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Prosjektet “Trondheim - en funksjonsvennlig by” ble 
sluttbehandlet i formannskapet 25.01.2005. Første punkt 
i vedtaket sier at prinsippet om universell utforming skal 
legges til grunn for all planlegging og utførelse i kommunen. 
Prosjektet har fått støtte fra Husbanken ettersom dette er 
et pilotprosjekt for universell utforming. 
 

HVEM HAR VÆRT MED;

Fra Trondheim kommune:
Boligenheten v/ Lars Arne Bø og Astrid Storøy
Byteknikk v/ Magnhild Lunde 
Trondheim eiendom v/ Egil Holter
Rådmannens fagstab v/ Solveig Dale
Det har i tillegg vært et  samarbeid med Boligenhetens 
bomiljøgruppe v/ Ingvild Nes, Synnøve Bjordal og 
Charlotte Knutsen
Byggeledere; Trondheim byteknikk v/ Anita Olderø og 
Lars Einar Aune
Landskapsarkitekt: DARK Arkitekter v/ Anna Lina Toverud, 
Øystein Grønning, Ingunn Kvernstuen, Audun Opdal, 
Marius Bjørge
Rådgivende ingeniør vann og avløp og byggteknikk: 
Multiconsult AS, Trondheim
Utfører: Søbstad AS

BAKGRUNN
  Gårdsommet før rehabilitering
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MANDAT: 
”Det skal planlegges og gjennomføres et kvalitetmessig 
og nøkternt prosjekt med vekt på universell utforming og 
levekår i henholdsvis et privat og et o�entlig område. Det 
er et mål å vise universell utforming i �ere sammenhenger. 
Prosjektet skal ha en stor grad av overføringsverdi til andre 
prosjekter.”

OM ORGANISERINGEN:
Denne utfordringen kan møtes gjennom god 
kommunikasjon og informasjons�yt mellom de ulike 
aktørene. Erfaring viser at det er viktig med klare strukturer 
for hvordan slik informasjon skal foregå og for hvem som 
tar beslutningene. Det har vært avgjørende at kommunen 
har vært seg sitt eieransvar bevisst og at de kom med klare 
styringssignaler og evnet å ta beslutninger når det var 
påkrevet. Organisasjonen og 

samarbeidet har fungert best når vi som fagpersoner, på 
bakgrunn av beboernes ønsker, fungerte som rådgiver 
for eier, som så tok de viktige beslutningene vs. brukerne. 
Rådene har så langt som mulig vært prioritert og basert 
på økonomi og robusthet i forhold til kommunens mål 
med-, og forutsetninger for prosjektet.

På arbeidsmøtene møtte representanter fra 
Handicapforbundet, Blindeforbundet og Astma- og 
allergiforbundet. Å få denne gruppen til å fungere i forhold 
til prosjekt krever en klarere forventningsavklaring til 
deltagelse og på hvilket grunnlag denne skjer. Er bidrag 
som del av en frivillig eller evt. betalt innsats fra egen 
organisasjon eller er det et bidrag prosjektet forventes å 
betale honorar for? Her hadde deltagerne ulik oppfatning, 
og deres bidrag til prosjektet ble også preget av dette. 
Med implementering av universell utforming i alle 

INNLEDNING
  Agnar Mykles plass før rehabilitering
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prosjekter stilles også interesseorganisasjonene overfor 
nye utfordringer i forhold til aktiv deltagelse.

OM LØSNINGEN: 
Vi oppfattet situasjonen og alle dens elementer som 
ytterst utfordrende, og det er brukt mye tankekraft for å 
unngå opplagte og uinteressante svar. Vår holdning har 
vært at byrommene må utformes med omsorg for romlige 
kvaliteter, over�ater og bruksrobusthet. Utfordringen 
er også møtt gjennom å lage et anlegg som inviterer til 
bruk. Landskapsprosjekter sies å være stedsspesi�kke. En 
utfordrende oppgave har vært å �nne løsninger som kan 
ha overføringsverdi til andre prosjekter, uten at løsningene 
blir sjablongaktige.

