
Forord

Denne oppgaven er masteroppgaven min i arealplanlegging ved 
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turen mulig i form av reisestipend. 

I tillegg vil jeg takke alle informantene mine som har gitt meg god 
innsikt og kunnskap om området. 

Tusen takk!

Ås, mai 2006

Silje Hermansen
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Sammendrag

I den senere tid har det vært mye fokus på universell utforming i 
planleggingen av det fysiske miljø, innen arkitektur, byplanlegging 
og arealplanlegging.  Universell utforming innebærer at de fysiske 
omgivelsene skal utformes slik at alle mennesker kan bruke de 
samme løsningene på en likestilt måte, i så stor grad som mulig.  
Med NOU 2005: 08 vurderes begrepet sterkere inn i lovvgivingen.

Denne oppgaven handler om universell utforming i byrom, der et 
konkret byrom i Bergen blir undersøkt. Da sentrumskjernene bør 
være tilgjengelige for alle, blir det i oppgaven tatt hensyn til alle 
brukergrupper. For å belyse dette har jeg evaluert studieområdet, 
intervjuet planleggere, interesseorganisasjoner og brukere. 

I studien ble det avdekket at tilgjengeligheten for bevegelse-
shemmede er rimelig god, enkelte områder er vanskeligere å nå, 
men da finnes det alternative fremkomstveier. For synshemmede 
er ikke studieområdet tilfredsstillende. Det er stort og uoversiktlig, 
har få holdepunkter og ledelinjer, har løse elementer i gangbanen, 
og mangler kontraster.  Mangelen på kontraster er et problem for 
alle brukergrupper. Flere plasser i området er det snublekanter 
som er vanskelig å oppdage. 

Det er et ønske blant planleggerne å inkludere universell utform-
ing i planprosessene, så lenge det ikke sitter går på bekostning av 
andre hensyn i for stor grad. Interesseorganisasjonene er rimelig 
fornøyd med utformingen for bevegelseshemmede, men ikke for 
synshemmede. De øvrige brukergruppene er stort sett fornøyd, 
med Torgallmenningen. De tekniske installajonne er en fordel for 
alle...når de virker.
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Abstract

In recent years adapting universal design has been brought in to 
focus. With the NOU 2005:08 the term is considered more strongly 
into the law. Universal design imply that the physical environment 
are designed in such matter that every person has the same oppor-
tunity to use the different “solutions”.

This thesis concerns universal design in urban areas, and is a case 
study.  Because urban areas are used by all kinds of people, all kinds 
of user groups will be mentioned in this thesis. Through evaluation 
of the area and during interviews with city planners, interest groups 
and different kinds of user groups, I have come to some conclusions. 

Accessibility for disable people is pretty good, but some areas are 
difficult to reach. The area is not that good for people with impaired 
sight. The lack of defined walking path through the open space and 
lack of guide lines and contrast are some of the reasons that make 
the area difficult to use. 

The city planners are positive about the idea of universal design, but 
they point out that we must not forget other sides of the planning. 
The interest groups are pleased with the availability for disabled 
people, but not pleased with the accessibility for people with im-
paired sight.
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Innledning

Begrunnelse for valg av tema

Det ”voksne normalmennesket” har i mange år vært den dimen-
sjonerende faktoren ved utforming av det fysiske miljøet. Mye av 
planleggingen har tatt utgangspunkt i en fullt førlig mannskropp 
som forbilde, som Da Vicics idealmenneske. Dette målet inklud-
erer bare en del av befolkningen og fører til ulik behandling.  Barn, 
eldre og personer med funksjonsnedsettinger har andre behov 
enn voksne funksjonsfriske mennesker. I et samfunn der alle skal 
kunne delta må vi ta hensyn til menneskets variasjon i så vel alder 
som funksjonsevne. Universell utforming er en strategi for å oppnå 
likestilling. Fysiske løsninger som alle kan bruke er metoden vi 
kan oppnå dette på. Gjennom universell utforming kan vi hindre 
diskriminering og sikre folks rettigheter. Dette innebærer at vi 
må ha en sammenhengende planprosess, fra overordnet, langsik-
tig planlegging til konkret utforming. (Norges handikapforbund, 
2004). Vi er alle forskjellig og gjennom livet forandrer vi oss, dette 
gjør at å planlegge for en type menneske blir feil. 

Gjennom masteroppgaven håper jeg å belyse eventuelle problemer, 
ved hjelp av eksempelstudie og intervjuer. På denne måten kan vi 
ta lærdom av den planleggingen som er gjort, og jobbe mot å nå 
målet som er et tilgjengelig samfunn som for alle.

Veldig få passer til beskriv-
elsen av da Vincis “Ideal-
mann”. (Tegning Ole Th. 
Bommen)

Da Vincis idelmann. 
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Begrunnelse for valg av område

Fra jeg gikk på videregående og frem til i dag har jeg fulgt utviklin-
gen på Torgallmenningen. Jeg er oppvokst i et tettsted 3 mil nord 
for Bergen, og Bergen er dermed den byen jeg føler tilknytning til. 
Ved tegning, form, og farge linjen på videregående var vi ved en 
anledning i Bergen og så de første modellene av området. Jeg husk-
er spesielt barbie-beinet som var plassert i en av modellene. Alle 
byens borgere deltok i diskusjonen omkring utformingen og Brei-
viks kunstneriske utsmykking. Videre studerte jeg kunsthistorie på 
universitetshøyden, og daglig krysset jeg Torgallmenningen på vei 
til forelesning. Torgallmenningen ligger sentralt i Bergen sentrum 
og regnes av mange, deriblant meg selv, som byens storstue. Her 
samles byens befolkning til politiske og kulturelle tilstelninger, til 
handel eller som transportåre til andre deler av byen. I 1989-90 ble 
det holdt en arkitektkonkurranse av området Torgallmenningen-
Vågsallmenningen-Bryggen. Arkitektgruppen next to nothing vant 
denne konkurransen (Arkitektkontoret Cubus ble en god nummer 
to. Med dette utarbeidet Cubus reguleringsplanen, og grunntank-
ene til next to nothing ble ivaretatt). I 1995 ble arbeidet iverksatt 
og i 1999 ble området ferdigstilt. I tillegg har jeg sett på deler av 
Ole Bulls plass der den blå steinen befinner seg. Arkitektkontoret 
Cubus har utarbeidet dette området. Det ble ferdigstilt i 1993, altså 
før Torgallmenningen ble satt i gang. Ettersom dette er områder 
som er utarbeidet relativt nylig, er det interessant å se om grun-

ntanken om universell utforming er ivaretatt.  

Studieområdet

Bergen sentrum. Bildet er fra www.dialogen.no
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Avgrensing av problemstillingen

Problemstilling:

I hvilken grad fungerer Torgallmenningen* i forhold til begrepet 
universell utforming?

Hvordan oppfatter brukerne, interesseorganisasjoner og planleg-
gerne Torgallmenningen* i forhold til begrepet universell utform-
ing? 

I eksempelstudiet vil jeg ta for meg byrommet Torgallmenningen i 
Bergen. *I tillegg til Torgallmenningen vil jeg se på deler av om-
rådet vestover, Ole Bulls plass, der den blå steinen befinner seg. 
Dette gjør jeg fordi områdene er ikke tydelig atskilt. Det virket 
mest naturlig å avgrense oppgaven slik. Jeg har også interesse av å 
se på området rundt den blå steinen fordi jeg husker noe min mor 
sa da jeg var yngre. Før hun skulle spise lunch med venninnene 
i sentrum sa hun: I dag spiser vi på Dickens, så kan vi gjette på 
hvem som snubler i kanten og ikke.  Dickens ligger med utsikt mot 
blå steinen området, og fra vinduene i restauranten ser man godt 
om noen snubler i de lave kantene som befinner seg der. Vennin-
negjengen fant underholdning i å se reaksjonen på folk som ikke 
oppdaget kanten. Det er av interesse å finne ut om noen av inform-
antene mine kommenterer dette området. Jeg har også observert at  
veldig mange ulike personer bruker området. Betyr dette at det er 
god tilrettelegging her?

Jeg har valgt å legge vekt på alle brukergrupper, ikke bare personer 
med funksjonsnedsettinger. Torgallmenningen er et byrom som 
brukes av alle og er ment for alle, og det blir da mest naturlig å 
omtale flere enn et par brukergrupper. Gruppene vil likevel bli 
omtalt i ulik grad, da noen opplever flere problemer/hindringer 
enn andre.  
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Sentrale begreper og definisjoner

Tilgjengelighet
Tilgjengelighet vil her brukes om fysisk tilgjengelighet i uteom-
råder, slik at utformingen kan brukes av alle mennesker. Profes-
sor Asmervik beskriver godt hva tilgjengelighet er. Tilgjengelighet 
eksisterer når en person uten assistanse fra en annen person klarer 
å ta seg frem fra et sted til et annet, og uhindret har mulighet til å 
ferdes rundt i og oppleve stimulerende miljøer. (Andresen og Nor-
dås, 2004)

Tilrettelegging
Tilrettelegging ble før brukt om spesialtilrettelegging for enkelt-
grupper. Med begrepet universell utforming følger også ønsket om 
å ha en utforming som er slik at den passer alle. 
(Sosial og helsedepartementet, 2002)
        
Funksjonshemning
Tradisjonelt har funksjonshemning vært sett på som en egen-
skap til et individ. Begrepet har vært knyttet til en konsekvens av 
sykdom, biologisk avvik eller lyte. De siste 20 årene har det vært 
en endring i forståelsen av begrepet. En funksjonshemning be-
skriver hvordan funksjonsnedsetttingen påvirker situasjonen til 
et menneske. Med å bedre tilgjengeligheten kan vi minske graden 
av funksjonshemning. En person som sitter i rullestol er ikke like 
funksjonshemmet om trapper blir byttet ut med rampe, og en 
svaksynt person er mindre funksjonshemmet om kontraster og 
skilting er tydelig. (Sosial og helsedepartementet, 2002)

Universell utforming
Universell utforming innebærer at de fysiske omgivelsene skal 
utformes slik at alle mennesker kan bruke de samme løsningene, 
på en likestilt måte, i så stor grad som mulig. Dette inkluderer alle 
typer mennesker.  (Norges handikapforbund, 2001)

Definisjon
Universell utforming er en 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 og en spesiell utforming.
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Hensikt
Å forenkle livet for alle ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler 
og bygde omgivelser mer brukbare for flere mennesker, med små eller 
ingen ekstra kostnader.

Målgruppe
Alle mennesker; i alle aldre, størrelser og med ulike ferdigheter.

The Center for Universal Design utviklet sju prinsipper for uni-
versal utforming i 1997. De er utviklet for å evaluere eksisterende 
utforming og veilede i designprosessen. The Center for Universal 
Design understreker at andre faktorer som estetikk, økonomi, 
sikkerhet og sosiale forhold må taes hensyn til når noe skal ut-
formes.

Prinsippenes navn:
1. Like muligheter for bruk
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike 
ferdigheter.
2. Fleksibel i bruk
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og 
ferdigheter.
3. Enkel og intuitiv i bruk
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfar-
ing, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
4. Forståelig informasjon
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren 
på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller 
brukerens sensoriske ferdigheter.
5. Toleranse for feil
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige 
konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
6. Lav fysisk anstrengelse
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et mini-
mum av besvær.
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevi-
dde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, 
kroppsstilling eller mobilitet.(http://www.design.ncsu.edu/cud/)
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 Mange opplever å bli funksjonshemmet på grunn av de løsninger 
som velges. På grunn av samfunnsskapte hindringer kan personer 
med nedsatt funksjonsevne ha dårligere vilkår for utdanning, ar-
beid og et aktivt sosialt liv. Ved universell utforming går en bort fra 
individuell spesialtilrettelegging til å tilrettelegge for alle, uansett 
funksjonsdyktighet. Dette inkluderer det fysiske miljøet med byg-
ninger, anlegg, bruksgjenstander og informasjon. 

Det finnes mange grunner for å planlegge universelt, hindre 
diskriminering er en av grunnene. Å gi enkeltgrupper et dårligere 
utgangspunkt gjennom planlegging bør ikke forekomme.  Å sette 
spørsmål ved denne planleggingen ses gjerne på som uetisk. Men å 
planlegge for alle kan være krevende både politisk, økonomisk og 
faglig, spesielt ved forbedring av eldre bebyggelse. 

Figur 1
Misforhold mellom mennesker og miljø

Figur 2
Tilrettelegging for grupper av funksjon-
shemmede

Figur 3
Integrerende tilnærming eller universell 
utforming. Mange befolkningsgrupper er 
ivaretatt

Figur 4
Passende verdier for å dekke alle ytter-
punktene. Ikke noe misforhold mellom 
mennesker og miljø. 

Wijks 4 sirkler om helhetlig planlegging.(Sosial og hel-
sedirektoratet, Deltasenteret og Statens råd for funksjon-
shemmede, 2003) 
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Teori

I dette kapittelet blir den teoretiske grunnlaget for universell 
utforming presentert. Med dette som utgangspunkt vil jeg videre i 
oppgaven se på et konkret område for å se hvordan dagens situas-
jon i byrom er. 

Lenge var fattigkassen eneste utvei for mange med nedsatt funk-
sjonsevne i Norge. Utviklingen av sosialpolitikken skjedde ved at 
grupper av hjelpetrengende ble løftet ut av fattigdommen og gjort 
til gjenstand for særomsorg og særlovgiving. Allmenn uføretrygd 
ble først innført i 1960. På 1960-tallet skjedde det en mentalitet-
sendring og det ble en samlet politikk for funksjonshemmede.  
Rettighet og brukermedvirkning ble sentrale begreper (Sosial og 
helsedepartementet, 2002). Tilrettelegging og spesialløsninger har 
lenge vært brukt i planleggingen, først på 1990-tallet ble universell 
utforming et begrep. Det har skjedd mye på innen dette området 
siden den gang. 

