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FORORD
Rapporten med tittelen ‘Universell utforming av byrom med vekt på orientering og kognitiv 
forståelse’ er utarbeidet av Asplan Viak as. Prosjektet er støttet av Barne- ungdoms- og 
familiedepartementet(Bufdir).

Prosjektet ønsker å belyse status knyttet til universell utforming av våre felles møteplasser og 
byrom. For alle, inkludert en økende gruppe eldre, er det viktig at byrommene våre er enkelt 
lesbare og lette å orientere seg i. De gode eksemplene inspirerer og viser vei for nye anlegg, 
og prosjektet har i særlig grad ønsket å fokusere på disse.

Målgruppen for arbeidet er offentlige og private tiltakshavere, prosjekterende og utførende 
av møteplasser og byrom.

Trondheim, 15. desember 2017

Sigrid Vasseljen
Oppdragsleder
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1 BAKGRUNN

MÅL

METODE

FØRENDE DOKUMENTER

BAKGRUNN

Våre offentlige uterom er viktige felles møteplasser for formelle og uformelle møter, 
for mindre og større grupper av mennesker. Byrom, parker, torg og plasser må 
inkludere alle brukere på en god måte. Det har i mange år vært arbeidet med 
registreringer og kartlegginger av eksisterende utemiljø når det gjelder universell 
utforming. Hva er status for nye opprustninger som er utført senere år? Hvor langt 
har vi kommet og hvilke virkemidler er særlig viktige for å bygge gode byrom både 
når det gjelder helhet og detaljer? Oppgaven vektlegger i særlig grad løsninger 
knyttet til orientering og kognitiv forståelse.

Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapsnivået og gjennom det bedre grunnlaget 
for å planlegge, prosjektere og bygge gode uterom for alle. Dette innebærer å øke 
kunnskap om hvordan vi bygger god lesbarhet og orientering i utendørs anlegg. En 
deloppgave har vært å vurdere materialer i utendørs anlegg og deres evne til å gi 
tilstrekkelig visuell kontrast.

Gjennom befaring og studie av 13 anlegg i Fredrikstad, Moss, Oslo og Trondheim, 
belyser oppgaven hvilke grep og virkemidler som er særlig viktige for å bygge 
anlegg som gir god orientering og enkel lesbarhet. Anleggene som er utvalgt, 
er tilnærmet alle av nyere dato. Vi har prioritert å studere de anleggene som i 
utgangspunktet anses som gode eksempler på nyere opprustninger. Ny kunnskap 
bør bygge videre på og la seg inspirere av ‘best practice’. Befaringer ble 
gjennomført høst 2017. I utendørs anlegg vil årstidene og ulike værtyper påvirke 
bruken og orienteringen i anleggene. Om det er vått eller tørt, lyst eller mørkt, vinter 
eller sommer påvirker opplevelsen av våre byrom når det kommer til lesbarhet og 
forståelse.

Følgende dokumenter gir de viktigste krav og anbefalinger knyttet til universell 
utforming av byrom:

- Byggteknisk forskrift TEK10/17
- NS 1105:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder
- Håndbok Statens vegvesen V129 Universell utforming av veger og gater

I tillegg finnes en rekke nettsteder, veiledere og andre publikasjoner med ulike 
vinklinger til temaet.

INNLEDNING
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Handlingsplan for universell utforming (2015-2019)

Handlingsplan for universell utforming beskriver at det fortsatt gjenstår en 
del arbeid for å gjøre offentlige bygg og uteområder universelt utformet. 
Befolkningsfremskrivingene fra SSB viser en dobling av andelen eldre(67 år og 
over) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder frem mot 2060. Flere må klare 
seg selv i eget hjem lengst mulig. Dette krever at omgivelsene er gode og tilpasset 
alle brukergrupper.

Universell utforming

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at 
de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 
tilpasning eller spesiell utforming (Stortingsmelding 40, 2002-2003). Tilgjengelighet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan oppnås gjennom spesielle løsninger, 
mens universell utforming forutsetter at hovedløsningen skal imøtekomme alle 
brukerbehov (Dale 2009). NS 11005:2011, Norsk standard for universell utforming 
av opparbeidete uteområder, beskriver tre kategorier funksjonsnedsettelser; 
bevegelse og forflytning, orientering knyttet til syn, hørsel og kognitiv funksjonsevne 
samt miljøhemminger (overfølsomhet for luft og materialer). Denne rapporten tar 
særlig opp forhold knyttet til orientering og kognitive funksjoner.

Orientering og kognitiv forståelse

For å orientere oss tar vi i bruk alle sansene våre; syn, hørsel, følelse, lukt. Har en av 
sansene nedsatt funksjonsevne, vil andre sanser være desto viktigere. Har du nedsatt 
syn, vil hørselen være desto viktigere for å orientere seg. Tilsvarende vil nedsatt 
hørsel føre til at visuell formidling og tolkning blir enda viktigere. Mange lyder i byen 
kan virke retningsgivende og fortelle oss hvor vi er; tog- og biltrafikk, kirkeklokker, 
musikk mm. Romdannelser og proporsjoner kan lett oppfattes med hørselen. 
Luktesansen kan også være en del av denne orienteringen, med lukter fra bakeren, 
sjø, fiskebutikk osv. Ruglete og ulike taktile flater kjennes ulikt under føttene og blir 
del av en stor mengde informasjon som hjelper oss i orienteringen. 

