- Svart smågatestein, V= 0,10

K= 0,05 

Tørt:
- Natursteinsheller, V= 0,25
- Svart smågatestein, V= 0,15

K= 0,10 

DRONNING EUFEMIAS GATE

Dronning Eufemias gate har et lyst granittdekke som går fra 
vegglivet og ut til møbleringssonen som har et grusdekke. Visuell 
og taktil kontrast mellom heller og grus er god – særlig under våte 
forhold.

Smågatestein i lys granitt, 
markeringsstripe i svart naturstein 
og lyse granittheller. Ved bruk 
av lyshetsmåler gir denne 
kombinasjonen for lav visuell 
kontrast selv når det er vått. I 
utemiljøet fremstår denne kontrasten 
likevel som svært tydelig.

Lyse granittheller i gata i kontrast til 
mørk smågatestein.

Lys grus i møbleringssone i god 
kontrast til granittkantstein og heller.

KONTRASTER MÅLT MED 
LYSHETSMÅLER

Vått:
- Mørk markeringsstripe i svart 
naturstein, ruglete overflate, 
V= 0,10
- Grå naturstein, V= 0,35

K= 0,25 
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SKØYEN TORG

Skøyen torg har et dekke av lys granitt med innslag av striper i 
mørk granitt. Når dekket er vått er kontrasten mellom den lyse og 
mørke steinen stor og mønsteret blir veldig tydelig. Når det er tørt 
er kontrasten veldig lav. Kontrasten utviskes ytterligere på grunn av 
skitt/slitasje, den lyse steinen blir mørkere og den mørke steinen blir 
lysere. 

Kontrastene som ble målt med lyshetsmåleren viser at det nesten 
ikke er visuell kontrast under tørre forhold. Når det er vått 
viser lyshetsmåleren noe mer kontrast, men fortsatt langt unna 
anbefalingene. Den visuelle kontrasten fremstår likevel som svært 
tydelig.

Tørre forhold: Lys og mørk stein har 
nesten ingen kontrast.

K=0,05

God visuell kontrast mellom lys og 
mørk stein. Måling tilsier at kontrast 
er altfor lav hvis materialet skal 
benyttes til leding og ha kontrast i 
forhold til gitte anbefalinger.

K=0,15

De mørke stripene har en 
ledefunksjon når det er vått selv 
om oppnådd målt kontrast er mye 
lavere enn gitte anbefalinger.

KONTRASTER MÅLT MED 
LYSHETSMÅLER

Vått:
- Lys granitt, V= 0,30
- Mørk granitt, V= 0,15

K= 0,15 

Tørt:
- Lys granitt, V= 0,35
- Mørk granitt, V= 0,30

K= 0,05

KIMEN KULTURHUS

Forplassen til Kimen kulturhus har støpt betongdekke. Gangstiene i 
anlegget har et dekke av betongheller. Betonghellene er kantet med 
parkkantstein i lys granitt. Under tørre forhold er det liten kontrast 
mellom betonghellene og kantsteinen, men det er god visuell og 
taktil kontrast mellom kantsteinen og plena. Under våte forhold er 
kontrasten mellom betonghellene og kantsteinen større.

Tørre forhold. Lav visuell 
kontrast mellom betongheller og 
granittkantstein, men god taktil og 
visuell kontrast mellom gangveg og 
plen.

God visuell kontrast mellom 
betongheller og lys granittkantstein.

Naturlig ledelinje mellom gangveg 
og plen på den høyre siden av 
gangvegen. Møblering er ikke 
trukket tilside for gangvegen eller 
plassert i egen møbleringssone og 
naturlig leding hindres på venstre 
side.

KONTRASTER MÅLT MED 
LYSHETSMÅLER

Vått:
- Betongheller, V= 0,20
- Lys granitt, V= 0,40 

K= 0,20

Tørt:
- Betongheller, V= 0,35
- Lys granitt, V= 0,40
K= 0,05
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AGNAR MYKLES PLASS

Det er benyttet naturlige ledelinjer på Agnar Mykles plass. Det 
er god visuell og taktil kontrast mellom dekker i asfalt/grus og 
mot plena omkring. Det er brukt felter med barrikadedekke som 
markering av topp trapp. Nå, ti år etter åpning av anlegget, er 
denne markeringen så vidt synlig.  Det er veldig liten både opplevd 
og målt visuell kontrast mellom dekkene.  Taktil kontrast er noe 
større.

Barrikadedekke er brukt som 
markering av topp trapp. Taktil 
kontrast er tilstede, men visuell 
kontrast er med årene blitt liten. 

K=0,10

Barrikadedekket som lagt som 
varselsfelt, er nesten ikke synlig 
etter 10 års bruk.

Bruk av naturlige ledelinjer. Det er 
god visuell og taktil kontrast mellom 
asfalt og stålkant/plen og mellom 
asfalt og gummidekke.