Regelverket

Universell utforming er i dag inkludert i flere lover og forskrifter. 
Dokumentmaterialet rundt dette temaet er omfattende og jeg vil 
i denne oppgaven kun ta for meg det som er mest relevant for op-
pgaven og av nyere dato. 

Plan og bygningsloven og tekniske forskrifter

Tilgjengelighet blir i første rekke ivaretatt av plan og bygningslov-
en med tilhørende forskrifter. Loven har to hoveddeler, en plan-
del og en bygningsdel. Utemiljøet reguleres av bestemmelsene i 
plandelen. Universell utforming blir indirekte ivaretatt gjennom 
formålsparagraf, § 2 Gjennom planlegging og ved særskilte krav til 
det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og 
bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. 
I tillegg sier den at barns oppvekstvilkår skal sikres. 
§ 16 sikrer krav til medvirkning. Teknisk forskrift (TEK), § 10-1, 
sikrer tilgjengeligheten og brukbarheten for alle. Forskriften er su-
plert med en veileder som utdyper kravene, her beskrives også løs-
ninger som tilfredstiller forskriften. § 10-2. Sikrer generelle krav til 
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utearealer, deriblant egnet atkomst til bygg, areal til rekreasjon og 
lek og tilstrekkelig med parkeringsplasser for bevgelseshemmede. 
Teknisk forskrift § 10-21 sier at atkomst skal være lett å finne, lett å 
bruke, være uten hinder og tilrettelagt for orienterings- og bev-
egelseshemmede. Dette gjelder for boligbygg med inngang til flere 
enn 4 boliger, arbeidsbyninger og bygninger der publikum har 
adgang. Det er tilstrekkelig at kravene oppfylles for en av inngan-
gene, om inngangene er likeverdige. (www.Lovdata.no)

T-99/5 Tilgjengelighet for alle

Rundskrivet er utgitt av Miljøverndepartementet, Kommunal-og 
regionaldepartementet og Sosial og helsedepartementet og be-
skriver hvordan en skal sikre tilgjengeligheten etter plan og byg-
ningsloven. Det legges vekt på at funksjonshemmedes interesser 
skal integreres i kommunal planlegging. Kommunene får et bedre 
grunnlag til å vurdere saker der funksjonshemmedes interesser 
kommer i konflikt med andre hensyn. 
      
NOU 2001:22: Fra bruker til borger

I Mannåkerutvalgets innstilling, NOU 2001:22: Fra bruker til 
borger, ble universell utforming sammen med forslag om anti-
diskriminering vektlagt som strategi for å bedre levevilkårene til 
funksjonshemmede.  Det blir her gitt en omfattende beskrivelse 
av levekårene til funksjonshemmede i Norge. Utvalget foreslo 
innføring av antidiskrimineringslov og styrking av eksisterende 
lovgiving. (Sosial og helsedepartementet, 2002)
 
Stortingsmeldingen nr. 40

Modellen viser misforholdet mellom individets forutsetninger og 
miljøets krav. Gapet skal reduseres gjennom universell utforming.

Regjeringen legger i denne meldingen frem strategier, mål og tiltak 
i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne, og regjerin-
gen presiserer sitt verdigrunnlag.(Sosialdepartementet, 2002/2003)

Illustrasjon viser misforhold mellom 
individets forutsetninger og miljøet 
krav. Fra St. meld nr 40. (Sosialdeparte-
mentet, 2002/2003)
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Regjeringens handlingsplan

I 2004 utarbeidet regjeringen en handlingsplan for universell 
utforming som skal gjelde til 2009.  Planen sikter mot å bedre 
tilgjengeligheten for alle med særlig fokus på personer med ned-
satt funksjonsevne knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og 
følsomhet for miljøpåvirkning (astma-/allergi). Målet med planen 
er fullverdig tilgjengelighet med varig virkning. Dette vil innebære 
at alle samfunnsborgere skal ha samme muligheter til personlig 
utvikling, livsutfoldelse og utvikling.  Sektoransvarsprinsippet gjør 
at statlige, regionale og lokale myndigheter har selvstendig ansvar 
for å ivareta hensynet til universell utforming innen sine områder. 
(handlingsplanen)

NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet

NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot dis-
kriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Tilgjenge-
lighet skal bedres for alle. Utredningen inneholder utkast til lov 
om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjon-
sevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Den har som 
vedlegg en juridisk betenkning ”Universell utforming- fra ideal til 
rettsnorm.” Den foreslåtte loven skal sikre likeverd og fremme like 
muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjon-
sevne, og hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjon-
sevne.  Universell utforming spiller en stor rolle og i kapittel 3.5 
defineres begrepet som et prinsipp, en målsetting eller en strategi 
og betyr en utforming som virker inkluderende ved å ta høyde for 
ulike brukerforutsetninger. Tilgjengelig og universell utforming er 
ord som brukes i utforming av det fysiske miljø. Forskjellen mel-
lom de to begrepene er at tilgjengelighet sikres gjennom særløs-
ninger mens universell utforming er utforming som kan benyttes 
av alle brukergrupper. ”En målsetting om universell utforming kan 
sies å være en presisering av tilgjengelighetsmålsettingen, ettersom 

den innebærer inkluderende tilgjengelighet.”
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Dette er et utdrag fra lovutkastet til diskriminerings- og tilgjenge-
lighetsloven:

§ 1 Formål 
Lovens formål er å sikre likeverd og fremme like muligheter til 
samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hin-
dre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshem-
mende barrierer, og hindre at nye skapes.

§ 4 sier at direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av ned-
satt funksjonsevne er forbudt. Med direkte diskriminering menes 
at personer på grunnlag av nedsatt funksjonsevne blir behandlet 
dårligere enn andre. Indirekte diskriminering vil si at enhver 
tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling 
eller unnlatelse som fører til at personer med nedsatt funksjon-
sevne blir stilt ufordelaktig i forhold til andre.

§ 9, plikt til generell tilrettelegging, utforming sier at offentlig 
virksomhet skal arbeide for å fremme universell utforming. Dette 
gjelder også for privat virksomhet som er rettet mot allmennheten.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging 
av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Offentlig og privat virksomhet som er rettet mot allmennheten 
har plikt til å utforme universelt så sant det ikke medfører en 
uforholdsmessig byrde for virksomheten. Det skal da legges vekt 
på kostnader, virksomhetens ressurser, effekten av å bygge ned bar-
riere, sikkerhet, vern og om virksomhetens funksjon er av offentlig 
art. 

§ 10 tar opp plikt til individuell tilrettelegging. Arbeidsgiver, kom-
munale myndigheter, skoler og utdanningsinstitusjoner har plikt 
til å foreta individuell tilrettelegging for å sikre likeverdige utdan-
nelses- utvikligs- og arbeidsmuligheter. Også her skal kostnader, 
ressurser og effekten av å bygge ned funksjonshemmede barrierer 
vektlegges. 
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§ 11 tar for seg plikt til universell utforming av bygg og anlegg. 
Den sier bla. At bygg, anlegg og opparbeidede uteområder som 
er rettet mot allmennheten og som ferdigstilles etter 01.01.09 
skal være universelt utformet. Dette skal overholdes og sikres av 
planmyndigheten etter PBL. Plan- og bygningsmyndighetene kan 
gi dispensasjon men da skal det være av vernehensyn eller andre 
særlig tungtveiende grunner. 

I Plan og bygningslovens § 2, tredje og fjerde ledd skal skal be-
grepet sterkere inn: 

Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for 
å sikre barn gode oppvekstvilkår og for å sikre tilgjengelighet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleg-
gingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

Videre er universell utforming og forbud mot diskriminering på 
grunnlag av nedsatt funksjonsevne inkludert i en rekke andre 
lover. (Justis- og politidepartementet, 2005), 
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Metode

Jeg har gjennomført oppgaven min ved bruk av eksempelstudie og 
kvalitativ intervjumetode. Vurderingene jeg har gjort i registrerin-
gene har jeg knyttet opp mot de intervjuene jeg har utført. Gjen-
nom intervjuene fikk jeg innsikt og kunnskap om planprosessen, 
grunnen til hvorfor ulike valg ble tatt, grunnen til feil ved instal-
lasjoner og skader på elementer og hvordan de faktiske behovene 
til brukerne er. Ved å vurdere området opp mot intervjuene får en 
en mer helhetlig vurdering av hvordan tilstanden er i området i 
forhold til begrepet universell utforming. 

Eksempelstudie som metode

Gjennom eksempelstudie har jeg sett på et spesifikt område: 
Torgallmenningen i Bergen. Eksempelstudie som metode har 
vært trukket i tvil av ulike årsaker opp gjennom tiden. Bla. blir det 
hevdet at en ikke kan få generell viten gjennom eksempelstudie 
fordi det bare tar for seg et fenomen eller område. I følge Flyberg 
er dette feil, en må kunne se likhetstrekk mellom like caser. Ek-
sempelstudie går ut på å konsentrere seg om et tema i forhold til 
et konkret område eller hendelse. Ved å hente ut data fra området 
kan en på grunnlag av de trekke konklusjoner. Gjennom eksem-
pelstudier kan en se teori i praksis. Ved at kunnskap testes opp mot 
praksis, kan man ilegge seg ny kunnskap. (Flyvbjerg, 1994)

På bakgrunn av veiledere og befaring har jeg vurdert området opp 
mot begrepet universell utforming. Jeg var i området både om 
sommeren og vinteren, da det var sol, regn, snø og is. På denne 
måten fikk jeg observert hvordan publikum bruker plassen til ulike 
tider. Da jeg gjorde observasjonene mine hadde jeg med meg et 
evalueringsskjema med utgangspunkt i Handikapforbundets hefte: 
Tilgjengelige bygg og uteområder. Da jeg gjorde registreringene 
mine fant jeg imidlertid ut at det egnet seg mer å vurdere enkelt-
tema som inngangsparti, parkering og dekke fremfor å dele områ-
det inn i soner. Skjemaet brukte jeg likevel som fasit for de regis-
treringene jeg gjorde (vedlegg). 
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Kvalitativ intervjumetode 

I oppgaven har jeg benyttet meg av kvalitativ metode. Kvalitativ 
metode har sin styrke i å gå i dybden på et fenomen. Kvalitativ 
intervjumetode karakteriseres av at en har personlig kontakt med 
informanten og intervjuobjektet er nøye utvalgt, pga kompetanse 
innen temaet eller sine egenskaper. 

Jeg har gjennom oppgaven hatt personlig intervju. Fordelen med 
et personlig intervju er at intervjueren kan observere reaksjoner og 
kan overtale respondenten til å besvare spørsmålene som blir stilt. 
Ulempen er at intervjuerens nærvær kan influere svarene og det 
kan være tidkrevende når en skal utføre mange intervju. 

Det ble naturlig å utføre intervjuene på ulike måter. Den første 
gangen jeg reiste til Bergen i forbindelse med oppgaven var jeg 
interessert i å lære om planleggingsprosessen og finne ut hvem de 
ulike involverte var.  Jeg intervjuet i første omgang arkitekt Terje 
Kalve som var med i arkitektgruppen Next to nothing, Axel Nit-
ter Sømme hos arkitektgruppen Cubus, Trygve Johnson i kom-
munen, Alf Are Skog i handikapforbundet og Ove Ronny Leganger 
fra Blindeforbundet.  Dette er alle nøkkelinformanter som har en 
mening om planlegging og som har mye eller noe kunnskap om 
det. Intervjuene ble delvis et intervju, delvis en samtale, der det var 
like viktig for meg i ilegge meg kunnskap som å få et godt intervju. 
Kvaliteten i innholdet så jeg først da jeg hadde hatt flere intervjuer 
og begynte å se konflikter, ulike og felles oppfatninger. Eli Clark fra 
husbanken fikk jeg ikke møtt den uken jeg var i Bergen, dermed 
ble dette intervjuet tatt på telefon. Videre hadde jeg både et tel-
efonintervju/samtale med Jarle Birkeland i Bergen kommune og 
seinere et møte med han. I tillegg hadde jeg et personlig intervju 
med annleggsleder Kjartan Litland og sjefsplanlegger Mogens 
Lock Hansen. De tre sistnevnte jobber i Bergen kommune, grønn 
avdeling. 