Redusert synsevne kan variere fra blindhet til ulike former for synsnedsettelser. 
Synshemmede og blinde er en sammensatt gruppe med forskjellige ferdigheter og 
behov. Redusert hørselsevne kan variere fra total døvhet til ulike grader av nedsatt 
hørsel. 

Nedsatt kognitiv funksjonsevne eller forståelse omfatter flere grupper i befolkningen. 
Det er en samlebetegnelse på nedsatt evne til å lære, spesielt abstrakt kunnskap og 
det å ha problemer med å orientere seg i det fysiske miljøet. Felles er problemer med 
å forstå omgivelsene, redusert orienteringsevne, redusert leseevne, språkforståelse 
og hukommelse. Logiske og enkelt lesbare strukturer i utemiljøet kan bidra til at en 
lettere finner ut hvor man er, en får hjelp til å finne ut hvor man skal og hvordan en 
kan komme seg dit. Hvor lett man finner veien er avhengig av evne til å oppfatte 
og tolke utformingen av omgivelsene. Det må finnes flere måter å orientere seg og 
motta informasjon på, dersom alle skal finne frem. Personer med redusert evne til å 
orientere seg, er en svært sammensatt gruppe. Det å skape de gode byrommene 
med hensyn til orientering er nødvendig for noen – og viktig for alle.

Begreper

Direktoratet for byggkvalitet har gitt ut en begrepshåndbok som inneholder de 
mest brukte begrep innenfor temaet universell utforming. Her gjengis noen utvalgte 
begreper:

Auditiv – Påvirkning som angår hørselen. Brukes om informasjon som gis via lyd 
eller tale (auditiv informasjon).

Funksjonsevne – En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå. Når 
evnen ikke er optimal, benyttes ord som redusert, nedsatt funksjonsevne eller 
funksjonsnedsettelse.

Hørselshemmet – Fellesbetegnelse for alle grader og arter av hørselstap. 
Mennesker med hørselhemming deles i to hovedgrupper; døve og tunghørte.

Kognitiv – Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk og leseevne

Kognitive evner – Evne til å forstå, integrere og behandle informasjon. Innbefatter 
evne til abstraksjon og organisering av idéer og tidsplanlegging.

Kognitiv svikt – Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, 
hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå språk og kommunikasjon, 
planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og 
personlighet.  Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming.

Ledelinje – Markert linje (f.eks annen farge, materiale og/eller overflate) i golv, 
på veg eller langs vegg som kan angi retning eller varsel om fare.

Orienteringshemmet – En person som har vansker med å orientere seg i det 
fysiske miljøet når det ikke er tilrettelagt (f.eks ved hjelp av lys, farge, kontraster 
og materialbruk, akustikk eller skilting). Nedsatt orienteringsevne kan skyldes 
sansetap (f.eks synshemming, hørselshemming), utviklingshemming eller former for 
lesevansker.

Relieffskrift – Skrift som er opphøyd fra grunnflaten.

Sensorisk – Samlebegrep for syn, hørsel, smak, lukt, balanse.

Synshemmet – Alle typer synstap fra svaksynthet til total blindhet.

Taktil – Følbar.

Taktil merking – Følbare overflater og tegn utført i relieff, forskjellig materialbruk 
o.l.

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom
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TRONDHEIM

OSLO

AKER BRYGGE
BANKPLASSEN
DRONNING EUFEMIAS GATE
GREV WEDELS PLASS
SKØYEN TORG

AGNAR MYKLES PLASS
MUSEUMSPARKEN
OLAV KYRRES PLASS
VESTFRONTPLASSEN

BLOMSTERTORGET
STORTORVET

MOSS - KIRKETORGET

FREDRIKSTAD

STJØRDAL -KIMEN KULTURHUS2
PROSJEKTEKSEMPLER

ANALYSE BYROM

I studiet av de utvalgte byrommene, har vi sett på hva som 
er viktig for helheten på et overordnet nivå og hva som er 
viktig i detaljutformingen når det gjelder orientering og 
lesbarhet.

På et overordnet nivå er følgende momenter av stor 
betydning:

• Byrommets avgrensning
• Orienterende element
• Bevegelseslinjer
• Innganger/målpunkt
• Soneinndelinger

I detaljutformingen av byrommene er disse momentene av 
betydning:

• Informasjon
• Materialbruk
• Golv (dekker, kanter)
• Ledelinjer (kunstige, naturlige)
• Gjenkjennelser, gjentakelser
• Inngangsparti
• Vegetasjon
• Møblering, utstyr
• Belysning
• Sikkerhet 

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom
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N

Naturlig ledelinje

Byrommets 
avgrensning

Plassgrense

Kunstig ledelinje

Inngang 
bygninger

Inngang byrom

Orienterende 
elementer

BLOMSTERTORGET
FREDRIKSTAD

BESKRIVELSE

Blomstertorget er et byrom sentralt i Fredrikstad. Plassen har gode 
solforhold med henvendelse mot elva. Byrommet er oversiktlig og lett 
lesbart, har tydelige ytre avgrensninger og orienterende element – i 
særlig grad i sommer-halvåret når vannarrangementet er i funksjon.