  Agnar Mykles plass etter rehabilitering
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OM PROSESSEN:
Ettersom de �este leilighetene i prosjektet er kommunalt 
eide, har kommunen hatt mulighet for i stor grad å styre 
prosjektet selv. Dette kan ha gjort prosjekteringsfasen 
enklere, men medfører en stor utfordring den dagen 
det forventes at beboerne selv skal ta hånd om det 
ferdig bygde prosjektet. Slik vi har opplevd gode 
brukermedvirkningsprosesser er det ikke bare for at 
beboerne skal få det slik de ønsker, men også at de skal få et 
følelsesmessig eierskap til utearealene som jo, selv med et 
enkelt nivå, vil kreve noe vedlikehold. Å få til en prosess og 
et prosjekt som også overleverer en entusiasme sammen 
med den ”klipte snora” og overlever at ressurspersoner 
som var med i oppstarten �ytter ut, er en stor utfordring. 

Det første møtet var et åpent møte, og ble avholdt 
26.10.05. Agenda for møtet var:

Startmøtet hadde som mål å legge grunnlag for løsninger 
på to litt ulike felt:
- å drøfte mangler, ønsker og muligheter og få en felles 
forståelse for dette (lokalt nivå),
- å drøfte hvordan prosjektet kan gi stolthet og pro�l til 
bomiljøet ut fra egne forutsetninger, kultur og potensial 
(bydels- og bynivå).

Gruppearbeidet ble organisert etter ”søkerkonferanse”-
modell (1) :

forhånd om hvordan gruppearbeidet skal foregå.

”Hva er det du vil ha, dersom du kan tenke helt fritt fra 
rammene?” og ”Hva vil du ta med deg fra den eksisterende 

situasjonen?”

samme måte med de samme problemstillingene.

fra gruppene og setter opp en prioritert liste over hva 
dette prosjektet skal løse generelt og hva det spesielle 
innholdet skal være.

Vedlegg 1 viser resultatene av gruppearbeidet med vår 
oppsummering.

På forhånd var det utført en felles befaring med 
oppdragsgiver og representanter for beboerne. En slik 
felles befaring er viktig fordi de �este har sluttet å se 
kritisk positivt på sine omgivelser, og en felles ”øyeåpner”-
befaring kan gi nytt perspektiv i prosessen.

Etter startkonferansen �kk beboere og berørte instanser 
10 dager til å komme med ytterligere innspill til 
planarbeidet.

(1) Utviklet på  Byggforsk, brukt mye i deres nabolagsbistand, blant annet med 

stort hell i opprustningsprosjektet på Saupstadmyra i Trondheim på begynnelsen 

av 1990-tallet.

METODE:
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Hva forstod vi med begrepet ”universell utforming”. 
I planleggingen av utendørsanlegg har det til nå stort sett 
dreid seg om stigningsforhold, lave eller ingen terskler 
og størrelse på parkeringsplasser. Det har i stor grad 
vært et fokus på rullestolbrukeren i fysisk planlegging. 
Dette prosjektet har hatt som mål å utvide også vår egen 
forståelse av hvilke krav vi må sette til det fysiske miljøet 
for å gi �est mulig  muligheten til å leve et fullverdig 
og selvstendig liv.  At dette ikke bare gjelder de med 
sterkt synlig fysisk handicap har vi diskutert oss frem til 
i prosessen. Det er ingen selvfølge at vi har hatt samme 
forståelse av hvem vi planlegger for og hva målet skulle 
være; Er det for absolutt alle, eller er det for �est mulig? I 
tillegg til de mest åpenbare og målbare kriteriene  har vi 
også bestrebet oss på;

aktive barn og unge.

sitte alene på, for den som ikke kan gå i parken med en 
stor gjeng venner. 

med ukjente.

likevel ikke så transparent at det blir kjedelig.

HVEM PLANLEGGER VI FOR?