KONTRASTER MÅLT MED 
LYSHETSMÅLER
Tørt:
- Asfalt, V= 0,15
- Barrikadedekke, V= 0,25

K= 0,10

OLAV KYRRES PLASS

Plassgulvet på Olav Kyrres plass er i lys granitt. Møbleringssonene 
er i grønn masikvartsitt. Kantene omkring planteøyene er i lys 
betong. Kjøreareal er i asfalt.

Tørre forhold: Lyse heller mot 
mørkere gatestein gir god visuell og 
taktil kontrast. Andel mørke fuger i 
gatesteinsdekket er stort og bidrar 
til å gjøre feltet mørkere enn hva 
hver enkelt stein tilsier. I praksis er 
derfor K mellom de to dekkene 
høyere enn måling viser.

K=0,30

Tørre forhold: Visuell 
kontrast mellom asfalt og 
oppmerksomhetsfelt i betong 
fremstår som god i anlegget, men 
måling tilsier at kontrasten er for 
liten.

K=0,15

Visuell kontrast mellom masikvartsitt 
og lys granitt er ikke veldig stor når 
det er tørt. Når det er vått er den 
veldig tydelig.

K=0,20

KONTRASTER MÅLT MED 
LYSHETSMÅLER
Tørt:

- Lys granitt, V= 0,50
- Smågatestein, V= 0,20
K= 0,30

- Betongheller, V= 0,40
- Asfalt, V= 0,25
K= 0,15

- Masikvartsitt, V= 0,15
- Lys granitt, V= 0,35
K= 0,20
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4
OPPSUMMERING

OPPSUMMERING

Gode byrom skal tilfredsstille en rekke krav. For å gjøre byrommene våre lesbare og 
brukbare for alle, kreves en bevissthet i plan- og prosjekteringsfase via bygging og 
til driftsfase. De gode intensjonene må konkretiseres og gjennomføres i alle faser. De 
beste løsningene oppnås når krav til universell utforming på en god måte er integrert 
i løsningen. Eksempelsamlingen med gjennomgang av 13 anlegg, viser mange 
ulike løsninger på hvordan universell utforming ivaretas på en god måte med ulik 
materialbruk og i ulikt formspråk. Vi ser også at en ved enkle midler og ved større 
bevissthet i tidlig fase, kan forbedre mange situasjoner.

De momentene vi har listet og vurdert ved befaring av anleggene, er på sett og 
vis en sjekkliste for hvilke virkemidler vi skal være særlig oppmerksomme på ved 
planlegging av våre byrom. 

BYROMMETS AVGRENSNING
Byrommenes avgrensning er ulikt håndtert og løst i de anleggene vi har besøkt. Det 
at byrommet tydelig defineres er viktig for å gjøre det til et fattbart sted. Klassisk 
avgrensning av en plassdannelse vil være fire fasader omkring plassdannelsen. 
Andre steder vil vegetasjon skape avgrensningen. Der avgrensningen er svak med få 
vegger omkring som eks. Skøyen torg, er det der på en heldig måte løst ved å ha et 
tydelig plassmønster som samler plassen.

ORIENTERENDE ELEMENT
Blikkfang og kjennemerker i et byrom (eller i en by for den saks skyld) blir element 
som det er enkelt å kjenne igjen og orientere seg etter. Dette er ofte en attraksjon 
som for eksempel et vannarrangement eller en skulptur. De ulike anleggene viser 
mange ulike eksempler på hva et orienterende element kan være og hvordan det 
bidrar i orienteringen. I tillegg til visuelle blikkfang, kan flere sanser tas i bruk. Eks. 
kan lyder fra trafikk eller klukkende bekker og lukt fra bakeri eller syrinbusker bidra i 
orienteringen.

BEVEGELSESLINJER
Bevegelseslinjer som bidrar til ledingen i et byrom, bør legges der 
bevegelsesstrømmene naturlig går. Det er ikke alltid samsvar mellom ferdselsårer og 
de bygde bevegelseslinjene/ledelinjene i de besøkte anleggene. Bevegelseslinjene 
skal være fri for hindringer og med akseptabel stigning. Vi observerte at anlegg i 
bruk gjerne får en del løse element (eks. trafikkhinder, skilt) plassert på steder som 
ikke er i tråd med planens intensjoner.

INNGANGER/MÅLPUNKT
Det skal være lett og finne frem til inngangene. Det spiller en stor rolle hvordan 
skiltingen er og om det er gode kontraster både i fasade og dekker. Det må finnes 
tilstrekkelig manøvreringsareal og det må være mulig å nå betjeningspanel o.l.. Det 
er fremdeles mange innganger som ikke er trinnfrie.   Inngangene er viktige målpunkt 
som alle skal nå. Her kan mye gjøres bedre og inngangspartier bør generelt gis en 
større oppmerksomhet i prosjekteringen. 
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SONEINNDELINGER
Byrommets soneinndelinger er ett av de viktigste virkemidlene for å bygge logisk fattbare 
og oversiktlige byrom. En sterk bevissthet i forhold til hvordan dette løses, er avgjørende 
for et godt resultat. I besøkte anlegg er det mange gode eksempler på hvordan sonene 
utformes innenfor ulike formgrep og materialer.