Det er åpne soner uten hindringer for kryssinger av plassen i flere 
retninger. Kunstig ledelinje i kombinasjon med naturlige ledelinjer er 
del av et veifinningssystem, men er ikke sammenhengende. 

Blomstertorget avgrenses i sørøst og nordvest av bygningsfasader. 
I nordøst avgrenses byrommet av ei trerekke og mot sørvest åpner 
plassen seg mot elva. Dette gir gode ytre rammer og definerer 
plassrommet.

Inngang til spisestedet Fabel er tydelig markert og godt synlig i 
fasaden.

Et opphøyd plenareal er med å dele byrommet inn i soner. 
Gangsoner blir definert omkring dette opphøyde arealet. En 
trapp i hele plassens lengde markerer overgang mot kaifronten/
gangsonen langs elva.

Et vannarrangement er plassert sentralt på plassen i tilknytning til 
et opphøyet plenareal. Vannarrangementet vil sommers tid fungere 
som et orienterende element både visuelt og auditivt. Elva er også 
et blikkfang og blir et visuelt kjennemerke. 

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT 
Landskapsarkitektene 
Berg & Dyring AS

FUNKSJON
Byrom

BYGGEÅR
2014

O V E R O R D N E T  N I V Å

BEVEGELSESLINJER

INNGANGER/MÅLPUNKT

SONEINNDELINGER

BYROMMETS AVGRENSNING

ORIENTERENDE ELEMENT

BLOMSTERTORGET

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom

1

3

2

44

3

2

1



1514

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

INFORMASJON

GOLV (DEKKER, KANTER)

LEDELINJER (KUNSTIGE/NATURLIGE) 

MATERIALBRUK 

Spisestedet “Fabel” er skiltet men er ikke så godt synlig.

Golvet består av store heller av naturstein med et opphøyd felt av 
plen. Området er flatt og enkelt fremkommelig.

Fra fortauet/bysiden ledes vi inn på plassen via kunstig ledelinje i 
mørk naturstein. For øvrig benyttes naturlige ledelinjer langs kanter 
(granitt i overgang mot plen) eller ved skifte av beleggstype.

Det er benyttet natursteinsmaterialer(granitt) i dekker og kanter. 
Tilsvarende er granitt benyttet i trapper og renner. Felt av 
brosteinsbelegg utgjør møbleringssone under benker.  Kunstig ledelinje 
og varselfelt er i mørk granitt.

BLOMSTERTORGETBLOMSTERTORGET

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom

1

1

1

1 5

3

3

3

6

1

3

2



1716

INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR

BELYSNING

SIKKERHET

Inngangspartiet er godt markert med en tredør som er i tydelig 
kontrast til den øvrige glassfasaden. En fotskraperist markerer 
inngangen i dekket.

Store trær som utgjør trerekka i øst er med å definere plassen.

Granittkanten som omslutter det opphøyde plenarealet, gir et raust 
tilbud av uformelle sitteplasser. Dette suppleres av benker med rygg 
og armlener, men det kunne gjerne vært flere.

Plassen er beskjedent belyst. Topp trapp er markert med lyspullerter. 
Det vil være strølys fra bygg og gate, men plassen vil oppfattes 
mørk på kveldstid.

Trapp mellom øvre plassnivå og kaifront er markert med varselsfelt 
på topp og oppmerksomhetsfelt i bunn. Lyspullerter forsterker 
markeringen når det er mørkt. Trappenese på hvert trinn er ikke 
særskilt markert og håndløper mangler.

BLOMSTERTORGETBLOMSTERTORGET

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom
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N

Naturlig ledelinje

Byrommets 
avgrensning

Plassgrense

Kunstig ledelinje

Inngang 
bygninger

Inngang byrom

Orienterende 
elementer

STORTORVET
FREDRIKSTAD

BESKRIVELSE

Stortorvet er hjertet i sentrum av Fredrikstad. Det er et fleksibelt 
byrom for ulik bruk med et vakkert natursteinsdekke som markerer 
den sentrale delen av plassen. Vannarrangementet som består av 
dyser som styrer vannstråler rett opp fra dekket, er en flott attraksjon 
sommerstid. 

En sentralplass med eget plassmønster omkranses av brede 
gangsoner. 

Det ligger flere innganger til ulik virksomhet i bygningene som 
omkranser torget. I tillegg er bro over elva et viktig målpunkt fra 
plassen.

Torget har en tydelig soneinneling med ferdselsårer som omslutter et 
indre plassgolv. Det indre plassgolvet blir sommerstid underdelt med 
et større vannarrangement.

Byrommet defineres av bygningsfasader på tre av rommets sider. 
Mot sørvest åpner plassen seg mot elva og bro over elva. 