En plass for alle
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Etter det første åpne møtet ble det avholdt 3 arbeidsmøter 
i Trondheim der landskapsarkitekten presenterte planer 
for gårdsrommet og parken. På arbeidsmøtene møtte 
i varierende omfang representanter fra beboerne, 
Handicapforbundet, Blindeforbundet og Astma- og 
allergiforbundet, samt representanter fra de ulike 
involverte etatene i kommunen.

UTVIKLINGEN AV PROSJEKTET
Åpningsfest på Agnar Mykles plass 28.08.07
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 Illustrasjonsplan Gårdsrom Klostergata
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 Illustrasjonsplan Agnar Mykles plass
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Det var enighet om at gårdsrommet og parken 
skulle ha følgende enkle program:

PROGRAM
Ønskelisten fra det første brukermøtet ble sammenfattet 
til å omfatte følgende problemstillinger:

- Programmere gårdsrommet slik at det kan oppleves 
trygt, ikke mørkt og trangt.

- Bedre organisering av parkering (bil, sykkel,  
barnevogner etc.), søppel, tørkestativ.

- Flere sittegrupper for ulike brukere, sosiale møteplasser 
i solveggene.

- Lekeplass, uten de ”vanlige” lekeapparatene, tilpasset 
funksjonshemmede  barn.

- Belysning.

- Skjerme parken fra veien.

- Ivareta hensynet til folk med syns-
og bevegelseshemminger, samt allergikere.

 Tørkestativ gårdsrommet  Sykkelparkering, ny sittegruppe, håndløper og ny materialbruk
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Det arkitektoniske grepet har utspring i det som kom 
frem i oppstartsmøtet. Det ble lagt vekt på et tydelig og 
enkelt grep som ville være lett fattelig, og som også kunne 
overleve nedskjæringer.

Innledningsvis ble det gjort enkle registreringer og 
analyser:
Romanalyse
Ferdselslinjer og innganger
Ønskelige sammenhenger og barrierer

Det funksjonelle grepet kan sammenfattes i diagrammene 
under;

ARKITEKTONISK “GREP”
De valgte grepene vil forhåpentligvis understøtte 
behovene for god fremkommelighet, god lesbarhet, og 
at anlegget både oppleves som så skjermet at man føler 
at man kan være uforstyrret, men likevel åpent nok til 
at parken og gårdsrommet får den nødvendige sosiale 
kontroll.

 Diagrammer for arkitektonisk “grep”

1

1

8

2

3

4

5

6

7

2
3

4

5

67
3

Flatt område, lek/opphold

Parkering

Gangsone

Sitteområde/sitteplasser

Lek/Opphold

Tørkestativ

Teppebankerstativ

Sykkelskur

Søppel

Bratt område, lek/opphold

Skjerme uten å stenge

Ankomst, sitteområde

Lek

Visuell kontakt med elva og byen

Kontakt med gårdsrom

8 Snarvei
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GÅRDSROMMET:
Planløsningen er enkel og geometrisk.
Hovedgangtraséene er rette linjer, rett  mot hoved-
målpunktene. Oppholdssoner er lagt til de syd-, syd-
vestvendte sidene av gårdsrommet. Dette gir en 
klarhet i bruk, men det ble diskutert underveis om 
det kunne styrke det sosiale samværet dersom op-
pholdssoner og gangsoner i større grad lappet over 
hverandre. Her ble det imidlertid valgt som bygget.