Intervjuene med ineresseorganisasjoner og planleggere er det vi 
kaller individuelle dybdeinervjuer. Individuelle dybdeintervjuer 
gjennomføres når individets meninger, kunnskap erfaringer er 
av interesse. Intervjuene ble utført ved hjelp av en intervjuguide 
(vedlegg). En intervjuguide inneholder åpne spørsmål hvor re-
spondenten fritt kan uttales seg om temaet. For at jeg skulle 
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få den informasjonen jeg hadde behov for, stilte jeg de samme 
spørsmålene til planleggerne, men egne til handikapforbundet, 
blindeforbundet og husbanken. Lengden på intervjuene varierte 
fra 45-90 minutter. (Gripsrud, 2002)

Den andre intervjurunden jeg hadde var med ulike brukergrup-
per. Dette var for å få innsikt i hvilke ønsker og behov befolknin-
gen har og den oppfatning de har av området. Jeg utarbeidet da 
en intervjuguide (se vedlegg). Under samtalene ble spørsmålene 
tilpasset den enkelte informanten. Jeg prøvde å få en spredning 
i alder, og både kvinner og menn. Men det var viktigst å få en 
spredning av ulike brukergrupper med ulike behov, som mødre 
med barnevogn, blinde, rullestolbrukere, eldre etc. 
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Dette ble brukerinformantene mine
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Jeg har valgt å holde denne gruppen av intervjuobjekt anonyme, da 
enkelte av informantene ønsket det. Jeg ser heller ingen grunn til å 
navngi disse. Unntaket er skaterne som er avbildet i analysedelen. 
De tok jeg bilde av da de viste hvordan de bruker plassen. Lengden 
på intervjuene varierte fra person til person, fra 5- 30 minutter 
alt etter hvor mye meninger informantene hadde om temaet og 
hvor intervjuet ble holdt. Noen av intervjuene ble holdt hjemme 
hos intervjuobjektet, der de føler seg trygge og har god tid mens 
andre ble holdt på Torgallmenningen eller en benk i sentrum. De 
ulike settingene kan ha påvirket svarene til informantene i ulik 
grad. De som ble intervjuet hjemme følte seg gjerne friere til å si 
det de mente mens de som ble intervjuet i området lettere kom på 
ting ved at de kunne se området foran seg. Der intervjuene ikke 
foregikk på Torgallmenningen, hadde jeg med et oversiktsbilde 
over plassen, slik at informanten skulle bli minnet på utformingen. 
De kunne da vise konkret hva og hvor de mente. 

Det ble også noe variasjon i hvilke spørsmål som ble stilt, alt etter 
hva jeg fant relevant og aktuelt å spørre om. Det var viktig for meg 
å finne noen som bruker Torgallmenningen jevnlig, enten som 
transportåre til andre deler av byen og/eller som oppholdssted. 
Dette kunne jeg gjort ved å snakke kun med personer på Tor-
gallmenningen, men problemet ville da være at de ikke hadde tid 
eller ønske om å prate med meg eller at jeg ville stilt spørsmål de 
ikke har tenkt over eller var forberedt på, og dermed ikke ville gi 
et gjennomtenkt svar på. Jeg fant det da mest hensiktsmessig å 
intervjue venner og familie, eller få de til å ordne møter for meg 
med personer de vet bruker Torgallmenningen flittig. Å bruke per-
soner en kjenner kan være en svakhet i en slik undersøkelse, men 
i denne sammenhengen tror jeg det kan ha vært en fordel fordi jeg 
da visste at jeg fikk reflekterte og gjennomtenkte svar. Jeg måtte 
likevel ta kontakt med noen ukjente da jeg ikke hadde kontakter 
til de gruppene. Dette var bl.a. eldre mennesker, skatere, rulles-
tolbrukere og svaksynte. Den ene rullestolbrukeren og informan-
tene som var svaksynte ble jeg satt i kontakt med gjennom andre 
informanter. Intervjuet med fire skatere tok jeg samlet, på den 
måten kunne de utfylle hverandre og de så mye etter de samme 
kvalitetene i utformingen.   
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Presentasjon av ulike grupper

Bygg for alle mener prosjektering med utgangspunkt i universell 
utforming vil være basert på tre forhold:
1) Mennesket som barn, ung, voksen, eldre.
2) mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bev-
egelse, orientering og miljøforhold.
3) mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har kon-
sekvenser for utforming.

Jeg vil utdype dette nærmere med en inndeling av ulike bruker-
grupper. Først må det sies at alle mennesker er forskjellig og har 
ulike behov, derfor er det vanskelig å sette de i en bås. Jeg har 
likevel presentert en inndelig av ulike grupper, for å vise hvilke 
behov vi kan ha.  

Barn, 0-13 år
Barn forandrer seg hele tiden, både mentalt og fysisk. De oppfatter 
og forstår verden på en annen måte og har en lavere nå og rekkevi-
dde enn voksne har. Dette bør taes hensyn til i planleggingen. 

Ungdommer/tenåringer, 13-20 år
Unge har annen atferd enn vokse og har behov for å utfolde seg, 
leke og områder å bevege seg på. Materialer og områder bør også 
utformes slik at dette er mulig. Et par eksempel er unge som står 
på skateboard og rolerblades. 

Voksne, 20-67
Den verden vi lever i, er bygd etter ”normalmennesket”, men ofte 
passer ikke dette for funksjonsfriske mennesker. I løpet av livet 
har vi på ett eller annet tidspunkt nedsatt funksjonsevne. Dette 
kan f.eks være ved sykdom, skade eller svangerskap. Det kan være 
midlertidige problemer som gir gangbesvær og en må ta i bruk 
hjelpemidler som rullator, krykker eller barnevogn. I tillegg er det 
mange som er avhengig av briller eller linser. 
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Eldre, 67-
Funksjonsevnen reduseres generelt etter hvert som man blir eldre. 
Styrken i kroppen blir svakere, man blir dårligere til beins, synet 
og hørselen svekkes og hukommelsen kan svikte. Mange eldre må 
ha hjelpemidler i hverdagen som stokk, rullator, høreapparat og 
briller. 

Hørselshemmede
Det finnes ulike typer hørselshemninger; hørselshemmede, døve 
og personer med tinnitus. Noen blir født med ulike grader av hør-
selshemninger, men for mange er det noe som kommer med årene. 
Tinnitus er et problem som er blitt større og som også rammer 
unge. Belysning og god visuell informasjon er viktig for en som 
har hørselsproblemer og vil derfor bli vektlagt i oppgaven. (Statens 
byggetekninske etat- Husbanken, 2004)

Synshemmede
Her kan vi dele gruppen inn i to, blinde og svaksynte. Den største 
gruppen er svaksynte, et fåtall er helt uten synsrest. 130 000 nord-
menn regnes som synshemmede, over 1000 er helt blinde. (blinde-
forbundet.no). Felles for alle gruppene av svaksynte er at bybildet 
utydeliggjøres. (Belsnes, 2004) . For bedre å forstå hvordan en 
svaksynt opplever verden, viser jeg her illustrasjoner til de 6 mest 
vanlige øyesykdommene. 

Aldersrelatert macula degenerasjon (svakket skarpsyn)
Dette er den vanligste årsaken til sterk synshemning hos personer 
over 50 år. Sykdommen påvirker skarpsynet. 

Retinitis pigmentosa (kikkertsyn)
RP er en fellesbetegnelse på en rekke arvelige netthinnesykdom-
mer som fører til insnevret synsfelt. Mennesker som har RP får 
bevegelses- og orienteringsvansker på grunn av det ”smale” synet. 
Det blir vanskelig å se det som havner i blindsonen. 

Glaukom (Grønn stær)
Det finnes to varianter av denne sykdommen. Den mest vanlige 
gjør at en gradvis og smertefritt får en svekkelse av synet. Den an-
dre gir et akutt tåkesyn og ubehag i øyet, sterke smerter og dårlig 
syn. 

Godt syn

Aldersrelatert macula degen-
erasjon 

Retinitis pigmentosa 

Glaukom 
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Katarakt (grå stær)
Grå stær oppstår når øyenlinsen som normalt er klar, blir ugjen-
nomsiktig. Dette gir tåkete syn. Dette er den mest utbredte øye-
sykdommen, og rammer de fleste eldre mennesker i en viss grad. 
Grå stær trenger ikke gi store plager hvis forandringer i linsen er 
små. Men tåkesyn, blendingsproblmer, dobbeltsyn og nærsynthet 
hindrer livsutfoldelsen. En kan bla. få problemer med å være ute i 
sollys og kjøre bil.

Diabetes retinopati
Diabetes retinopati får en pga diabetes. Diabetes er den viktigste 
enkeltårsaken til at yrkesaktive personer mister synet. Den oppstår 
ved en netthinneskade om blodsukkeret er for høyt over lengre tid. 
Vanlige symptomer er tomme flekker i synsfeltet, nedsatt kontrast-
syn og sløret syn.

Synsforstyrrelser etter hjerneslag
Over 60 % av de som rammes av hjerneslag opplever synsforstyr-
relser som gir orienteringsvansker. Det mest vanlige problemet 
etter et slag er synsfeltutfall som rammer evnen til å se til en av 
sidene. Det kan også være i øvre eller nedre hjørne av synsfeltet. 
Andre vansker kan være svekket øyemotorikk, lysømfintlighet, 
tørre/såre øyne, svekket øyemotorikk og svekket visuell hukom-
melse. (Norges blindeforbund, 2004)

For synshemmede er farger, kontraster og belysning av stor be-
tydning. Mine kunnskaper om dette tema er for liten til at kon-
klusjonene jeg tar i denne oppgaven kan baseres bare på det. 
Konklusjonene er dermed basert på uttalelser fra blindeforbundet, 
informantene og egne observasjoner.

Bevegelseshemmede
Bevegelseshemmede omfatter de som har vansker med å bevege 
seg. Dette kan skyldes dårlig balanse, hjerte-lungesykdommer, 
nedsatt styrke i armer og hender etc. Noen trenger hjelpemidler 
som krykker, stokk, rullator, manuelle eller elektriske rullestoler 
i ulike størrelser. En som sitter i rullestol har et synsfelt som er 
lavere enn stående, og elementer som skilt og brytere bør plasseres 
i riktig høyde. 

Katarakt 

Diabetes retinopati
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Kognitive funksjonshemninger
Kognitive funksjonshemninger inkluderer de med forståelsesprob-
lemer, som personer med demens og dysleksi. 

Miljøhemninger
Dette omfatter allergikere, astmatikere, lungesyke og andre med 
nedsatt immunforsvar. Personer med slike miljøhemninger rea-
gerer på ulike stoffer, som først og fremst er i luften. Eksempel på 
dette er svevstøv fra vedfyring og eksosutslipp. Vi kan si at dette er 
en noe skjult form for funksjonshemning som ikke synes utenpå 
kroppen. 

Multifunksjonshemninger
Mange mennesker har flere funksjonshemninger som svekket syn 
og nedsatt hørsel. Dette gjelder spesielt eldre men kan også være 
andre. (Statens byggetekninske etat- Husbanken, 2004).

Datagrunnlag

For denne oppgaven har jeg brukt dokumentstudier, intervjuer og 
evaluering av området som metode for innhenting av data.

Dokumentstudiene har gått på å studere tekster om temaet uni-
versell utforming og selve studieområdet. Jeg har i denne sam-
menheng sett på dokumenter utgitt av interesseorganisasjoner, 
departementer, lokale veiledere og rapporter for Bergen og Torgall-
menningen. 

Jeg har i denne oppgaven valgt å ikke gå inngående inn på poli-
tikken, planprosessen og medvirkningsprosessen bak utbyggelsen 
av Torgallmenningen, da dette er veldig omfattende og en har 
begrenset tid når man holder på med en masteroppgave. Gjennom 
samtaler med planleggere i kommunen og i det private har jeg 
forstått at dette var en komplisert sak. I oppgaven har jeg sett på de 

fysiske løsningene i detalj i et konkret avgrenset område.
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Metodekritikk

Intervjuene ble utført til ulike stadier i arbeidet med oppgaven. 
Under de første intervjuene hadde jeg lite kunnskap om temaet og 
området, og informasjonen jeg fikk ble like mye en læringspros-
ess som et intervju. Etter hvert som jeg fikk mer kunnskap fant jeg 
ut hvilke spørsmål som var overflødige og hvilke som manglet. 
Kvaliteten på de ulike intervjuene kan på denne måten være vari-
erende.

Under intervjuene ble utsagn og sitater notert og i ettertid bear-
beidet. En viss tolkning vil forekomme og på denne måten kan 
enkelte utsagn ha blitt feilaktig formulert.

Noen av intervjuene tok jeg på telefon. Dette var intervjuobjekter 
som jeg ikke hadde tenkt på i startfasen av oppgaven, og enkelte 
brukergrupper, som jeg ikke fikk kontakt med før mot slutten av 
prosessen. Fordelen med at jeg tok de så seint er at jeg da hadde 
mer kunnskap, og visste mer spesifikt hvilke spørsmål jeg skulle 
stille. Ulempen er at en ikke får den kontakten med informanten 
som en får ved et personlig intervju. 

Før jeg begynte registreringene mine utarbeidet jeg et kartleg-
gingsverktøy. Dette viste seg å være ulogisk å bruke for området 
mitt og jeg la om registreringsmetoden min da jeg var ute i stud-
ieområdet. Jeg valgte å dele registreringen inn i tema snarere enn 
delområder, og brukte kartleggingsverktøyet som et hjelpemiddel 
og fasit. Det er mulig at registreringene mine hadde blitt mer over-
siktlig om jeg hadde hatt et oversiktlig kartleggingsverktøy da jeg 
gjorde registreringene. Når dette er sagt, er jeg tilfreds med at jeg 
gikk bort fra den opprinnelige metoden. 

I eksempelstudiekapittelet har jeg i den første delen både registrert, 
analysert, og beskrevet hva intervjuobjektene har uttalt. En annen 
mulighet hadde vært å dele dette, der registrering og intervjuob-
jektenes uttalelser var separat. Men da hadde en ikke sett områ-

deevaluering og intervju opp mot hverandre.
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Eksempelstudie

I dette kapittelet vil jeg presentere de funnene jeg har registrert 
etter flere befaringer i området. For bedre å forstå tilstanden og 
holdningene i Bergen når det gjelder universell utforming, tar jeg 
med en presentasjon av tilgjengelighetsmeldingen som Bergen 
kommune la frem i 2005. Videre har jeg tatt for meg historien til 
studieområdet i grove trekk, dette er for vise viktigheten av dette 
området i bysammenheng.  