Et vannarrangement vil i sommer-halvåret være et orienterende 
element både visuelt og auditivt. I tillegg fremstår vegetasjonsfelt og 
installasjonene i sørlige hjørne som blikkfang på plassen. Skulpturen 
«Plankebæreren» og bro over elva bli også viktige kjennemerker i 
nærheten av torget. 
(Se bilde 4, 7, 8 og 9)

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Rambøll

FUNKSJON
Byrom

BYGGEÅR
2014

O V E R O R D N E T  N I V Å

BEVEGELSESLINJER

INNGANGER/MÅLPUNKT

SONEINNDELINGER

BYROMMETS AVGRENSNING

ORIENTERENDE ELEMENT

STORTORVET
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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 

Virksomheter med innganger fra plassen har varierende type 
skilting.

Heller i naturstein gir god fremkommelighet og plassmønster 
brukes aktivt til å øke lesbarheten i anlegget med brede 
gangsoner omkring den indre oppholdsplassen. I en trasé langs 
midten av plassen, er det lagt en lysere stein som delvis lager en 
bevegelseslinje. 

Overgang mellom plassmønster og gangsoner kunne vært mer 
aktivt utnyttet til naturlig leding. Her er det valgt kunstige ledelinjer 
i tillegg som ved små justeringer hadde vært overflødige. Mørke 
striper kan benyttes til naturlig leding over kortsiden av plassen. 
Disse har også en grovere overflatestruktur. 

Kunstige ledelinje i mørk naturstein er benyttet i gangsoner rundt 
indre plassdannelse. 

Bildet er levert av Jogra Steinindustri AS

Det er benyttet ulike typer naturstein med ulike struktur og overflate. 
Plassbygde benker i tre.

STORTORVETSTORTORVET
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INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR 

BELYSNING

SIKKERHET

Virksomheter med innganger fra plassen kan nås via trapper og 
ramper. Trappene har ikke varsels- og oppmerksomhetsfelt og 
trinnene er ikke markert. Inngangene er godt synlige langs fasaden 
og de fleste har fotskraperist som fungerer som oppmerksomhetsfelt. 

Byrommet er i liten grad beplantet, men vegetasjonen i det sørlige 
hjørnet av plassen bidrar til orientering som et blikkfang.

Det er et raust tilbud av sittemuligheter på torget. Benkene har delvis 
rygg, men alle er uten armlener som enkelte brukergrupper vil ha 
behov for.

Torget belyses ved hjelp av høye master med flere lyskastere på 
hver mast. Dette gir god belysning, men plasseringen av mastene 
har ikke en ledende funksjon.

Gangfeltene har oppmerksomhets – og varselsfelt. Gangfeltene 
er opphøyde. Varselsfelt er kun 30 cm. brede. Det er ikke spesiell 
leding (kunstig eller naturlig) i dekket forbi vannarrangementet.

STORTORVETSTORTORVET
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N

Naturlig ledelinje

Byrommets 
avgrensning

Plassgrense

Kunstig ledelinje

Inngang 
bygninger

Inngang byrom

Orienterende 
elementer

KIRKETORGET
MOSS

BESKRIVELSE

Kirketorget har blitt et innholdsrikt byrom som inviterer til ulik bruk. 
Multi-funksjonaliteten er byrommets styrke. Her er fleksible areal 
som kan brukes på ulikt vis gjennom året, utekafé, stort leke- og 
aktivitetstilbud mm. De ulike delene er komponert og satt sammen 
på en tiltalende måte med gode romforløp og proporsjoner. 
Torget er enkelt lesbart med tydelige soneinndelinger og et 
sammenhengende ledesystem.

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
In Situ AS

FUNKSJON
Byrom

BYGGEÅR
2016

Landskapsplan er 
levert av In Situ AS

KIRKETORGET

Bevegelseslinjene er stort sett uten hindringer og markert i 
plassdekket ved skifte av belegg. Adkomst fra Kirkegata hindres 
delvis av granittblokker som antakelig er ment som avvisning for 
biltrafikk. Vinterstid vil snøsmelteanlegget tydeliggjøre gangsonene. 
Når det øvrige torget ligger frossent eller hvitt, fremstår gangsonene 
som mørke striper over plassen.

Innganger og målpunkt er godt synlige og lette å finne.

Torget er inndelt i tydelige soner for ferdsel, aktivitet og praktiske 
funksjoner. De praktiske funksjonene som taxi-holdeplass, sykkel-p 
og avfall er samlet under en pergola. 

Byrommet defineres av Moss kirkes sørvegg og flere karakteristiske 
eldre bygg i teglstein. Dette gir en helhetlig ramme omkring torget 
selv om plassen ikke omsluttes fullstendig av byggene. Et helhetlig 
plassdekke bidrar samtidig til å definere torget.

Kirka er et landemerke i Moss og blir det viktigste kjennemerket i 
tilknytning til plassen. Den eldre, karakteristiske bygningsmassen er 
også blikkfang på plassen. Utover dette er det flere viktige element 
som letter orienteringen; et stort, gammelt tre, vannarrangement, et 
stort aktivitetsareal, lekebroer og pergola ved taxi-holdeplasser.
(Se bilde 7 og 8).