AGNAR MYKLES PLASS:
Agnar Mykles plass er også holdt i enkle geometriske for-
mer, der hver sone skal være tydelig programmert. Blom-
sterbedene ligger ut mot bil-og gangtra�kk, og de�nerer 
parkrommet uten å lukke det helt. Slik oppfylles behovet 
både for skjerming og åpenhet. Lek og opphold er lagt 
til den vestvendte siden av parken, der en naturlig ryg-
gdekning i form av skråningen går opp til Klostergata 64. 
Terrenget er formet slik at det �ate er blitt �atere og det 
bratte brattere.
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MATERIALBRUK
GÅRDSROMMET:
I gårdsrommet er materialer valgt for å gi gårdsrom-
met et lysere uttrykk. Hovedmaterialene er plasstøpt 
betong, skifer, tre og gummiheller.. Plasstøpt betong 
med tilslag av rød tegl er hoveddekket. Tredekker og 
plantekasser i tre skal gi et inntrykk av privat hage. Kan-
tene er i ubehandlet stål der de grenser mot betong 
eller skifer, og lys granitt der de grenser mot asfalt.
Materialebruken er med på å understreke soneinndelin-
gen i gårdsrommet Gangsoner og ganglinjer er utført 
i plasstøpt betong. Det som er tenkt som mindre op-
pholdssoner er utført i tre og gummiheller, mens den 
største plassen som er tenkt som et sted for felles ar-
rangementer er utført i plasstøpt betong. Striper av 
mørk skifer understreker stigninger og at graden av 
oppmerksomhet bør økes.  Vannrennene er utført i mørk 
skifer og er sammen med skifer, lagt som ”søm”, med 
på å understreke hovedretninger og inngangspartier.
Det er lagt stor vekt på å få til kontraster mellom de 
viktigste materialene, men det er vanskelig å opp-
nå største mulige kontrast med utendørs materi-
aler innenfor det budsjettet vi hadde til rådighet.

AGNAR MYKLES PLASS:
Vi skrev i vår ”programerklæring” at Agnar Mykles plass 
skal være blokkbeboernes ”villahage”. Materialebruken 
skal gjenspeile dette, samtidig som det skal annonsere en 
viss o�entlighet. Agnar Mykles plass skal kunne fungere 
som en enkel sansehage, og det var derfor ønskelig med 
en forholdsvis stor materialepalett:

Ulike belegg: gress, grus, asfalt, grus limt på asfalt, steiner, 
kubber, gummiheller, tredekker.
Ulike kanter: Tre, stål, skifer.
Ulike planter: se planteliste, eget punkt.
Ulike bevegelsesmuligheter: Materialene skal innby til å 
balansere på steiner, balansere på kubber, rulle ned  en 
gummihellebelagt skråning, skli på rutsjebane, gå i trap-
per, gå på grus, gå på gummiheller og asfalt.

Ulike berøringsopplevelser: Steiner med ulik slip og 
mykhet, granitt  er hardt og kleberstein er mykt (kleber kan 
risses i) Kanter av tre, stikkende planter og myke planter.

Grunnet grunnforhold og behovet for nedskjæringer etter 
anbud, ble den plasstøpte betongen som opprinnelig var 
beskrevet byttet ut med asfalt.  Det ble derfor de taktile 
kontrastene vi endte opp med å undersøke her. Også på 
Agnar Mykles plass har hver funksjon fått en egen over�ate 
som også bidrar til gjenkjennelse: grus i hagene, asfalt på 
gangveien, gummiheller på lekearealene, plen på øvrig ar-
eal. Også her er det orienterende kanter, 2cm høye, langs 
gangveien. For at plenen skal være tilgjengelig for rulles-
tolbrukere, har kantene kun denne høyden. Ved bytte av 
plasstøpt betong til asfalt forsvant den planlagte måten 
å lage varslingsfelt på. Varslingsfeltet foran trapper og ut-
ganger fra plassen var opprinnelig tenkt som et sandblåst 
relie� i betongen. Ved bytte til asfalt gikk vi �ere runder 
med ulike alternativer før idéen om Barrikade Steindekke 
kom opp som en løsning. På Agnar Mykles plass varsles 
trinn og utganger med pålimt, lys grus.
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PLANTEBRUK
GÅRDSROMMET:
Beplantingen måtte være robust pga. usikkert vedlikehold 
og dårlige solforhold i det meste av gårdsrommet. 
Hovedbeplantningen er svartsurbær, barlind og krypvier, 
med kanter av stormarikåpe og gravmyrt. I nord er det 
plantet inn et titalls forskjellige stauder som skal gi en 
hagekarakter. Disse er arrangert i et fargesystem etter 
regnbuens fargepalett. For å forsterke det grønne preget 
er det plantet villvin og klematis som vil klatre oppover 
veggene, sykkelskuret og ”tørketrommelen”. Det er plantet 
til to hjertetrær for å markere adkomstene til-, og skjerme, 
gårdsrommet på en forsiktig måte. Med tiden vil trærne gi 
et lett løvtak over sitteplassene