Tilgjengelighetsmelding for Bergen

I 2005 utarbeidet Bergen en tilgjengelighetsmelding med utgang-
spunk i en gjennomgang av de krav og forventninger som nye 
regler om universell utforming vil si for kommunen. Med eksem-
pler fra Bergen, tar meldingen opp gode og dårlige eksempler på 
universell utforming.

Hovedkonklusjoner
-Kommunen får et større ansvar innen dette området som vil føre 
til krav til kompetanse, kunnskap, planlegging og ressurser. 
-kommunen har ikke en overordnet felles satsing på området. 
Mange oppgaver krever langsiktig innsats, andre relativt lite og kan 
dermed være en god start.

Forslagene til mål og strategier er utviklet med utgangspunkt i at 
tiltak bør gjennomføres innen en felles overordnet ramme som kan 
bidra til å sikre synergier av tiltak og god ressursutnytting.
Det er valgt tre innfallsvinkler

-En areal-eller områdebasert innfallsvinkel knyttet til kommuneplan-
ens arealdel.
-En tjenestebasert innfallsvinkel som skal bidra til å innfri krav som 
alt er innført eller som vil komme i sektorlovgivingen
-En kortsiktig innfallsvinkel som fremmer aktuelle pilotprosjekter der 
det kan forventes resultat på kort sikt. Disse skal ha stor betydning 
for brukerne, ha stor læringseffekt og fungere som utviklingstiltak for 
kunnskap og kompetanse på området.

For å lykkes i å følge opp regjeringens handlingsplan krever det at 
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kommunens planer og strategier forankres i trygg håndtering av 
regelverket, at man utvikler klare prosedyrer, og har en klar bev-
issthet og kompetanse knyttet til problemstillingen.

Uterom, gater og plasser i sentrum gjennomgår en kontinuerlig 
oppgradering. Det legges vekt på å øke miljømessige kvaliteter, 
estetiske forhold, og funksjonalitet. For mange betyr tiltakene i 
sentrum at tilgjengeligheten er blitt bedre. Tilbakemeldingene er 
positive, men i enkelte prosjekter er det etablert nye hindringer for 
enkeltgrupper. Eksempler på dette er møblering av byrom, kanter, 
fargebruk og overflater.

Handikapforbundet i Bergen nevner Torgallmenningen som et av 
områdene i Bergen med god tilgjengelighet. Men de påpeker også 
at for orienteringshemmede finnes det snublekanter.

Vestlandske blindeforbund mener det er vanskelig å orientere seg 
på Torgallmenningen pga manglende kontraster, ledelinjer og ikke 
markerte, små høydeforskjeller. Av svake sider nevnes også rek-
lame, restaurantvirksomhet og annen tilfeldig kommersiell aktiv-
itet på fortau og lite logisk gatestruktur. Dette gjelder for Bergen 
generelt. Blant forslag til forbedringstiltak er Torgallmenningen og 
annonsering på og utenfor bussene. Det er allerede høytalerannon-
sering på 6 trolleybusser, men de ønsker dette på flere kollektivav-

ganger (Bergen kommune, 2005)

27



Om studieområdet

Allmenninger er en viktig del av bystrukturen i Bergen. De fun-
gerer som plassrom og forbindelseslinjer til sjøen, samt som 
branngater. Bergen har opp gjennom tiden vært rammet av flere 
store branner. Etter den store bybrannen i 1916 fikk Bergen sin 
første moderne byplan og Torgallmenningen fikk sin overordnede 
utforming. Byplanen anla blant annet en akse som gikk fra teateret 
til Lille Lungårsvann, denne blir kalt kulturaksen. Ole Bulls plass 
og Torgallmenningen knytter denne aksen til Vågen, som historisk 
er det viktigste byrommet i Bergen.

Byplan over Bergen. Kulturaksen og bindeleddet mellom Vågen og 

kulturaksen er merket med rødt.  (Roald, Hans J. 1995)

Arkitekt Finn Berner sto bak planene til Torgallmenningen som 
ble utarbeidet på 20-tallet. Stilretningen er i nyklassisistisk, med 
unntak av Sundt bygget som ble oppført på 30-tallet i funksjonalis-
tisk stil. Selve plassgolvet ble anlagt med kjørebaner, parkeringsar-
ealer og fortau. Senere ble plassen utstyrt med kiosker, drosjehold-
eplass og sjøfartsmonument. En kombinasjon av økende biltrafikk 
og dårlig vedlikehold førte til at området forfalt. Gjennomføring 
av Gatebruks- og miljøplan for Bergen sentrum i 1989, innebar 
en omlegging av trafikkmønsteret, og sentrale deler av sentrum 
som Torgallmenningen ble frigitt til fotgjengere. Det overordnede 
grepet for utformingen var å vinne tilbake selve byrommet. Bergen 
kommune holdt en arkitektkonkurranse i 1989 som prosjektgrup-
pen Next to Nothing vant. Deres holdning var å gjenvinne byrom-
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met som møtested og offentlig arena.

Opparbeidelsen av Torgallmenningen ble utført i to etapper. Den 
vestre delen består av bakken ved Sundt-bygget mot Ole Bulls 
plass. Inn mot byggene er fallforholdet beholdt, mens det i midt-
partiet er flatt, ved hjelp av trinn oppe og nede. Den sentrale delen 
av planområdet, har fått en enkel utforming i form av en stor 
åpen plass. Det er to rekker med tosidige benker som vender inn 
mot husfasadene og inn mot plassen. Rundt hele plassen er det 
en lukket vannrenne som følger plassens form. Helt øst i området 
er det satt opp et monument, Sjøfartsmonumentet. I forbindelse 
med prosjektet ble Bård Breivik engasjert som utførende kunstner. 
(Kalve, 2000) 

Jeg har avgrenset området til å gjelde Torgallmenningen, langs 
husfasadene vestover til de møter Restaurant Dickens og hotell 
Norge. Dette vil si at deler av Ole Bulls plass er tatt med. For å 
gjøre oppgaven lettere å lese, kaller jeg de 6 byggene som ligger 
rundt Torgallmenningen: A, B, C, D(blir også omtalt som Sundt), 
E og F(vil også bli omtalt som kjøpesenteret Galleriet). Den rød 
kanten illustrerer områdeavgrensningen. 

Ole Bulls plass. Bygget 
som ligger bak den 
blå steinen, er restau-
rant Dickens. Bilde: 
Arkitektgruppen Cubus.
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Sjøfartsmonumentet

Torgallmenningens østre del

Torgallmenninges vestre del

Ole Bulls plass
Den blå steinen

Studieområdet. Den røde linjen er området avgrensning. Kart fra Prosjektgruppen Next to nothing as, Tor-
gallmenningen
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Registrering og analyse

Eksempelstudiet vil nå presenteres og analyseres. Studieområdet 
brukes hver dag, men i varierende grad. I byggene rundt er det 
funksjoner som butikker, kontorer, kjøpesenter og restauranter, 
noe som betyr at mange har arbeidsplassen sin her og at mange 
oppsøker plassen for å handle. Beliggenheten gjør også at det er 
naturlig å krysse plassen på vei til jobb og skole for mange av byens 
innbyggere. Området vil bli registrert etter ulike tema og vurdert 
opp mot kraven som er formulert i Tilgjengelige bygg for alle. De er 
knyttet opp til teknisk forskrift samt veiledere til denne forskriften. 
I tillegg har Norges handikapforbund satt noen egne kvalitetskrav 
som vil bli vurdert her.

Jeg utarbeidet et kartleggingsverktøy (vedlegg) for å registrere om-
rådet. Å utarbeide denne synes jeg var vanskelig, da jeg ikke kunne 
finne en logisk inndelig av delområder, og de fleste punktene i 
skjemaet kun gjaldt enkelte brukergrupper.  Da jeg dro ut på befar-
ing valgte jeg å ta utgangspunkt i skjemaet, men registrere temaer 
fremfor delområder.

Tilgang til området/Parkering/ kollektivtilbud

Selv om jeg har avgrenset området som vist over vil jeg gå litt inn 
på tilgangen til området. Det hadde vært interessant å studere og 
kartlegge dette nøye, men dette ville vært for omfattende og kunne 
vært en oppgave i seg selv.  Jeg har likevel tatt noen stikkprøver un-
der befaringene og spurt informantene mine hva de synes. Grun-
nen til at jeg ønsker å ta med dette kapittelet er fordi at selv om et 
område er tilgjengelig i seg selv, vil det ikke være tilgjengelig om 
det ikke er mulig/vanskelig å komme seg inn til området.

Kollektiv
I tilgjengelighetsmeldingen til Bergen står det at busselskapene 
HSD og Gaia Trafikk investerer i lavtrinnsbusser som etter hvert 
vil utgjøre en vesentlig del den samlede vognparken. Det vil 
antagelig ta over ti år å skifte ut alle bussene. Når meldingen ble 
skrevet var det under utprøving et system for lesbar og hørbar 
informasjon om stoppestedder på linje 2 til Natland. Handikapfor-
bundet påpeker at buss-selskapet har satt i drift noen trolleybusser 
med lavt gulv, og synlig og hørbar informasjon til de reisende. 
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Informanten som er blind kommenterer at han savner skilting av 
hvilken rute det er på selve bussen, og annonseringen av hvilken 
rute det er over høyttaler. Når han skal ta bussen må han gå til hver 
enkelt buss og spørre hvor den skal. Dette fører til at han i mel-
lomtiden kan miste den bussen han skal ta. Informanten som er 
svaksynt påpeker også at det er for dårlig annonsering på bussene. 
I tillegg sier hun at rutetidene på bussholdeplassene henger for 
høyt og har for liten skrift. Hun har mulighet til å lese informasjo-
nen om hun kommer helt inn til oppslagene, men der er det ofte 
en benk mellom slik at hun ikke kommer til.  Som regel må hun 
spørre noen om hjelp. Imidlertid påpeker hun at det har vært en 
forbedring den siste tiden, med høytalerannonsering på enkelte 
busser. 

En av busstoppene i nærheten av området er bak kjøpesenteret 
Galleriet. Mange av byens busser stopper langs bussøyene som er 
her. Tilgangen til leskjulene er ved overgangsfelt på begge endene 
av bygget. Overgangsfeltene er nedfelt, og har annet dekke enn 
fortauet. Leskjulene er i glass, med svarte kanter og en gul stripe på 
midten. På leskjulene henger det busskilt og nummer på bussene, 
disse henger for høyt og er for små.  Et problem er at om en går ut 
fra bussen der leskjulet befinner seg vil en på enkelte deler måtte 
bevege seg på en tynn stripe mellom glassveggen og bussen for å 
komme seg videre. For personer med rullestol og barnevogner vil 
ikke dette gå. 

I tilgjengelighetsmeldingen til Bergen står det også at bybanepro-
sjektet som er under planlegging, vil være universelt utformet fra 
starten av. Bybanen skal gå gjennom flere bydeler. I første omgang 
skal den gå til Nestun og på sikt ende opp på Bergen lufthavn, Fles-
land. 

Busskilt og nummer henger høyt og er 
små

Bussøyene bak Galleriet. Galleriet er 
det hvite bygget i bakgrunnen.
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Handikap-parkering

NHF sitt krav sier at p-plassen ikke skal være mer enn 20 meter 
fra hovedinngang. Inn til området er det fire plasser som oppfyller 
dette. I tillegg har jeg tatt med de som ligger inntil 100 meter fra 
området. Grunnen til dette er at det ved tilstelninger er behov for 
mer enn de fire. Noen av de er mer og mindre brukbar. Alle plas-
sene er merket med skilt. Veilederen til teknisk forskrift sier at det 
skal være minst en handikap-parkering nær byggverk, dette opp-
fylles ikke i studieområdet. Jeg vil nå presentere noen av handikap-
parkeringene. 

Oversikt over handikap-parkeringsplassene i området

1-4 ligger helt inntil området. Fra 5,9,10 og 11 er det flatt til om-
rådet, fra 16 og 17 er det en stigning opp til Torgallmenningen, og 
fra 6-8 og12-15 er det en helning nedover. 
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Plass 1: Parkeringsplassen mellom Dickens og Hotell Norge er 
antagelig den beste i området. Terrenget er flatt og dekke er asfalt. 
Den er ikke oppmerket, men det er god plass rundt og det er lite 
trafikk. Veien er en blindvei og brukes stort sett bare av taxi og 
varelevering. En kan bevege seg i flatt terreng ut i området.

P-plass 2 ligger i umiddelbar nærhet av området. Parkeringsplas-
sen er merket med skilt, men ikke med symbol i dekke. Opp-
merkingen er på brostein, dette er ikke det gunstigste underlaget.
Den tilfredsstiller ikke kravene til størrelse. Det er imidlertid et 
pluss at det er flatt terreng frem til området, og at parkeringsplas-
sen ligger i enden av gaten, slik at en kan bruke av arealet utenom 
oppmerkingen for av og påstigning av rullestol. 

Parkeringsplassene 10 og 11 ligger på brostein i en sidegate ned 
mot Vågsallmenningen, stigningsforholdet er over 1:20. Opp-
merkingen var noe uklar, men ca 3x16-17 meter til sammen. Plas-
sene oppfyller dermed krav til lengde men ikke bredde, imidlertid 
har fortauet, som er skiferbelagt en lav fortauskant og gaten er lite 
trafikkert, og kan antagelig brukes. Tilgjengeligheten til området er 
god med nedsenkede overgangsfelt og flatt terreng.