O V E R O R D N E T  N I V Å

BEVEGELSESLINJER

INNGANGER/MÅLPUNKT

SONEINNDELINGER

BYROMMETS AVGRENSNING

ORIENTERENDE ELEMENT

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom

1

3

2

4

4

3

2

1



2726

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

INFORMASJON

GOLV (DEKKER, KANTER)

LEDELINJER (KUNSTIGE/NATURLIGE) 

MATERIALBRUK 

Bygg er skiltet, men plassen har for øvrig ingen spesiell skilting.

Det benyttes store heller av naturstein, grus og mørke felt av 
smågatestein.

Det er benyttet naturlig leding langs kanter. Over plassen er 
det bygd kunstige ledelinjer med mørk smågatestein i tre rader. 
Ledelinjene gir både taktil og visuell kontrast.

Det er benyttet natursteinsmaterialer i dekke, granittkanter og  
gummidekke i ulike farger.

KIRKETORGETKIRKETORGET

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom

2

6

2

1

9

3

3

3

10

5

5

4 5

1

2

3

5

4



2928

INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR 

BELYSNING

SIKKERHET

Byggenes inngangsparti er tydelig markert i fasaden med materiale 
i kontrast til øvrig fasade. Kafé Onkel Blå ligger en halv etasje over 
plassgolv og har rampe fra sideinngang. Dette er ikke en optimal 
løsning, men oppfattes som tilpasning til et eldre bygg. Bygg er 
markert med skilt på fasade og ledelinjer inn mot fotskraperister ved 
inngangene.

Vegetasjon er aktivt brukt for å øke lesbarheten i anlegget og 
for å skille ulike funksjoner i anlegget. En barlindhekk avgrenser 
aktivitetsarealet mot kirka. Et stort, gammelt tre har fått stå igjen i 
lekearealene og blir et blikkfang og et orienterende element.

Det finnes flere liggestoler på plenarealet nordvest for torget samt 
natursteinselementer flere steder i anlegget. Ved kaféen er det 
betalte plasser i sommerhalvåret. På et torg- og aktivitetsareal så 
stort som dette, kunne det med fordel vært flere sitteplasser til fri 
bruk.

Høye master med flere lyskastere er plassert slik at de også vil bidra 
til ledingen over torget.

Kanter og overganger er varslet med bevisst bruk av kontraster.

KIRKETORGETKIRKETORGET
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Naturlig ledelinje

Byrommets 
avgrensning

Plassgrense

Kunstig ledelinje

Inngang 
bygninger

Inngang byrom

Orienterende 
elementer

AKER BRYGGE
OSLO
BESKRIVELSE

Aker brygge er en promenade og en attraksjon i Oslo sentrum. 
Området trekker mye folk og blir besøkt både av Oslos innbyggere 
og turister/besøkende. Her har de myke trafikantene fått prioritet 
med brede ferdselssoner. Med gode solforhold og utsikt mot 
fjorden, ligger det mange populære uterestauranter langs 
promenaden. 

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
LINK arkitektur AS

FUNKSJON
Byrom

BYGGEÅR
2015

Strekket blir en tydelig promenade med to gangpassasjer – den 
ene langs bygningsrekka og den andre langs kaifronten og fjorden.

Promenaden er i seg selv et målpunkt både fra land- og sjøside. I 
tillegg er det innganger til forretninger og restauranter langs hele 
strekket.

Tverrsnittet over Aker brygge gir en klar soneinndeling med sone for 
uteservering, gangsone og ytterst kaifronten (se figur 8). Møblene 
er samlet i en sone, men sonen er ikke markert på noen måte i 
dekket. Dette gjør ledingen forbi møbleringssonen svakere og 
mindre lesbar for visse grupper. 

Aker brygge defineres av bygningsrekka i nordvest og av fjorden 
mot nordøst. Det er et langstrakt og tydelig definert plassrom.

Det lange strekket med bygninger og Oslofjorden blir de mest 
opplagte orienterende elementene. Fjorden skifter karakter gjennom 
vær og årstider. Kjennemerke for passasjen blir også møbleringen; 
de godt synlige oransje benkene.
(Se bilde 1, 4, 6 og 7).

O V E R O R D N E T  N I V Å

BEVEGELSESLINJER

INNGANGER/MÅLPUNKT

SONEINNDELINGER

BYROMMETS AVGRENSNING

ORIENTERENDE ELEMENT

AKER BRYGGE
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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) 

GJENKJENNELSER, GJENTAKELSER 

MATERIALBRUK 

Promenaden har to tydelige gangpassasjer. Bryggepromenaden 
nær fjorden er i tre og naturstein i store formater utgjør dekket inn 
mot bygningsrekka. En bred renne i naturstein skiller de to dekkene. 

Renne-elementer lager en naturlig ledelinje i hele strekket. Renna 
forstyrres av løse elementer i deler av strekket. Det skapes også en 
naturlig ledelinje mellom dekke av tre og dekke av naturstein. Det 
mangler en tydelig leding forbi møblene i hele strekket.