AGNAR MYKLES PLASS:
På Agnar Mykles plass er det mer lys, og det ga mulighet 
til å velge mellom andre typer planter enn i gårdsrommet. 
For å begrense valgmulighetene valgte vi å holde hoved-
beplantningen i rød�olette toner. Rødpil, eplerose og 
ulike salvier utgjør hovedbeplantningen. I de opphøyde 
bedene er det et større mangfold av planter som kan ut-
fordre sansene på andre måter: einer, malurt, oregano, 
timian, luftløk, krypkirsebær, etc. Trærne som sto på plas-
sen er bevart. Det er plantet til en ask for å hedre Ask Bur-
lefot, Agnar Mykles romanskikkelse.

 Planter i gårdsrommet

 Planter Agnar Mykles plass
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DETALJER

Detaljene i anlegget skal både ta hånd om møter mellom 
ulike materialer og gjøre anlegget brukbart og interessant. 
Følgende detaljer har spesielt vært diskutert i prosjektet:

VANNRENNER; 
Vannrenner vs.  rullestoler og vedlikehold ble diskutert. 
Rist eller annen overgang over rennene stilte eiendoms-
forvalteren seg skeptisk til. Rennene har derfor fått en 
annen utforming ved krysningspunkt. Spørsmålet er om 
vannrennenes funksjon som ledelinjer og orientering-
spunkt svekkes med den bygde løsningen? Omfanget av 
åpne vannrenner ble redusert til et minimum, men nok 
vann renner gjennom anlegget til å oppnå ønsket e�ekt, 
både som dekorativt element og som ledelinje.

LEDELINJER;
Det er ikke lagt inn egne ledelinjer i prosjektet. Kanter, 
materialforskjeller og vannrenner (gårdsrommet) lager 
naturlige ledelinjer.

 “Naturlige ledelinjer”

Vannrenne gårdsrom
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TRAPPER OG TRINN;
I gårdsrommet ble det bygget nye trapper fra bak-
utgangene i nr. 66-68. Her er trappene støpt i betong med 
mørk skifer i opptrinn og 10cm inn på inntrinnet for å gi 
kontrast.
I tredekkene er det laget riller som så er pigmentert for å 
varsle kantene.  På Agnar Mykles plass varsles trapper med 
felt av pålimt lys grus.

 Detaljer av trapper og trinn  Felter med pålimt grus Agnar Mykles plass (detaljskisser)
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OPPHØYDE BED;
Det er opphøyde bed både i gårdsrommet og på Ag-
nar Mykles plass. I gårdsrommet er de bygget av furu. 
Hjørnene er forsterket med ubehandlet stål som etter 
hvert vil få samme uttrykk som øvrige kanter. På Agnar 
Mykles plass er de opphøyde bedene bygget i betong 
forblendet med skifer. Opprinnelig var de beskrevet kun i 
skifer, og utførelsen er ihht. entreprenørens ønske. Bedene 
avsluttes med en kant av rundstokk. Avrundet tre er bedre 
å falle mot enn steinkanter hvis uhellet skulle være ute.

 Under bygging av opphøyd bed gårdsrom  Opphøyd bed Agnar Mykles plass
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HÅNDLØPERE;
Håndløperne er laget av 45mm galvanisert rundstål, i 
høyder 70 og 90cm. Grunnet pris ble de ikke lakkert. 
Håndløperne er plassert slik at de ikke skal være i veien i 
de viktigste gangretningene.