P-plass 16 og 17: Dekke er brostein, fortauet ved siden av er as-
faltert. Lengden på plassene oppfyller kravene til teknisk forskrift 
men bredden er bare 2 m. En bil med dør for rullestol på siden av 
bilen vil få et problem når rullestolen skal ut. De må da bruke av 
veibanen som er mye trafikkert.

På hjemmesiden til Bergen parkeringsselskap er det informasjon 
om hvor det er parkeringsmuligheter i sentrum og hvor de enkelte 
handicap-parkeringene ligger.  Alf Are Skog i Handicapforbundet 
gjorde meg oppmerksom på dette. Han er veldig fornøyd med 
dette tilbudet.

Parkeringsplass 1, Sundt i bakgrunnen

Parkeringsplass 2

P-plass 10 og 11; Den øverste av de to 
parkeringsplassene i forgrunnen, kjøpe-
senteret Galleriet i bakgrunnen. 

Parkeringsplass16 og 17 ligger langs 
husfasaden
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Fremkommelighet uten kollektivtransport eller bil

Å oppnå universell utforming overalt, er vanskelig, men man bør 
i alle fall strebe mot å nå dette målet i sentrumskjernene. Dette vil 
være hovedferdselsårer i områdene Vågsallmenningen-Bryggen-
Strandgaten-Torgallmenningen- Ole Bulls Plass- Festplassen- forbi 
Lille Lungårsvann til Togstasjon og by/buss-stasjon. Dette er om-
råder som har blitt restaurert eller fått ny utforming i seinere tid. 

Det har vært fokus på at det skal være lett å bevege seg i sentrum-
skjernen, med nedsenkede fortau ved overgangsfelt og fremkom-
melig dekke.  Et par av disse har imidlertid blitt kritisert for dårlig 
tilgjengelighet av interesseorganisasjoner. Eksempler på dette er 
Festplassen. Bildet er en illustrasjon av Festplassen, utarbeidet av 
Arkitektgruppen Cubus. Området har fått kritikk for trinn som 
ligger langs begge sidene av plassen. De mangler kontraster og 
oppleves av mange som snublekanter. Det siste partiet ned mot 
Lille Lungårsvann er ennå ikke bygd. Det har kommer protester fra 
Handikapforbundet mot at den skal utformes på den måten, fordi 
rullestolbrukere ikke vil ha mulighet til å komme seg ned på plat-
tingen ved vannet (Mogens Lock Hansen, 2006). 

Trinnene på festplassen
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Kvinnen som sitter i rullestol sier at det er vanskelig å komme seg 
frem med rullestol i sentrum. Grunnen til dette er dårlig vedlike-
hold og mye brostein. Områdene jeg har nevnt over er for øvrig 
ganske gode. Hun sier at hun foretrekker å bruke disse delene av 
byen fordi tilgjengeligheten for henne er bedre her enn i resten av 
byen. 

Blindeforbundet nevner flere av overnevnte områder som dårlige i 
tilgjengelighetsmeldingen til Bergen. Spesifikt er dette Torgallmen-
ningen, Festplassen og Vågsallmenningen. Mangelfull kontrast-
farge gir usikker ferdsel i gater og byrom. Det nevnes bla mangel 
på kontraster i nedfellede overgangsfelt og trinn. De svaksynte 
informantene har nevnt trinnene ved Festplassen som noe de er 
missfornøyd med. 
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Videre vil selve studieområde bli evaluert ut fra befaringene og 
knyttet opp mot intervju med planlegger, interesseorganisasjoner 
og brukere. 

Dekke

I store deler av området er det brukt skifer av Iddefjordgranitt. 
Mønsteret og størrelsen varierer. Inn mot bygningene er hellene 
rektangulære, på den store åpne plassen i midten har de varierende 
størrelse formet i et helhetlig mønster. Enkelte plasser er hellene 
skadet og mellom hellene er det sprekker som følge av manglende 
fugemasse. Grunnen til hvorfor fugemassen forsvinner er i følge 
Birkeland uviss. Det kan være kvaliteten eller temperaturen på 
fugemassen da den ble lagt, vann eller frost, eller bruk av vanlig 
salt. Det skal brukes miljøsalt på Torgallmenningen, men det kan 
ha blitt brukt vanlig salt uten at de vet det sikkert. På spørsmål om 
hvorfor hellene knuser sier Birkeland at dette kan skyldes ulike 
grunner, også manglende fugemasse. Når fugemassen forsvinner, 
kan hellene løsne, dette kan skje ved varetransport. Servostyring 
på tunge biler eller lifter som blir sluppet ned på hellene kan skade 
hellene, spesielt hvis fugemassen er borte. Kun langs husveggene 
er skiferhellene sterke nok til å tåle tung transport. Når hellene 
løsner, er det lettere for at de knuses. I følge Birkeland er dette 
antagelig grunnen til at enkelte av hellene er helt borte. ”Vi prøver 
å få ordnet fugemassen så fort vi kan, men dette avhenger av vær, 
temperatur og tid. Om vi ikke får tatt det med en gang, fjerner vi 
hellene helt slik at de ikke knuses.”

Manglende fugemasse

Heller som er fjernet

Trinnene bak sjøfartsmonumentet

Den midtre delen er det brostein i 
dekke. 
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I skiferdekke inn mot bygningene er det varmekabler. De skal sikre 
at ikke snø og is legger seg. På befaring i området observerer jeg 
at det ligger snø og is også i disse områdene. Da jeg spør Birke-
land om grunnen til dette, forteller han at det skyldes en feil i et 
sikringsskap, og at det har vært slik siden før jul. Han forteller også 
at det saltes på Torgallmenningen, og at det da brukes, eller skal 
brukes miljøsalt. 

Trinn (bak sjøfartsmonumentet retning bryggen og ved Narvesen) 
og vannrennen, som ligger som en lukket sekskantet form, er av 
Bjæløvgranitt. Trinnene starter med 0-punkt og ender i 15-16 cm. 
Informantene som er svaksynte sier at trinnene ved sjøfartsmonu-
mentet er ubehagelig, og at de prøver å unngå de områdene. 

Kvinnen som er svaksynt sier at et av problemene er mangelen på 
kontraster. Fargene i området går mye i de samme gråtonene. Også 
flere av de andre informantene påpeker at de opplever området 
som ensformig, noen omtaler den som en steinørken. Den svak-
synte informanten skulle ønske hele området hadde skrått, slik det 
gjør langs husveggene. Hun er skuffet over at det ikke ble tatt mer 
hensyn til synshemmede ved utformingen av Torgallmenningen, 
dette gjelder også andre nyere prosjekter i Bergen sentrum fortel-
ler hun. “Når de har brukt så mange millioner på prosjektene, burde 
de tatt hensyn til oss også.” Informanten understreker imidlertid at 
hun kan ofre en del for et estetisk utrykk. 

Skaterene utrykker missnøye med dekke som er lagt. Enkelte plas-
ser er bedre enn andre, men ofte er det ujevnt. De kommenterer at 
det er sprekker i dekke, noe som ikke er ideelt for skateboard. De 
foretrekker å bruke området rundt den blå steinen. Her er dekke 
jevnt og en del trinn. En av skateren skulle ønske det var flere trinn 
på Torgallmenningen. 

Dekke kan blende når det er vått

Trinnene helt vest i den vestre delen.
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De fire informantene er 16-17 år og forteller at de reiser inn til 
Torgallmenningen for å bruke området til å skate. Det er da hov-
edsakelig området rundt den blå steinen, foran Dickens i retning 
Ole Bulls plass. Da jeg spør om grunnen til at de velger akkurat 
dette området forteller de at det er pga dekke. Den flate skiferen 
som dekker det meste av Torgallmenningen, og som andre kanskje 
ville tro var ideelt for ungdommer med skateboard, er ikke spesielt 
egnet for dette forteller de. Dekke er hardt, det er ujevnt (sprekker 
mellom hellene) og enkelte plasser er det skader på underlaget. Et 
lignende dekke er brukt på Festplassen like ved Torgallmenningen 
og informant 18 mistenker planleggerne for å legge dette bla for å 
holde skaterne borte. Grunnen til at de liker steinen rundt den blå 
steinen er at dekke er jevnere (ingen sprekker mellom steinene) og 
at det er trinn hvor det er mulig å gjøre triks. Informant 17 skulle 
ønske Torgallmenningen hadde flere trinn og bedre dekke. 

Litland og Birkeland i Grønn forteller at de ser på skateren som et 
problem.  ”Skatere er skrekken for oss” sier Litland. Problemet er at 
de skader materialet, det blir riper og biter detter av. Et av eksem-
plene er i følge Birkeland sjøfartsmonumentet, som har riper som 
antagelig er en følge av skating. Om vinteren tømmes monumentet 
for vann og da bruker skaterne det til å skate på. På Festplassen 
like ved Torgallmenningen er det gjort et tiltak for å hindre skader 
på materialene. Her forstod de at en av kantene kom til å bli brukt 
av skatere og de la dermed en stålkant oppå for å beskytte. Litland 
sier at det er ønskelig å skape plasser som er beregnet for skatere.

Trinnene ved den blå steinen som er nevnt over, starter med 0-1 
cm og blir gradvis høyere. Om en ikke er oppmerksom kan en 
snuble i denne kanten.  Flere av informantene kommenterer dette 
som ubehagelig. 

Snublekant ved den blå steinen. Teateret i bakgrunnen

Skaterne liker seg godt på Torgallmen-
ningen og Ole Bulls plass.
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Informanten som sitter i rullestol er stort sett fornøyd med dekke 
på Torgallmenningen. Hun sier at underlaget generelt er veldig 
dårlig i Bergen for en i rullestol, og at Torgallmenningen er en av 
de beste plassene i byen. Hun utrykker likevel en misnøye med at 
det til tider er ødelagte heller og dårlig vedlikehold. Ved Narvesen 
sier hun at det er ubehagelig med brosteinen som er der. Jeg prøver 
å unngå brostein så godt jeg kan. Hun mener det er unødvendig 
med alle kanter som ikke har noen funksjon. ”Det virker som det 
er kult med kanter og trinn”, og viser da til området rundt den blå 
steinen.

Kalve forteller at da de skulle legge vannrennen laget de en mod-
ell som ble testet med rullestol før den ble lagt. Brukerne som er 
avhengig av hjul sier at den ikke er noe stort problem, men at de 
prøver å unngå den. Som ledelinje påpeker Leganger fra blindefor-
bundet at vannrennen kan brukes som det men at den er en lukket 
form og dermed ikke fører den blinde til en konkret plass. Han 
tror heller ikke at den var ment som ledelinje da den ble planlagt. 
Dette bekrefter Kalve og Sømme, men de har også observert at den 
kan brukes til det. Det blir en naturlig ledelinje. To av de syn-
shemmede sier at de opplever opplever vannrennen mer som en 
snublekant enn en ledelinje. 

Faste elementer/installasjoner 

Benker/sitteplasser

I områdets østre del står det benker langs vannrennen. De er satt 
opp systematisk og har lik utforming. De er designet tosidig, slik 
at det er mulig å sitte vendt inn mot plassen eller mot bygningene. 
Setet og vanger er i granitt og ryggstø er i massivt tre. Det skal 
ifølge grønn etat i Bergen kommune være varmekabler i setet, men 
da jeg var i området en dag det var kaldt og regn i luften lå det 
vann og snø på setet. De som satt på benkene satt oppå treryggen. 
Det er ingen ledelinjer som leder blinde mot benkene, Leganger i 
blindeforbundet savner dette. Ved Narvesen er det fire benker uten 
rygg, der setet er i tre. 

Tosidige benker med varmekabler i 
sete.

Benker i vestre del, Narvesen i bakg-
runnen. De er 44 cm høy. 

Vannrennen til høyre i bildet. Til ven-
stre står tosidige benker. 
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Sjøfartsmonumentet er designet slik at en kan sitte på kanten. 
Steinen rundt skal være oppvarmet. I tillegg er det elementer som 
brukes som sitteplass, som kulene og føttene på Breiviks søyler. 

Informant nr 3 forteller at når hun setter seg på Torgallmenningen 
sitter hun stort sett på benken vest for Narvesen. En av grunnene 
til at hun foretrekker dette området, er det store treet som er 
mellom benkene. ”Det gjør at en føler seg litt trygg, og så er det 
ikke så åpent som lenger oppe på plassen” I sin helhet synes hun 
Torgallmenningen er kald og har for lite vegetasjon. Problemet er 
imidlertid at det sjelden er sitteplasser her på fine dager, forteller 
hun. Sitter hun på de tosidige benkene mellom sjøfartsmonumen-
tet og Narvesen, sitter hun oppå ryggen. ”Setene er ofte kalde og 
våte”. Jarle Birkeland i Bergen kommune kan fortelle at det har 
vært en brann i et sikringskap slik at varmekablene i benken ikke 
har virket siden før jul. I følge han pleier de å fungere greit. Flere 
av intervjuobjektene, da spesielt barn og småbarnsforeldre, kom-
menterer at de foretrekker å sitte ved sjøfartsmonumentet, eller på 
trappene mot den blå steinen. Dette er på grunn av vannspeilene 
som barna setter stor pris på. Noen av de eldre informantene liker 
å sitte ved sjøfartsmonumentet på grunn av historien det forteller. 
En dame på 80 forteller at hun stopper alltid og beundrer monu-
mentet når hun går forbi: ”Sjøfartsmonumentet er nydelig” sier 
hun. 

Pullerter,, kuler etc.

For å hindre trafikk er det satt opp kuler og pullerter. Høyden 
på pullertene er 1 m og dette kan medføre ubehag for enkelte 
som ikke kan se. Det er ikke varselfelt som gjør synshemmede 
oppmerksom på hinderet de møter på, og det er vanskelig å vite 
nøyaktig hvor de befinner seg.