Den fargesterke møbleringen går igjen i hele strekket og gir 
promenaden en gjenkjennende, sammenbindende karakter. Det 
samme gjør den gjentakende materialbruken i dekker og i valgt 
belysning.

Materialbruken er helhetlig gjennomført for hele strekket med bruk 
av naturstein og tre.

AKER BRYGGEAKER BRYGGE
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INNGANGSPARTI 

MØBLERING, UTSTYR 

BELYSNING

SIKKERHET

Det er ikke alltid lett å få øye på inngangene og det er heller ikke 
leding inn til inngangene. Enkelte av inngangspartiene er noe 
uoversiktlige på grunn av uteserveringene.

Det er plassert ut et stort antall benker. Møbleringen er godt synlig 
med en klar fargekontrast til dekkene i naturstein og tre.

Høye master med flere lyskastere gir god belysning og er plassert 
slik at de forsterker ledingen langs promenaden.

Topp trapp er ikke markert og det er heller ikke trappenesene. 
Håndløper finnes ikke.

AKER BRYGGEAKER BRYGGE
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N

Naturlig ledelinje

Byrommets 
avgrensning

Plassgrense

Kunstig ledelinje

Inngang 
bygninger

Inngang byrom

Orienterende 
elementer

BANKPLASSEN
OSLO

BESKRIVELSE

Bankplassen er en klassisk, symmetrisk plass omsluttet av bygninger 
og med et sentralmotiv i form av en fontene. Majestetiske trær 
markerer et rektangulært, opphøyet indre grønt areal. Byrommet er 
oversiktlig og enkelt lesbart på et overordna nivå.

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Dronninga Landskap AS
(rehabilitering)

FUNKSJON
Byrom

BYGGEÅR
Rehabilitert 2015/2016

De to primære bevegelseslinjene ligger langs plassen på hver side 
av sentralmotivet. 

Det er flere målpunkt omkring plassen med innganger til gamle og 
nye Norges Bank, Café Engebret mm.

Bankplassen har en tydelig tredeling; en sentral oppholdssone, et 
opphøyet plenareal innrammet av ferdselssoner. I tillegg er det en 
sone mot fasadene med trær, møblering og sykkelparkering. 

Plassen har en tydelig avgrensning i form av bygninger på alle 
sider. I nordvest og sørøst grenser plassen i tillegg mot bilveger. 

Plassens sentralmotiv, fontenen, er et blikkfang og et tydelig 
orienterende element. Det er også gamle Norges banks markerte 
fasade og inngangsparti. I tillegg er Café Engebret et godt kjent 
serveringssted som er annonsert i nørdøstre hjørne av plassen. 
Utenfor kaféen finnes to skulpturer som fungerer som orienterende 
elementer. 
(Se bilde 1, 2 og 3).

O V E R O R D N E T  N I V Å

BEVEGELSESLINJER

INNGANGER/MÅLPUNKT

SONEINNDELINGER

BYROMMETS AVGRENSNING

ORIENTERENDE ELEMENT

BANKPLASSEN
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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 

De viktigste byggene har skilting ved inngangene. Café Engebret 
og gamle Norges bank har i tillegg skrift på fasaden.

Byrommet har et plassmønster av smågatestein og striper/felter i 
rød/lys granitt. Smågatestein er ikke optimal for rullestolsbrukere. 
Bredere striper med granitt kunne bedret tilgjengelighet for 
denne gruppen. Stripene med granitt kan i noen grad øke 
orienteringen og være del av et ledesystem, men dette er ikke 
systematisk gjennomført. De mørke kantene som skiller plenareal 
fra plassdekket, er ikke fristilt slik at de kan benyttes til naturlige 
ledelinjer. Ved inngang til gamle Norges bank, er det lagt ned et 
felt i lys granitt som på en tydelig måte markerer inngangspartiet – 
også i golvet.

På et overordnet nivå er byrommet lett lesbart. Ledingen er ikke 
tydelig gjennomført i detaljutformingen. Kanter omkring plenareal 
kunne gitt en tydelig leding – men lysmaster er plassert i forkant 
av kantene. Lysmastene gir i seg selv leding, men effekten kunne 
vært tydeligere ved skifte av belegg e.l. i plassdekket som ville gitt 
en kontinuerlig ledelinje. I ferdselssonene langs plassen på begge 
sider av den opphøyde midtsonen, er det lagt granittstriper som kan 
fungere som naturlig ledelinjer, taktilt og visuelt. Dette ledesystemet 
er ikke sammenhengende på grunn av granittblokker som punktvis 
er plassert over stripene.

Bankplassen har en robust og helhetlig materialbruk med 
natursteinsmaterialer i dekker, kanter og sitte-elementer. 

BANKPLASSENBANKPLASSEN
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INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR

BELYSNING

De eldre byggene som omkranser plassen, har forbilledlige, 
tydelige inngangsparti som er godt synlige i kontrast til øvrig 
fasade. Flere av inngangene er ikke trinnfrie.