INFORMASJON
Skilt skal gi nødvendig informasjon og det skal være lett å se og oppfatte. Skilt skal 
plasseres tilgjengelig og lett synlig, både for sittende og stående personer (Norges 
blindeforbund). Det er mye å hente på å gjøre skiltingen bedre i våre byrom. Høyde 
på skrift, kontrast mellom skrift og bakgrunn, kontrast mellom skilt og bakgrunn, bruk av 
opphøyde taktile bokstaver, punktskrift, opphøyde symboler og piktogram, opphøyd 
taktil illustrasjon, talende skilt med mer må vurderes ved de ulike situasjonene.

MATERIALBRUK/GOLV
Materialvalg i dekker/golv er ett av de viktigste valgene som gjøres når byrom bygges. 
Det skal være lett fremkommelig for alle brukere, de skal fungere alle årstider og når 
det er vått og tørt. I besøkte anlegg ser vi gode eksempler på at kontraster i dekke aktivt 
brukes for å øke orienteringen. Her er det likevel mye å hente på øke bevisstheten i tidlig 
planleggingsfase. Det er gjerne små justeringer som kunne vært gjort i anleggene for å ha 
forbedret orienteringen i stor grad. 

LEDELINJER
Anleggene viser bruk av naturlige og kunstige ledelinjer og kombinasjoner av disse. 
Naturlige ledelinjer bør tilstrebes i byrom, men kombinasjon med naturlig og kunstig 
leding kan noen ganger være nødvendig. I mange av anleggene mangler det 
sammenhengende linjer – og viktige traséer er utelatt. Det er også en del eksempler på 
at naturlig leding neste er oppfylt – men hindringer som vegetasjon eller møblering eller 
andre provisorier bryter sammenhengen. I andre anlegg er kun taktil kontrast eller kun 
visuell kontrast ivaretatt. Vi erfarer i tillegg at anbefalinger knyttet til lyshetskontrast K er 
svært vanskelig å oppfylle i utendørs dekker.

VEGETASJON
Vegetasjon kan brukes aktivt for å øke orientering og lesbarhet i byrommene våre. 
Trær og busker kan brukes til innramming av plasser, til å skape romdannelser og gi 
avgrensning mellom ulike funksjoner. Vegetasjon bidrar til at det blir enklere å lese hvilken 
årstid vi er i. Lukt og farge på blad og blomster øker sanseligheten og kan være blikkfang 
og orienterende element. Bevissthet omkring plantevalg er nødvendig for å unngå bruk 
av allergifremkallende planter i gitte anlegg. Anleggene som er besøkt, viser mange ulike 
måter å bruke vegetasjon på for å gjøre utearealene fattbare og sanselige.

MØBLERING
Vi har besøkt byrom som i de fleste tilfellene har et godt tilbud av benker både med og 
uten armlene og rygg. Møbleringen er også ofte plassert i egne møbleringssoner som er 
med å ordne plassene og gjøre de mer fremkommelige. Benker er viktige både for hvile, 
for sosial kontakt og for «å se og bli sett» i våre felles uterom. For økt bruk av våre byrom, 
må benker i utendørs anlegg gjerne bli mer komfortable –  slik at sitte-tilbudet oppleves 
som behagelig. Det er generelt for få benker i våre uteanlegg. 

BELYSNING
Tilstrekkelig belysning av våre byrom gjør de trygge og lesbare også på kvelds- og 
nattestid. Plassering av armatur kan bidra i naturlig leding over plassene. Vi har ikke målt 
lux på de anleggene vi besøkte, men belysningstemaet kan i seg selv være egnet for en 
egen undersøkelse.

SIKKERHET
Sikkerhet knyttes til mange forhold og punktene over vil også inngå i dette punktet. 
Gangpassasjer må være fri for hindringer, elementer må merkes for å unngå sammenstøt, 
det må være tilstrekkelig lys for å se kontraster, skilt må vise hvor du skal, inngangsparti 
og buss-stopp må være tydelige så vi oppfatter hvor de er, dekker må ikke ha 
snublekanter og ikke være glatte osv. Byrom må gi en viss grad av oversikt for at vi skal 
oppleve trygghet. Håndløpere skal gi oss støtte ved trapper og ramper. Ved befaring 
av anleggene, er det særlig sikkerhet knyttet til varsling av farer ved fotgjengerfelt, 
høydeforskjeller og trinn som er vurdert. Løsningsvalg når det gjelder oppmerksomhets- 
og varselsfelt ved fotgjengerfelt kunne med fordel vært med gjennomgående - ikke bare 
innenfor hvert anlegg men også fra anlegg til anlegg. 
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