Instalasjonene er designet slik at de har 
fler enn en funksjon. Her brukes foten 
på en av Bård Breiviks søyler som benk.

SjøfartsmonumentetKuler og pullerter
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Flere plasser i Bergen, bla på Torgallmenningen, hvor disse be-
finner seg har blindeforbundet satt på klistremerker for å utrykke 
sin misnøye. Den blinde informanten sier at han personlig ikke har 
problemer med elementene fordi han har hund som styrer unna. 
Det er verre for svaksynte som ikke vil innse at de ser så dårlig at 
de burde hatt stokk. For de kan det være vanskelig å styre unna alle 
elementene. 

På allmenningens østre del, er det 12 flaggstang/juletrærhull, langs 
vannrennen. Her blir det satt opp juletrær til jul, flaggstenger til 
17. mai og reklame for arrangementer som Norway fish and aqua 
messen, som ble holdt 20.04.06-24.04.06 i Bergen.

Fordelen med et slikt system er at festene kan brukes til flere 
formål og en slipper å ha en søylejungel til daglig. Den blinde in-
formanten forteller at dette stort sette er uproblematisk for en som 
er helt blind og bruker førerhund, hunden vil da føre eieren rundt 
hinderet. Om en svaksynt derimot har lært seg å lese området uten 
stengene, kan de komme overraskende på.
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Rister

Ristene ligger i vannrennen og har en spalteåpning som er 2 cm 
på det meste. Rister bør ikke ha spalteåpning på mer enn 1 cm, da 
unngår en at stokker, krykker og skohæler setter seg fast. (Norges 
Blindeforbund, 2004) 

Minibank
Det er en minibank i området, i bygn-
ing A, ved siden Mc Donalds. Denne 
har dårlig tilgjengelighet. Den er for 
høy og skjermen er plassert i en in-
nhukk. En rullestolbruker kan ikke 
bruke denne.

Løse elementer

Enkelte av forretningene på Torgallmenningen setter ut skilt, sta-
tiver og vogner. En av butikkene, Sørensen, har bord og stoler ute 
i åpningstiden. Plasseringen på disse elementene varierer noe fra 
dag til dag, men de fleste står i gangbanen under Breiviks glasstak. 
For en i rullestol vil ikke dette være et stort problem, da de kan 
komme seg forbi, men det er ingen varsel for en synshemmet om 
at det kommer et hinder. 
 

Løse elementer foran butikkene
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Inngangspartier

Jeg har bare vurdert inngangene fra selve Torgallmenningen, men 
jeg har tatt hensyn til om det finnes andre eller bedre alternative 
innganger andre steder på bygget. Det er mange innganger på plas-
sen og jeg tar ikke opp alle her.

Med unntak av bygg A har Torgallmenningen trinnfri atkomst til 
butikkene. Sundt som ligger ovenfor dette bygget, og dermed med 
samme stigningsgrad, har bare en inngang på siden inn mot områ-
det, den har trapp og rampeløsning.  

Funkisbygget Sundt har tre hovedinnganger inn til kjøpesenteret. 
Inngangen ut mot Ole Bulls plass har to dører som er tunge, og en 
kant foran inngangspartiet. Like etter inngangen er det en trapp 
som går opp til 1 etasje og en trapp som går ned til kjelleretasjen. 
Dette gjør at den er ubrukbar for en i rullestol. I tillegg er det en 
liten snublekant foran inngangspartiet. Inngangen i øst har au-
tomatisk skyvedør, den er trinnfri men like etter at en er kommet 
inn er det tre trinn ned til 1 etasje. Med dette er den ikke brukbar 
for en i rullestol, men barnevogner kan likevel løftes ned trinnene. 
Inngangen på siden inn mot Torgallmenningen som har rampe, 
ved siden av trapper, tilfredsstiller kravene til bredde og håndlister 
men når en er kommet på toppen, der rullestolen skal snu foran 
døren, er avstanden bare 1,2 m til første trinn, ikke 1,5 m slik 
kravene i veilederen til teknisk forskrift sier den bør være. Den ene 
rullestolbrukeren jeg intervjuet, sier at den er brukbar, hun har 
imidlertid en relativt liten elektrisk rullestol. 

Sundt. Inngangen ut mot Ole Bulls 
plass. 

Inngangen i øst.

Inngangen ut mot Torgallmenningen har rampeløsning.
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Da området ble planlagt, ble trinnfri atkomst vektlagt. Alle by-
ggene bortsett fra ett (bygg A) har trinnfri atkomst. Dette gjør 
det enklere for de som er avhengig av hjul å bruke forretningene. 
Problemet blir at tankegangen har stoppet ved inngangene. En-
kelte av butikkene har avdelinger i flere etasjer, og heistilgangen er 
dårlig. Rullestolbrukeren jeg snakket med fortalte at hun ved en 
anledning ville opp i andre etasje hos Platekompaniet. Hun måtte 
da spørre de ansatte for i det hele tatt å kunne ta den, og den var 
liten og ikke beregnet på rullestol. Dette problemet møter en andre 
steder også. Den svaksynte informanten tok også opp dette. 

Bygg E har også trinnfrie innganger. Noen av forretningene har 
automatisk skyvedør andre har vanlige dører. Disse er for tunge, 
men i åpningstiden når butikkene er åpen for alle, står som regel 
dørene åpne. Her er det også et problem at noen av forretningene 
er over flere etasjer, og tilgangen til kjeller og 2 etasje er dårlig.

Galleriet (bygg F) har mange innganger til kjøpesenteret. De fleste 
er trinnfrie men dørene er tunge. Disse står ikke åpne i åpningsti-
den. Forretningene har for øvrig inngang fra innsiden av kjøpe-
senteret også, noe som gjør det mulig å komme seg inn via en av 
hovedinngangene, som er plassert på hjørnene, og videre til ønsket 
forretning.

Bygg A er det bygget som ikke har trinnfri atkomst. Bygget ligger i 
samme skråning som Sundtbygget. Sundtbygget har som sagt løst 
dette med kun å ha en inngang på denne siden, som har en ram-
peløsning. Dette bygget har flere innganger ut mot Torgallmennin-
gen, som har trinn opp til døren. Trinnene har varierende høyde 
for å ta igjen stigningen. De kan muligens være snublekanter. 
Skulle en løst dette problemet måtte man enten gjort om på bygget, 
eller utformingen av store deler av området. 

I åpningstiden har flere av forretnin-
gene dørene åpne.

Bygg A har trinn foran inngangspar-
tiene. 
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Overgangsfelt

Det går to overgangsfelt direkte fra Torgallmenningen, begge ligger 
i øst, retning Vågen. De er plassert rettvinklet i forholdt til ve-
ien, hverandre og fasadene. Overgangsfelt ned mot fisketorget, er 
nedsenket og har 2 cm fra kant til plan. Det er ikke oppmerksom-
hetsfelt foran overgangsfeltet eller ledelinje frem til den, men det er 
forandring i dekke på selve overgangsfeltet. Veien som krysses går 
mye på fotgjengernes primisser, og det er lite trafikk her. Rullestol-
brukeren jeg snakket med kommenterte at hun var fornøyd med at 
fortauet var nedsenket, og at tilgangen mellom områdene Torgall-
menningen-Standgaten-bryggen er god. 

Overgangsfeltet som går i retning Vågsallmenningen er lys- og 
lydregulert. Dette overgangsfeltet er farligere å krysse, her er det 
mye trafikk med to felt i hver retning. Også her er fortauet ned-
senket og har endring i dekke. Det er verken ledelinje, varselfelt 
eller rekkverk i forbindelse med overgangsfeltet slik håndbok om 
synshemmedes krav til tilgjengelighet ønsker. Den blinde inform-
anten er imidlertid fornøyd med at det er lydregulering og 2 cm i 
det nedsenkede fortauet. 
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Toalett

I Narvesenbygget er det tre toaletter, et for kvinner, et for menn og 
et handicaptoalett. Hc-toalettet er plassert slik at en må bevege seg 
minimalt over brostein. Toalettene var for øvrig stengt da jeg skulle 
se på de i midten av april, og jeg fikk dermed ikke undersøkt de. 
Hvor lenge og grunnen til at de er vært stengt vet jeg ikke, men det 
kan tyde på at det er en langsiktig løsning da låsene er fjernet. 
  

Belysning

Mellom bygningene er det plassert strekklys. Strekklysene henger 
fra husfasade til husfasade. I alt er det 7 stykker med 2 lys på hver, 
som henger mellom de seks husene på Torgallmenningen. De gir 
ikke mye lys, men nok til at det ikke blir noen mørke områder på 
plassen. Ved å ha strekklys unngår en å fylle plassen med lyktes-
tolper. Benkene som står på plassen har lys under. Jeg har ikke 
under noen av befaringene, sett at de har vært på. De skal i følge 
Birkeland i kommunen, slås på sammen med gatebelysningen om 
kvelden. Noen av hjørnene har spotter som gir lys over inngang-
spartier eller definerer hushjørnet. Enkelte av husfasadene har også 
armaturer. Mest lys gir likevel utstillingsvinduene i forretningene 
og restaurantene. Den synshemmede informanten sier at hun som 
mange andre synshemmede prøver å unngå å ferdes ute etter at det 
har blitt mørkt, men at Torgallmenningen er av de bedre plassene 
når det gjelder belysning i sentrum.

Strekklys

Utstillingsvinduene gir mye 
lys. 
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Lyd

Støynivået i området er varierende. Når det er arrangementer blir 
det satt opp scener på allmenningen og det kan være høy lyd fra 
konserter, skuespill, taler og mange tilskuere. Om sommeren er 
det flere arrangementer og aktivitet enn i vinterhalvåret. Været har 
også påvirkning på lydnivået, varmt og pent vær lokker barn til 
vannspeilene, skateren til områdene rundt den blå steinen, og som 
oppholdssted for bergensere og turister generelt. Torsdag, fredag 
og lørdag natt er det naturlig nok et høyere støynivå enn net-
tene ellers i ukedagene da flere utesteder ligger i sidegatene rundt 
Torgallmenningen. Ellers spiller platekompaniet som har inngang 
ut mot torgallmenningen, musikk i åpningstiden. De pleier å ha 
dørene åpne. Leganger i blindeforbundet sier at et hjelpemiddel for 
å orientere seg er etter lyd. Lyden fra Platekompaniet kan si noe 
om hvor en befinner seg i området.

Torgallmenningens vestre del. Bilde fra www.hunbanken.no
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Oppsummering av brukerne behov

Videre vil fordelene og ulempene for de ulike brukergruppene 
presenteres. 

Barn, 0-13
Selv om det ikke finnes noen lekeapparater i området får jeg in-
ntrykk av at barna trives her. Spesielt er det vannspeilene, ved den 
blå steinen og Sjøfartsmonumentet, og fontenene mellom Sundt 
og Narvesen de oppsøker. Hovedsakelig vil dette gjelde som-
merhalvåret, da de tømmes om vinteren. Plassen gir også god 
tumleplass, til å springe og sykle, og dekket er stort sett bra for 
barnevogn. Under enkelte arrangementer er det også underholdn-
ing for barna i form av konserter eller teater. 

Ungdom, 13-20
Ungdom holder på med mange ulike interesser, som rolerblades, 
sykling og skateboard. Ved enkelte innganger til området er det 
sykkelstativ. Skaterene utrykker at de er fornøyd med deler av om-
rådet, som rundt den blå steinen. Området brukes også mye som 
oppholdssted, spesielt den blå steinen. Ofte bare som møtested, 
men også som en plass å være. Spesielt om sommeren og fine dag-
er er det fullt på den blå steinen, ellers brukes den som møteplass, 
uansett hvilket vær eller årstid det er. Vi treffes ved den blå steinen 
er et utrykk som alle i Bergen kjenner.

Den blå steinen er et samlingspunkt 
som brukes mye.
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Voksne, 20-67
Av de brukerne jeg intervjuet er dette den største gruppen. Av 
de 14 i denne aldersgruppen, er også de med handikap tatt med, 
men synshemmede og bevegelseshemmede blir ikke omtalt i dette 
avsnittet. 

Ettersom folk er så forskjellig, har de også forskjellige meninger 
om området. Det er flere sitteplasser på hele Torgallmenningen, 
slik at det er mulighet for å hvile seg. Tanken har vært at de skal 
kunne brukes store deler av året og er dermed konstruert med 
varmekabler i setet. Imidlertid har varmekablene vært ødelagt i 
løpet av vinteren. En kan spørre seg om en bør ha slike instalsjoner 
om det er problemer å vedlikehold av de. Dette gjelder også dekke 
langs husveggene, der varmekablene ikke har virket i vinter. Dekke 
som i utgangspunktet er godt å bruke for de fleste, kan dermed bli 
glatt og skummelt å ferdes på. 

I Bergen er det mye brostein, om du har hæler på skoene, 
barnevogn, trillekoffert og lignende, kan dette være ubehagelig. Jeg 
har observert at på Torgallmenningen er det alle typer folk, og jeg 
vet med meg selv at om jeg skal i den retningen med en trillekof-
fert, (f.eks til Flybussen som går fra hotell Norge) er den mest be-
hagelige veien over Torgallmenningen. De ulike informantene har 
omtalt ulike områder som gode og mindre gode. De som har små 
barn med seg foretrekker å sitte ved vanninstalasjonene, noen fore-
trekker å sitte på benkene i områdets østre del, andre synes dette er 
for åpent og sitter ved benkene vest for Narvesen. Veldig mange av 
informantene har påpekt at det er snublekanter på Torgallmennin-
gen. Disse kantene starter med nullpunkt og stiger i høyde, og er 
dermed vanskelig å oppdage for alle grupper, funksjonsnedsettelse 
eller ikke. Også voksne bruker den blå steinen som møtested. 