De store lønnetrærne er med på å understreke linjeføringen og øke 
orienteringen på plassen. Ved renoveringen i 2016 ble det plantet 
en ny trerekke på nordsiden av plassen som ytterligere forsterker 
linjeføringen. Trærne som ble plantet er syriner med  blomstring i juli.

Det er et godt tilbud med mange utplasserte benker med rygg og 
armlener. Benkene er delvis inntrukket fra ganglinjene.

Belysningsmaster er plassert langs bevegelseslinjene symmetrisk 
omkring det rektangulære indre parkarealet og bidrar dermed 
i ledingen over plassen. Mastene er ikke plassert i egen 
møbleringssone med eksempelvis skifte av belegg som ytterligere 
ville økt ledingen.

BANKPLASSENBANKPLASSEN
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N

Naturlig ledelinje

Byrommets 
avgrensning

Plassgrense

Kunstig ledelinje

Inngang 
bygninger

Inngang byrom

Orienterende 
elementer

DRONNING EUFEMIAS GATE
OSLO

BESKRIVELSE

Dronning Eufemias gate har et tverrsnitt med tydelige inndelinger 
for ulike trafikantgrupper. De grønne elementene er brukt svært 
bevisst for å øke orienteringen og lesbarheten i gata. Tverrgatene 
som byrommene mellom Barcode-byggene skaper, gir gata 
et spennende og variert forløp. Siderommene bidrar som et 
orienterende virkemiddel som forteller hvor du befinner deg i 
strekket. Gata er 700 meter lang. Vi har kun studert deler av strekket 
og primært den nordlige siden av gata som er ferdig bygget.

DRONNING EUFEMIAS GATE

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Dronninga Landskap AS

FUNKSJON
Byrom/Gate

BYGGEÅR
2015

Bevegelseslinjene langs strekket er tydelige avgrenset mot grusfelt 
med trær.

Gangfelt, buss- og trikkestopp er viktige målpunkt i tillegg til alle 
virksomhetene som ligger langs gata.

Gatetverrsnittet har en tydelig soneinndeling med gangsone, 
beplantnings -og møbleringssone og trafikksoner. Trafikksonen er 
igjen inndelt i sone for bil, trikk og sykkel. Det er ikke laget et eget 
tilpasningsfelt mot veggliv. Sonen ved bygg er benyttet til møblering 
som benker, blomsterkasser og skilt mm. I en gate vitner dette om 
positiv aktivitet, men på grunn av manglende markering i dekke 
eller på annen måte, gir dette stedvis uryddige og mindre lesbare 
situasjoner.

Barcode-rekka i nordøst gir pr. i dag den tydeligste avgrensningen. 
Byrommet underdeles ved hjelp av trerekker og trelunder i 
gatesnittet.

Tverraksene med byrom/plasser mellom byggene i Barcode-rekka 
vil med sin varierte utforming være orienterende element langs gata.  
De enkelte bygg er også karakteristiske og tydelige i sin utforming 
og vil være kjennemerker i strekket. En midtsone for trikken med 
grønt golv, hekker og søyletrær gir et markant grep som blir 
karakteristisk og gjenkjennelig for gata.

O V E R O R D N E T  N I V Å
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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 

Skilting av de ulike virksomhetene er tydelige og godt synlige 
på fasadene. Bussholdeplass er god skiltet og har nødvendig 
ruteinformasjon. Det er satt ut informasjonsskilt med tekst på 
flere språk i møblerings- og beplantningssonen som beskriver 
mangfoldet av tresorter. 

Store heller i naturstein gir et golv som er godt fremkommelig for alle 
brukergrupper. Lys grus i møbleringssonen gir kontrast til gangsonen 
både i taktilitet og fargevalør. 

Ledingen i gata er først og fremst løst ved bruk av naturlige 
ledelinjer. Det suppleres med kunstige ledelinjer ved gangfelt 
og i tverrgatene/byrommene som gata grenser mot. Det er 
naturlig ledelinjer langs kantstein i gangsone mot grusdekke i 
beplantningssonen. Ledingen er i store deler sammenhengende, 
bare oppbrutt i forbindelse med bussholdeplassen og partier der 
grusfeltene er mer oppdelt.

Bevegelslinjen langs møbleringssonen/vegetasjonssonen er ryddig. 
Mot bygg/veggliv blir fri ferdsel hindret av skilt som plasseres i 
gangsonen og uteserveringer som bygger seg utover i gangsonen.

Det er et gjennomført tverrsnitt gjennom hele gata med noen få 
variasjoner. Møbleringen og materialbruken er helhetlig for hele 
strekket i kontrast til de ulike rommene mellom byggene som har fått 
hver sin særegne karakter.

Det er gjennomgående brukt granitt i dekker og kanter på 
fortauet. Støpejern er benyttet som varsling ved gangfelt. Store 
spesialelementer i granitt er benyttet i nedsenk ved gangfeltene.

DRONNING EUFEMIAS GATEDRONNING EUFEMIAS GATE
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INNGANGSPARTI 

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR 

BELYSNING

SIKKERHET

Inngangspartiene er markert med skilt på fasaden og med rister på 
bakkeplan. De er stort sett godt synlige og de er trinnfrie. Det er ikke 
spesiell leding (naturlig eller kunstig) inn mot inngangsdørene.
Skilt og andre løse elementer hindrer fri ferdsel ved enkelte punkt.