 Håndløper ved trapp i gårdsrom  Håndløper i gårdsrom
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UTSTYR
Benker, stoler og bord er plassert i nisjer slik at de ikke 
stikker frem i gangbanene. Det er valgt bord det skal være 
mulig å komme inntil med rullestol. Benkene og stolene 
har alle ryggstø og armlener. Det viste seg at det også her 
er få gode produkter å velge mellom. 
I gårdsrommet er det valgt produkter fra svenske Nola. De 
har også en benk som skal være spesialdesignet for uni-
versell bruk, men vårt inntrykk er at den gir et for spin-
kelt inntrykk til å kunne stå i et åpent gårdsrom eller en 
o�entlig park. Nolas produkter er fargesatte, og det ble 
valgt en mørk grønn farge. 

På Agnar Mykles plass er det valgt produkter fra Vestre. 
Eneste reelle valgmulighet fra denne produsenten var 
“April”, som kommer med både ryggstø og armlener. På 
Agnar Mykles plass er møblene i upigmentert tre og gal-
vanisert stål. At det er forskjell mellom gårdsrommet og 
parken gir mulighet for å sammenligne fargesetting med 
tanke på kontraster, og utforming med tanke på funksjon-
alitet.

 Sittegruppe Agnar Mykles plass Sittegruppe gårdsrom
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Det har ikke vært enkelt å �nne �ne lekeapparater tilpas-
set funksjonshemmede barn. Utenom fugleredehusken er 
det få kjente produkter å velge i. Prosjektet ønsket å �nne 
frem til andre løsninger. Grunnet sikkerhetskravene fant vi 
det mest hensiktsmessig å bruke prefabrikerte apparater. 
Det ble valgt apparater fra Zik-Holz.  Deres apparater har 
en visuell utforming som vi mener passer bra til prosjektet 
og skiller seg i kvalitet fra norskproduserte apparater. De 
valgte apparatene skal dekke behov både hos de minste 
og de største barna, de svært aktive og de mindre aktive. 
Det er lagt vekt på å �nne apparater der �ere kan leke 
samtidig og som generer bevegelse. 

Følgende lekeapparater er satt opp:

- Sitteeple (for de aller minste, taktilt, farge)

- Kompishuske (mulig å huske en eller �ere)

- Pendelhuske (mulig å huske to- �re)

Rutsjebanen er spesialtegnet for prosjektet. Brygga ut til 
sklibrettet er tilpasset manøvreringsbredde for rullestol. 
Skråningen langs sklia er dekket med gummiheller. Fast 
belegg er valgt for at ledsager skal kunne trille rulle-
stolen.

 Sitteeple for de aller minste  Kompishuske for en eller �ere

 Pendelhuske for to til �re stk.
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SPESIELLE ELEMENTER
For å gjøre anlegget spesielt er det lagt inn ulike spe-
sialelementer: I gårdsrommet er det tre fuglebad knyttet 
til overvann / vannrennesystemet. I bunnen er det sand-
blåst hhv. KILDE, BEKK og ELV. Dette for å lede tankene hen 
til vannets ferd mot havet.

På Agnar Mykles plass er de spesielle elementene hentet 
bokstavelig fra Agnar Mykles forfatterskap:
Røde granittsteiner med ulik behandlet over�ate (funger-
er også som taktile elementer)
En stjerne i kleberstein med et lysende fundament. 
En av Asks kjærester i Lasso rundt fru Luna hadde en 
stjerneformet fø�ekk på innsiden av låret. Stjernen kan 
sittes på og lyset spres utover gangveien. Ved siden av 
”henne” står et asketre. ”Almeblader” av pålimt lys grus 
symboliserer Embla, kvinnen Ask gifter seg med, da 
Embla er det Norrøne navnet på alm.

Stolene på den Øvre plassen er plassert slik at man kan se 
utover parken, i ulike retninger, for å gi forskjellige blikk 
utover ”verden”. På samme måte skal brygga med sklia gi 
et utsyn mot verden utenfor Klostergata. Grunnet økono-
mi ble ikke utsiktspaviliongen på Nidelvas bredd bygget.