Personer med trillekoffert eller 
barnevogn går langs husveggene hvor 
det er skifer.

Eldre, 67-
Det er stor variasjon i denne gruppen. Noen er friske veldig lenge 
mens andre har flere funksjonsnedsettinger og trenger hjelpemiler 
som rullator, briller og rullestol. Se avsnitt om de ulike funksjon-
shemningene. 
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Synshemmede
Jeg har vært i kontakt med fire informanter som har ulike syn-
shemninger. Jeg velger å ikke omtale kvinnen på 80 år som har 
grønn stær i dette avsnittet. Grunnen til dette er at jeg fikk in-
ntrykk av at hun ikke var så sterkt rammet, og at det ikke var et 
stort problem for henne. I tillegg var hun en av informantene jeg 
ikke visste om på forhånd. Jeg tok kontakt med henne på en benk 
på bussterminalen, jeg hadde derfor ikke tilpasset spørsmålene til 
henne som synshemmet men som en ”vanlig” bruker. Jeg vil nå 
presentere kort to av de, en svaksynt kvinne og en blind mann. 
Den siste informanten er  en nøkkelinformant og jeg utførte 
intervjuet med han som det og ikke som en synshemmet, derfor 
nevner jeg heller ikke han her. 

Kvinne, 58 år.
Syn: Hun er sterkt svaksynt, uten å ha fått en diagnose på hva det 
er. Hun bruker ikke stokk eller hund. 

Orientering
Hun bor på Nordnes (sentrum), og bruker området ofte. Hun 
ser så godt at faste og løse elementer stort sett ikke er et problem. 
Imidlertid er hun nøye med hvor hun beveger seg i området. Van-
nrennen som noen hevder kan brukes som ledelinje, fungere ikke 
som det for henne, hun opplever denne som en snublekant. I følge 
henne er det flere snublekanter, de ligger ved den blå steinen, og 
trappene som ligger rund Narvesen og rundt Sjøfartsmonumentet. 
Hun unngår å gå i disse områdene. 

Hun sier at problemet med snublekantene er mangelen på kon-
traster.

Mann, 42 år.
Syn: Blind fra fødselen. Bruker stokk eller førerhund, stort sett 
hund. 

Orientering
På grunn av at han alltid har vært blind er han flink til å orientere 
seg etter lyd, dette kan være fra fasader, trafikk, forretninger etc. 
Han orienterer seg også ved å kjenne etter trekk/vindforandringer. 
I området orienterer han seg etter Olav kyrres gate som ligger par-
allelt med Torgallmenningen. Han har ikke store problemer med 
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elementene på Torgallmenningen. Når han går med hund, styrer 
hunden unna elementene, med stokk oppdager han de, imidlertid 
må han bruke tid på å finne ut hvordan han skal styre unna. 

I følge han er de største problemene at det ikke er noen hold-
epunkter på Torgallmenningen. Det er ingenting som angir retning 
eller gir svar på hvor en befinner seg i området. Han har opplevd å 
miste retningen når han har vært ute på plassen. 

For synshemmede er ikke området så bra. Det største problemet 
er at det ikke er noen holdepunkter, plassen er stor, åpen og uover-
siktlig. For blinde med førerhund eller stokk er ikke problemet så 
stort som for de svaksynte. Mangelen på kontraster og flere snuble-
kanter gjør at området føles utrygt. I tillegg kan dekke bli litt glatt 
når det er is, og blende når det er vått. Bussene og bussholdeplas-
sen er ikke gode nok, skiltingen er for dårlig, skriften er for liten, 
og bare et fåtall av bussene har høytalerannonsering. Kommunen 
er klar over dette og flere tiltak blir gjort.  
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Bevegelseshemmede
For bevegelseshemmede er området ganske bra, forutsatt at de 
tekniske instalasjonene virker. Det er selvfølgelig en del som kunne 
vært bedre, men fremkommeligheten er rimelig bra på flere om-
råder. Enkelte deler er vanskelig å nå for de som sitter i rullestol, 
som butikkene i bygg A og helt inn til den blå steinen. Kantene 
som er her gjør at den blir problematisk å komme bort til selve 
steinen. Det er heller ikke så godt for en i rullestol å bruke områ-
det i midten på den vestre delen pga brosteinen. Dette gjør også at 
Narvesen som ligger her og som har inngang der det er brostein, 
blir vanskelig å nå. Narvesen har også en inngang på kortsiden ut 
mot den østre delen, men der er det et par trinn ned like etter at en 
er kommet inn. 

Miljøhemninger
Når det gjelder miljøhemninger, som svevestøv er dette et problem 
i Bergen sentrum, dette inkluderer også Torgallmenningen som 
ligger midt i sentrum av byen. Det er flere faktorer som spiller inn 
i kvaliteten på luften; pollen, muggsporer, sandstøv fra industri, 
vedfyring og spesielt trafikk. Ved kombinasjon av byforurensing 
og tåke kan partiklene bli betydelig reaktiv som oksidanter.  Nær 
trafikkårer virvles det opp partikler fra bla asfalt og bilgummi men 
eksosforurensingen er den verste. Det er vanskelig å si noe som 
gjelder spesielt for Torgallmenningen, generelt i sentrum er det ille 
på kalde vinterdager, når det er vindstille og lite nedbør.  På slike 
dager utgjør vedfyringen opp til 50 % av utslippet og trafikken 30 
%, og det blir liggende et lokk av stillestående luft over sentrale 
deler av Bergen. Enkelte kan ikke bevege seg i sentrum når det er 
på det verste fordi risikoen er for stor. En av informantene, som 
ikke har noen luftveisplager forteller at hun plages av og til av 
luften. Hun sier at hun ofte holder et skjerf foran munn og nese, 
fordi hun synes det er ubehagelig å puste inn luften. Jeg vet ikke 
om omreguleringen av Torgallmenningen fra trafikk til trafikkfritt 
har hatt en innvirkning på situasjonen, men det har sikkert ikke 
vært en ufordel. Det kan også nevnes at det er lite vegetasjon på 
Torgallmenningen, med dette hindrer en spredning av pollen.

Multifunksjonshemninger
Det kommer helt an på hvilke funksjonsnedsettelser en har for å si 
om området er bra eller ikke. Se avsnittene over. 
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Forbedringstiltak

Det er en del tiltak som kan gjøres for at området får bedre 
tilgjengelighet, og jeg vil nevne noen eksempler på det her. 

Dekke
Ødelagt dekke og fugemasse er et problem på Torgallmenningen 
og Ole Bulls plass. Det er en sammenheng mellom varelevering 
og skadene, og dette må gjøres noe med. Kommunen er klar over 
dette men det virker som om de må ha en strengere regulering enn 
den trafikkreguleringen de har kommet frem til nå.

Vedlikehold
Vedlikeholdet i området gjør at problemer som opprinnelig ikke er 
der, dukker opp. Dette gjelder belysning under benkene, varmeka-
bler i elementene og dekke, samt reparasjon av dekke. Disse instal-
lasjonene var i utgangspunktet er en gode for alle brukergrupper, 
men på grunn av manglende vedlikehold, blir det dårligere enn 
den kunne vært ved bruk av enklere installasjoner. Det er viktig at 
begrepet universell utforming er inkludert i alle deler av en planpros-
ess, fra overordnet programmering til prosjektering, gjennomføring 
av byggeprosessen og drift og vedlikehold (Asmervik, 2006). 

Kontraster
Snublekantene bør kontastmerkes, slik de er nå er de til ulempe 
for alle, ikke bare de med funksjonshemninger. Utfordringen må 
være å finne en måte dette kan gjøres uten at det estetiske utrykket 
ødelegges. Det bør være mulig å finne en løsning som styrker 
utrykket, snarer enn rammer det. Axel Nitter Sømme som har vært 
med på utforming av området mener at vi kanskje er litt for redd 
for å bruke kontraster.  Han tror at om området hadde blitt plan-
lagt i dag hadde de muligens kommet med litt mer kreative løsnin-
ger på dette området, gjerne med bruk av messing eller marmor. 

Ledelinje
Ett av de største problemene for synshemmede er at det ikke er noe 
å orientere seg etter i området. Det burde være mulig legge ned 
ledelinjer i området. Dette kan for eksempel gjøres ved å bruke 
støpejern slik det danske firmaet Pictoform har. De har en metode 
der man kan feste knotter på eksisterende belegg. Hvis man benyt-
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ter seg av elementene i bronse eller rustfritt stål, som er ment til å 
festes på eksisterende belegg, kan disse også fungere som et estetisk 
uttrykk. Det er viktig at de blir lagt systematisk og vinkelrett. 

Pullertene
Det er tydelig at blindeforbundet ikke er fornøyd med pullertene 
som er i området. Slik jeg har forstått det på informantene er ikke 
problemet så stort for de som er helt blind og bruker stokk eller 
førerhund, men et problem for de som er svaksynte. Dette kan 
løses med å kontrastmerke de. Spørsmålet er hvordan dette kan 
gjøres uten at det går ut over det estetiske utrykket. De gule merk-
ene blindeforbundet har klistret på er ikke særlig pene, men dette 
må kunne løses på en måte som alle kan si seg fornøyd med. 

Kollektiv
Alle bussene i sentrum og til bydelen bør ha en tydelig farge som 
gjør de lette å kjenne igjen, være lavtrinnsbusser med god skilting 
og ha høytalerannnonsering. Dette er også et mål for kommunen, 
men det vil ta minst ti år før denne endringen er endelig. Busstop-
pene bør også få tydeligere skilting. 

Handikap-parkering
De fleste plassene er på brostein, for en som skal ut med rullestol 
kan dette være ubehagelig. I tillegg ligger flere med en relativt bratt 
stigning og oppfyller ikke krav om størrelse og da spesielt i bredde. 
Men selv om parkeringsplassene ikke er optimale, er de der og de 
ligger nærme Torgallmenningen. Det er forståelig at antikvariske 
hensyn er tatt, og brostein er et dekke som er mye brukt i Bergen. I 
tillegg er Bergen en bratt by, noe som må taes høyde for i vurderin-
gen av området. 

Om en bare ser på de 4 som ligger inntil området, bør de merkes 
tydeligere opp, og da større om det lar seg gjøre. Brosteinsdekke 
som er på 3 av de 4 plassene er ikke gunstig for rullestol, men her 
blir det en avveining mot de antikvariske hensyn. Brostein er som 
en del av Bergen, og det vil være synd å fjerne all brostein i byen. 
Om det ikke medfører stort ubehag, mener jeg den bør få ligge. 

Løse gjenstander
Et tiltak som kan løses med en gang er forbud mot løse gjenstand-
er på Allmenningen. Problemet er i følge Bergen kommune at 

Slike ledelinjer kan brukes på allmen-
ningen. Bildet er hentet fra http://picto-
form.dk
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næringslivet er veldig sterke. Dette er imidlertid et hinder som er 
ubehagelig for mange og som bør la seg løse. 

Overgangsfelt 
For syndhemmede er det en fordel om det er gjerde frem til over-
gangsfelt, og da helst i en skarp farge (Gundersen, 2005). Slik over-
gangsfeltene ligger vil dette virke dominerende i bybildet, og vil 
påvirke utrykket til området. Jeg tror ikke nødvendigvis at dette er 
løsningen. En mulighet er å ha forandring i dekke de siste 90 cm av 
fortauet ut mot veibanen. (Norges Blindeforbund, 2004) . Denne 
bør være følbar og synlig i form av lyshetskontraster. I tillegg bør 
det være en form for ledelinjer til overgangsfeltet. Gjerne i form av 
pictoform som nevnt tidligere
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Husbankenss byggeskikkspris

I 2002 fikk byrom i Bergen byggeskikksprisen fra husbanken. Be-
grunnelsen for valget var god ivaretakelse og utvikling av Bergens 
kulturarv. Ettersom husbanken har fokus på det å planlegge uni-
verselt er det også av interesse å finne ut om dette har vært fokus 
på under valg av bla Torgallmenningen og Ole Bulls plass til denne 
prisen. Ettersom Torgallmenningen bare var et av mange områder 
som fikk prisen, går jeg ikke inngående inn på denne prisen.

I juryen var Turid Haaland, Anna Rognerud Drageset, Andreas 
Hompland, Rainer Stange, Anne-Marit Vagstein. Hovedbegrun-
nelsen for at byrom i Bergen fikk prisen var arbeidet med å ivareta 
og utvikle kulturarven i Bergen, gjennom fornying og omreguler-
ing de siste 25 år. Prisen ble tildelt Bergen kommune ved politisk 
ledelse og Miljø og byutvikling, arkitektgruppen Cubus as, som 
utarbeidet Ole Bulls, og landskapsarkitektene Kalve/Smedsvig AS 
m/arbeidsgruppen Next to Nothing, som utarbeidet Torgallmen-
ningen. Torgallmenningen og Ole Bulls plass var begge områder 
som ble omtalt i juyens begrunnelse. Når det gjelder Torgallmen-
ningen og vektlegging av universell utforming er det en setning i 
juryens begrunnelse som dekker dette: Ved utforming av plassen 
er det tatt hensyn til alle brukergrupper. Dette er imidlertid ikke 
utdypet noe nærmere.  Eli Clark i husbanken i Bergen, mener at 
dette temaet ikke ble vektlagt i stor grad. Det var andre hensyn 
som ble tatt. (www.husbanken.no)
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Videre vil hovedessensen i intervjuene med nøkkelinformantene 
bli presentert. Gjennom intervjuene hadde jeg ønske om å fnne ut 
hva de mener om studieområdet i forhold til universell utforming 
og hva de mener om begrepet generelt. 