Som nevnt er beplantningen aktivt tatt i bruk for å øke orienteringen 
i gata. Dette gjelder både søylerekke av eik i midtsone, plen under 
trikkeskinner, flettverksgjerde med klatreplanter og trelunder i 
møbleringssonen på fortauet. Vegetasjonen er med å tydeliggjøre 
sonene og lager underdelinger i det store gatesnittet som gir 
naturlig leding langs gata. De grønne elementene bidrar også til å 
bedre luftkvaliteten. Artsmangfoldet øker sanseligheten i gata.

Sitteelementer er en positiv del av møblerings- og 
beplantningssonen. Det mangler imidlertid et gratis, komfortabelt 
sitte-tilbud med rygg og armlene i strekket. Grus i dekke under 
sitteplassene gjør også plassene mer krevende å bruke for HC-
brukere eller andre som er dårlig til beins. 

Gatebelysningen er gjennomført og tilpasset de ulike sonene i 
gatesnittet.

Gangfelt har oppmerksomhets- og varselsfelt i støpejern. Ved 
kryssing over gata mangler markering/zebra-striper e.l. over 
trikketraséen. Traséen varsles imidlertid med trikkesymbol i asfalten.

DRONNING EUFEMIAS GATEDRONNING EUFEMIAS GATE
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N

Naturlig ledelinje

Byrommets 
avgrensning

Plassgrense

Kunstig ledelinje

Inngang 
bygninger

Inngang byrom

Orienterende 
elementer

GREV WEDELS PLASS
OSLO

BESKRIVELSE

Grev Wedels plass er ca. 14 mål. Parken ble renovert i 1988 
og ligger i Kvadraturen, Oslo. Plassen/parken er fredet etter 
kulturminneloven. Parken har vært benyttet til ulike formål opp 
gjennom årene. Den fremstår som en attraktiv, grønn lunge, 
klassisk opparbeidet med grus-stier og en sentralt plassert fontene. 
Den er enkel å orientere seg i både på et overordna nivå og i 
detaljutformingen.

GREV WEDELS PLASS

FAKTA
LANDSKAPSARKITEKT
Ukjent

FUNKSJON
Offentlig park

BYGGEÅR
Anlagt 1896, 
gjenåpnet 1988

Det er tydelige bevegelseslinjer i gangsoner omkring den 
rektangulære parken. I tillegg har parken klare bevegelseslinjer som 
alle går inn mot kjernen av parken. 

Fontenen med omkringliggende benker blir et tydelig målpunkt i 
parken. Det er enkelt å komme dit via gangstiene som leder inn.

Brede gangsoner under gamle trekroner omkranser parken. Lek- og 
oppholdssoner defineres av et grønt golv med plen. Gangårene 
i grus og sentralmotivet med fontenen danner ferdselssoner og 
målpunkt. Benker omkring fontene er plassert på en definert 
møbleringssone av gatestein.  

Den ytre avgrensningen skapes av bygningene omkring parken på 
alle fire sider. Den indre avgrensningen skapes av trerekker med 
store, gamle trær som omkranser plassen i sør, vest og nord.

I selve parken er hovedmotivet en fontene i sentrum av parken. 
Karakteristiske bygninger som Militærhospitalet og Gamle Logen er 
orienterende elementer i tilknytning til parken. 
(Se bilde 4).
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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 

Grev Wedels plass er beskjedent skiltet. 

Stiene er i grus kantet med brostein. Det er god visuell og taktil 
kontrast mellom stiene og plenarealene de slynger seg gjennom. 
Brosteinskantene bygger naturlige ledelinjer.

I parken benyttes naturlige ledelinjer med taktil og visuell kontrast 
mellom plen/buskfelt og grusareal.

Det er gjennomgående brukt samme type benker, belysning og 
avfallsbeholdere i hele parken.

Det er en helhetlig og enkel materialpalett som består av grus, plen 
og kanter/felt av gatestein.

GREV WEDELS PLASSGREV WEDELS PLASS

Universell utforming av byrom Universell utforming av byrom

1

1

1

3

2

2

2

6

3 6

7

1

3

4

2



5352

VEGETASJON 

MØBLERING, UTSTYR

BELYSNING

SIKKERHET

De store trerekkene som omkranser parken, skaper en tydelig 
ramme rundt parken og er med å definere den og øke 
lesbarheten. Hekken i ytterkant av plenarealene forsterker videre 
rominndelingen.

Komfortable benker med rygg og armlene er plassert ved fontenen 
i parken.

Belysning på master er plassert langs trerekkene omkring parken og 
bidrar til ledingen og orienteringen. Ferdselsårene internt i parken 
og i sonen omkring fontenen har belysning med pullerter som gir 
god leding på kvelds- og nattestid.

Parken er oversiktlig med lav buskvegetasjon som gir god 
trygghetsfølelse og inviterer til opphold.

GREV WEDELS PLASS
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