 Stjerna i kleberstein 

Sandblåst bunn. “BEKK” henviser til vannets ferd mot havet 

 Stjerna med det lysende fundamentet
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UTFORDRINGER
I tillegg til de estetiske utfordringene ble det etter hvert 
også en utfordring å �nne alternative løsninger som følge 
av en sterk prisøkning i byggebransjen og grunnforhold 
som var vanskeligere enn først antatt. Feks. var ønsket 
om størst mulig kontrast krevende å håndtere når det ble 
nødvendig, både ut i fra økonomi og geoteknikk, å bytte 
fra plasstøpt betong til asfalt.

VIDERE UTVIKLING
Det har vært  jobbet  mye med å få til et universelt ut-
formet avfallssystem. Dette er ikke på plass ennå,  men 
prosjektgruppa håper å få til en løsning når Trondheim 
renholdsverk har valgt et system med nedgravde contai-
nere. Da vil søppelcontainerene ved. nr. 66a �ernes, og alt 
søppel håndteres ved nr. 70b.
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VEDLEGG 1
KLOSTERGATA OG AGNAR MYKLES PLASS
MEDVIRKNINGSMØTE I NIDARØHALLEN 26.10. 2005 
OPPSUMMERING AV INNSPILL
(antall merknader er angitt i kursiv)

KOMMUNEANSATTES GRUPPE;

3 beste sider;
- klart de�nert gårdsrom 
 (mange utganger til gårdsrommet) 3
- park-/elvenærhet 3
- god orientering mot parken/ solveggene i 72 og 66 3

- få begrensninger/stort potensial 2
- sentral beliggenhet 2
- �nt for barn og eldre
- god aldersspredning

3 svakeste sider;
- lite sol/lys i gårdsrommet, trangt 4
- mangel på progr./innhold, slitent/kjedelig gårdsrom 4
- avfallscontainernes plassering 2

- sosial utrygghet
- rotete adkomst
- mangler sosiale samlingsplasser
- biltra�kken i gata

BLANDET GRUPPE;

3 beste sider
- stort potensial 4
- sentral beliggenhet 2
- nær elva 2
- solveggene i 72 og 66 2

- intimt, skjerma gårdsrom
- klesstativ
- �ne blomsterbed
- bedring i seinere år

3 svakeste sider
- mørkt, skyggefullt, mørkt gårdsrom 4
- folketomt gårdsrom/innbyr ikke til bruk 2

- biltra�kken i gata
- avfallscontainerne
- ingen tilgang til plenen bak 72
- bråk ved inngangspartiet i 70B
- bråk/rusmisbrukere inviterer ikke til bruk av parken
- parkering



-  26  -

BEGGE GRUPPER SAMLET;

5 beste sider;
- få begrensninger/stort potensial 6
- park-/elvenærhet 5
- god orientering mot parken/solvegger 5
- sentral beliggenhet 4
- klart de�nert gårdsrom 
 (mange utganger til gårdsrommet) 3

5 svakeste sider
- lite sol/lys i gårdsrommet, trangt 8
- mangel på program/innhold, slitent/kjedelig 
 gårdsrom 6
- avfallscontainernes plassering 3
- sosial utrygghet 3
- biltra�kken i gata 2

ØNSKELISTE;

- park med identitet/utfordre/invitere til aktivitet,   
 stolthet, skille seg ut 5
- belysning i gårdesrommet 4
- ordnet containeroppstilling, også for folk med 
 bevegelseshemminger 4
- sittegrupper i parken/sosiale møteplasser/gruble-
 plasser (også røykfri) 4
- bedre (visuell) kontakt med elva 2

- sitteplasser i solveggen mot parken
- universell utforming må ikke synes/må være ”naturlig”
- tydelige overganger o�entlig/privat
- sykkelskur
- vekk med biler/villparkering
- overvannshandtering
- områder der folk kan plante selv
- mer farge
- bedre parkeringsordning
- vann: pass på mugg/alger
- klesstativ annensteds
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