Planleggere- privat og kommunalt

Landskapsarkitekt Kalve var med i prosjektgruppen Next to Noth-
ing. Han mener at det har vært ufortjent kritikk mot Torgallmen-
ningen når det gjelder universell utforming. Selv mener han at 
det er iboende i hele området. Handikapforbundet var delaktige i 
hele prosessen og gav råd og vink. Han nevner bla. at da de skulle 
designe vannrennen, lagde de først en modell som ble testet med 
rullestol. Grovheten på toppen av rennen gjorde at fotbladet på 
rullestolen satt seg fast. De filte da dette ned, slik at den ble maks 
+/- 0,5 cm. Når det gjelder inngangspartiene, sier han at handikap-
forbundet var veldig opptatt av dette. Det ble tegnet detaljerte teg-
ninger over inngangene med koter på 5 cm. De var også ble også 
sett på ulike rampesituasjoner, men dette gikk de bort fra. Det ville 
blitt store ekstrakostnader og ført til en dårlig helhet. Han ser ikke 
at det må være en konflikt mellom estetikk og universell utform-
ing. Når jeg spør om hva han mener om å få begrepet sterkere inn i 
lovgivingen sier han at det er fornuftig. Men han understreker at vi 
ikke må dra det for langt: ”Pendelen må ikke svinge så langt ut, det 
må håndteres med fornuft. Med sundt bondevett”. 

 A.N.Sømme nevnte utbyggingene på Nestun (en bydel i Ber-
gen). Der har det vært mye fokus på universell utforming, også 
synshemmede. Det er gjennomgående ledelinjer i dette området. 
På seminar om universell utforming i Oslo i år, uttaler Sømme 
i forbindelse med Nestun-prosjektet: Jeg er opptatt av at ledelin-
jer skal være til glede for alle, som et kunstnerisk element. Under 
intervjuet med Sømme spør jeg om hva han synes om Torgallmen-
ningen. Han sier at det er et bra område som har en ro over seg, og 
at det er et treffpunkt for mange grupper. Bergensere og tilreisende 
setter pris på det. Med tanke på universell utforming sier han at 
det kunne vært bedre uten at utrykket hadde blitt ødelagt av den 
grunn. Han mener at vi kan vært litt mer vågal når det gjelder 
kontraster, f.eks kunne vært brukt marmor på Torgallmennin-
gen. Om det å planlegge universelt sier han at de nye lovtekstene 
gir instrukser om hva vi må ha med, og at det er en fordel med 
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litt spilleregler. Han understreker imidlertid at vi ikke må over-
fokusere på en gruppe. Det er viktig at det skal være tilgjengelig 
for alle, dermed skal også skjønnhet bety noe. Han sier også at de 
prosjektene som får oppmerksomhet og blir premiert er de som er 
annerledes og som får sin egen identitet. Han mener det er viktig 
å gi byområdene spenning og identitet. Han spør hva som vil skje 
om vi får samme malen på alt. For å sette det litt på kanten uttaler 
han: Drar vi universell utforming langt nok, trenger vi ikke dra til 
Oslo for Bergen vil se lik ut. Gjennom universell utforming skal vi 
ta hensyn til alle. Sømme sier: En klatrevegg som ikke er vanskelig 
nok, er ikke tilgjengelig. 

I tillegg til de to planleggerne fra private kontorer hadde jeg tre 
intervjuer med planleggere i Bergen kommune. 

Mogens Lock Hansen i Bergen Kommune mener området fun-
gerer når det gjelder universell utforming. Han mener det er viktig 
å ha en avveining opp mot andre hensyn også. I følge han burde 
det vært bedre samordning mellom de ulike funskjonshemmede 
organisasjonene. Han mener det blir en konkurranse mellom de 
ulike brukernes behov. I utgangspunktet mener han universell 
utforming og estetikk kan forenes, men han stiller spørsmål til 
hvor langt vi skal gå i å planlegge universelt. Han synes ikke nødv-
endigvis at handikappede skal ha tilgang til absolutt alle områder. 
Han viser til den blå steinen, den har et estetisk utrykk som de i 
rullestol også vil ha glede av selv om de ikke kommer helt inn til 
den. Når det gjelder plattingen ned mot lille Lungårsvann på Fes-
tplassen som er nevnt tidligere i oppgaven, som rullestolbrukere 
ikke vil ha tilgang til, mener han at vi bør kunne bygge denne. 
Det ble vurdert ramper, men for å få rette stigningen ville det blitt 
vanskelig og det opprinnelige utrykket ville blitt annerledes. Han 
mener trapper og trinn har en arkitektonisk kvalitet som vi ikke 
bør gå bort fra, de er til glede for mange. 

Han synes universell utforming er litt vanskelig. ”Det er et behov 
for bevegelse og et for blinde/svaksynte, dette synes jeg er vanskelig”. 
I tillegg mener han at tanken om universell utforming ofte stopper 
ved endt prosjektavgrensning. ”Tanken stopper ved endt prosjekt, de 
møter en vegg”. Når det gjelder deltakelse fra de ulike interesseor-
ganisasjon sier han: ”Vi som har vært med en stund, har forstått at 
graden av medvirkning har variert”. 
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Trygve Johnsen i seksjon for tekniske tjenester i Bergen kommune 
har ikke vært med i selve prosjektet Torgallmenningen, men han 
er opptatt av universell utforming. Han mener at vi bør gi noen 
føringer som går på utdanning innen begrepet. Det er en holdn-
ingsendring som må til. Han sier at det som ofte skjer, er at når 
planene blir sendt til handikapforbundene da er det ofte for seint. 
Det vil bare bli gjort små justeringer i etterkant om det kom-
mer innvendinger. At universell utforming kommer sterkere inn 
i lovgivingen synes han er flott. Da må både planleggerne og de 
som gjennomfører prosjektet ha kompetanse om begrepet. Imi-
dlertid bør ikke lovgivingen få uheldige bivirkninger. ”Vi har en 
geografi som vi må ta hensyn til med tanke på stigning, om vi på død 
og liv må ha 1:20, da har vi gått for langt. Men om vi ikke får 100 
% løsninger, skal ikke det være til hinder for det vi kan gjøre.” Han 
synes Torgallmenningen er et flott plass som blir brukt mye, og at 
den blå steinen har blitt et treffpunkt. Han mener imidlertid at det 
burde vært mulig å designe denne uten entrinns løsningene. 

Det virker som om planleggerne er bevisst på universell utform-
ing, selv om det gjerne ikke er oppnådd helt i området. De viser 
at de ønsker å inkludere dette i fremtidig planlegging og ønsker 
både mer kunnskap om temaet og få sterkere lovgiving. Imidlertid 
mener de at vi ikke må la begrepet bli så sterkt at det går ut over 
andre brukergrupper enn funksjonshemmede 

Interesseorganisasjoner

Handicapforbundet ved Alf Are Skog sier at det er mulighet til 
medvirkning fra de ulike interesseorganisasjonene. Han forteller 
at det som er vanskelig er at det forventes at brukerne skal være 
på så mange ulike arenaer. Interiørarkiteker, landskapsarkitek-
ter, arkitekter, planleggere forventer at de skal sitte seg inn i hver 
enkelt sak. Dette er det ikke kapasitet til, det er kun noen få ansatte 
i handicapforbundet, resten er frivillig arbeid.. Jeg vil påstå å si at 
det skjer mye positivt, men vi som organisasjon må være på hug-
get.

Leganger i Blindforbundet tar også opp problemet med at de ikke 
rekker over alt. Han sier at alle planutkast skal innom de kommu-
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nale rådene, men at de ikke rekker å se på alt. Det blir ofte slik at 
en kun ser på de store prosjektene. Spørsmålet er hvor mye det vi 
kommer med blir vektlagt. Når det gjelder Torgallmenningen viser 
han til et sitat:

”Problemet i de store byene i dag er at de nykonstruerte bylandska-
per blir lukkete byområder for de mobile elitene, mens andre grupper 
må kjempe for sin plass”.
Odrundd Sæter, byforsker og sosiolog.

Både Handikapforbundet og Blindeforbundet håper at det skjer 
noe når det gjelder holdninger og kunnskap om universell utform-
ing. 

Generelt er handikapforbundet og rullestolbrukeren fornøyd med 
Torgallmenningen. I forhold til resten av byen er Torgallmen-
ningen, Fisketorget og Strandgaten, områder som er gode for en i 
rullestol. For svaksynte er imidlertid området stort og uoversiktlig. 
Det er få holdepunkter og en må kjenne området godt for å føle 
seg trygg der. Det er mangel på kontraster og ledelinjer og ube-
hagelige løse og faste elementer.  

I forhold til hvordan byen var på 60-70-tallet, og den utvikling 
som var i ferd med å skje med riving av eldre trehusbebyggelse 
og trafikk gjennom byrommene er arbeidet som er gjort med 
torgallmenningen og Ole Bulls plass veldig positiv. Fokus på å 
tilrettelegge mer for myke trafikkanter, og redusere biltrafikken 
i sentrum har gjort sentrum til en bedre plass å være. Gjennom 
tilgjengelighetsmeldingen viser kommunen at de ønsker å plan-
legge universelt, selv om det gjerne vil ta tid. 
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Konklusjon

I starten av oppgaven presenterte jeg to problemstillinger jeg øn-
sket å finne svar på.  Gjennom intervjuer, registrering i området og 
analyse har jeg kommet frem til en del klare svar på problemstill-
ingene. 

I hvilken grad fungerer Torgallmenningen* i forhold til be-
grepet universell utforming?

Jeg har belyst dette spørsmålet i kapittelet om området, som er 
basert på egne evalueringer og samtaler med intervjuobjektene.  
Å oppnå fullstendig universell utforming er vanskelig, og en kan 
ikke si at det er oppnådd 100 % i området. Når det gjelder bev-
egelse er det mye som er bra, tanken om at det skal være lett å 
komme seg frem med hjul har tydelig vært til stede. Imidlertid er 
det flere mangler her, som snublekanter uten kontraster. En kan 
anta at grunnen til dette er for å bevare et estetisk uttrykk. Man-
gelen på kontraster kan være ubehagelig for alle brukergrupper. I 
tillegg er det enkelte inngangspartier som har trinn, som gjør dem 
utilgjengelig for enkelte. Det er ikke alle områdene som er like 
tilgjengelig for rullestol, men da finnes det alternative løsninger. 
For synshemmede er ikke området bra, det er mulig å lære seg 
opp til å kjenne området ved hjelp av lyd og fasader, men det er så 
godt som ingen elementer på selve plassen som hjelper en. Det kan 
virke som om synshemmede blir litt glemt i planleggingen. 

De viktigste konklusjonene
- Det er tatt hensyn til fremkommelighet for bevegelseshemmede. 
Spesialtilpasning er prøvd unngått, utformingen skal komme alle 
bevegelseshemmede samt resten av befolkningen til gode.
- Det er tatt liten eller ingen hensyn til svaksynte i utforming av 
Torgallmenningen.

Hvordan oppfatter brukerne, interesseorganisasjoner og plan-
leggerne Torgallmenningen i forhold til begrepet universell 
utforming? 

- Planleggerne er stort sett fornøyd med Torgallmenningen, men 
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påpeker det som kunne vært gjort bedre, som tilrettelegging for 
synshemmede.
- Interesseorganisasjonene ønsker økt kompetanse innen temaet, 
slik at deres rolle til medvirkning ikke blir så stor.  Slik det er nå, 
har de ikke mulighet til å følge med på om alle prosjekter er gode 
nok utformet.  
-Handikapforbundet er rimelig fornøyd med området for bev-
egelseshemmede, men ikke for synshemmede. De synes det er en 
del unødvendige kanter og trinn.
-Blindeforbundet er ikke fornøyd. De mener det er så godt som 
ingenting som er bra med området. 

Universell utforming, utopi eller realitet? 

Er det mulig å oppnå fullstendig tilgjengelig i en by som Bergen? 
Nei, det er ikke det. Topografien og arkitekturen gjør dette umulig. 
Men vi bør ha 100 % tilgjengelighet for alle som mål, for på denne 
måten kan vi oppnå best mulig tilgjengelighet. Dette gjelder 
spesielt i de delene av byen som skal være tilgjengelig for allmen-
nheten.  Spørsmålet videre blir om det er mulig å oppnå i sentrum-
skjernen, og spesifikt i studieområdet. Og i området ligger det til 
rette for at dette bør kunne oppnås. Her er det ikke topografien 
og arkitekturen som sitter stopper for universell utforming, men 
det estetiske utrykket. Løsningene som er valg kan forbedres med 
små grep slik at ”alle” grupper behandles likt. Er vi villig til å ofre 
utrykket for universell planlegging, eller bør vi utvikle nye utrykk 
som inkluderer begrepet i planleggingen?  Ved å ha fokus på et så 
viktig tema, kan vi etter hvert oppnå et samfunn som er tilnærmet 
tilgjengelig for alle.

Til slutt vil jeg avslutte med et sitat veilederen min, Professor Sig-
mund Asmervik uttalte under seminaret: byrom for alle, hos Plan 
og bygningsetaten i Oslo, 4 april i år:

“Det finnes ikke en løsning, men det finnes flere løsninger.”
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