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Parken ved Nedre Leirfoss -

et pilotprosjekt for universell utforming

Bakgrunn
Parken ved Nedre Leirfoss kraftstasjon har i lang
tid vært et ut  uktsmål for rekreasjon, lek og  ske.
Trondheim Energi er grunneier i parken og parken er
regulert til friområde.

Trondheim Energi og Asplan Viak så et potensial i å
utvikle og oppruste parken for å gjøre den ytterligere
attraktiv og brukbar. Husbanken gav i 2008 tilskudd til
prosjektering av parken på bakgrunn av at den skulle
utvikles til å bli et pilotprosjekt for universell utforming.
Trondheim Energi  nansierte utbyggingen av parken.
Parken ble ferdigstilt i juni 2009.

Husbankens tilskudd er et såkalt kompetansetilskudd.
Kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen
på det bolig- og bygningspolitiske området
Tilskuddsordningen skal

• bidra til god planlegging og gjennomføring av
boligpolitikk i kommunene
• bidra til kunnskapsutvikling innenfor boligsosialt arbeid
og boligkvaliteter (miljø/energi, universell utforming og
byggeskikk)
• bidra til kunnskapsutvikling om boligmarkedet og
offentlig boligpolitikk
• bidra til formidling av kunnskap, gode eksempler,
planleggingsverktøy mv. til aktørene på boligmarkedet.
 (ref. Husbanken)

Intensjon
Intensjonen ved opprustningen av parken er å gjøre
parken mer attraktiv for alle brukergrupper.

Vi ønsker å utvikle parken med tanke på
Opphold og rekreasjon
Fritid og  ske
Aktivitet og lek

Nedre Leirfoss kraftverk. Bygningen er fra
1902. Bildet er tatt fra sør og parken ligger
nord for bygget.

Idyll ved Nidelva, utsikt fra parken mot
nord.



Beliggenhet, situasjon og bruk frem til i dag
Parken på ca. 12 mål ligger ved Nidelva i front av
kraftverket ved Nedre Leirfoss noen kilometer sør for
Trondheim sentrum. Parken er en del av et naturmiljø
som omkranser Nidelva på begge sider. Det drives
lakse  ske fra denne delen av Nidelva – fra begge sidene
av elva og i selve elveløpet. Den ærverdige, gamle
kraftstasjonen fra 1902 er med å prege området både
med sitt massive uttrykk og ved sin formidling av dagens
og gårdagens kraftforsyning langs Nidelva.

Selve parken er delt i to soner, en nedre del langs
elvekanten og en øvre del bestående av plenareal og
gamle trær. En eksisterende natursteinsmur formidler
overgangen mellom øvre og nedre nivå.

Det er et rikt fugleliv i området med besøk blant annet av
ender og svaner.

Parken har vært i bruk også frem til i dag, både av
naboer, besøkende, skoleklasser og  skeklubben
”Fossekallen” – en  skeklubb for funksjonshemmede i
Trondheims-området.

Parken er en grønn lunge i et vakkert elverom. Det  nnes
en sammenhengende gangveg helt fra Sluppen og opp
til parken som også er del av Pilegrimleden.

Parkområdet ligger på østsiden av elva med gode
solforhold på dagen, ettermiddagen og kvelden.

Prosess
Det ble gjenomført tidlige brukermøter med
representanter fra Norges Handikapforbund og Norges
Blindeforbund. Da kom det frem  ere innspill som gav
føringer for planen. Dette gjaldt blant annet:
 - Fiskeplassene fungerte ganske bra, men grusdekket
var noe ujevnt. Det var delvis også ulendt og for bratt å
komme seg ned til  skeplassene fra vegen.
- Det ble formidlet hvilke  skeplasser som var mest
populære og også på hvilke punkt det hadde vært
gunstig å komme lenger ut i elva for å  ske.
- Det ble påpekt at gress  ata på det øvre nivået delvis
var ujevn og vanskelig fremkommelig til tross for at den
er en stor  ate.

Elvekanten er delvis utfyllt med stein.
Steinfyllingene har vært benyttet som
 skeplasser.

Den øvre delen av friområdet består av en
plen  ate med store, eldre trær, hovedsaklig
gran og or.
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Ny landskapsplan for parken ved
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I forhold til synssvake ble behovet for kanter(ledelinjer)
mellom dekker diskutert, det ble også tatt opp at
tra  kkelement burde ha kontrastfarger og at det ville
være gunstig med oppmerksomhetsfelt i kjørevegen for
å henvise til gangvegene.
- Omfang av bruk av tredekke ble også diskutert.
Bruken er tosidig – på positiv side kommer at tre tørker
fort opp og gir et meget komfortabelt underlag, på
negativ side kommer at dekket kan bli glatt under visse
værforhold.
- Plassering av løfteanordning for å  ytte
funksjonshemmede over i båt ble også drøftet og
plassert etter innspill fra brukerne.

Prosjektet har vært gjennom en todelt byggesøknad.
Trondheim kommune har stilt seg positiv til en
opprustning av parken. Husbanken vektla i sitt tilsagn
at parken skulle tilrettelegges for alle brukergrupper
– både barn, eldre, beboere i området og folk med
spesielle behov i forhold til bevegelse og syn.

Konsept - Hovedgrep
Parken skal opparbeides på en logisk, fattbar måte -
med tydelige grep som gjør den lett å orientere seg
i. Vi ønsker å oppruste parken i et enkelt formspråk.
Materialbruken må være robust. Karakteren som
den horisontale  ata i kontrast til de vertikale, gamle
trærne gir, beholdes og videreutvikles. Tversgående
gangveger skjærer gjennom den store gress  ata
og kanaliserer ferdsel og aktivitet. Tredekket og
trebryggene ligger i forlengelsen av de tversgående
gangvegene som ”ekko” fra det øvre til det nedre
nivået. En slyngende sti gjennom tregruppene gir
opplevelse av å være i skogen.

Vi ønsker at parken skal bli

Brukbar – Vakker – Aktiviserende – Robust.

Parken ligger noen kilometer sør for Trond-
heim, på østsiden av Nidelva.

Parken har vært i bruk også før opprustnin-
gen og er en del av grønnstrukturen langs
Nidelva.



De enkelte elementene

Gangnett  - gangveger og stier
Bruks- og opplevelsesverdien i parken økes ved å
bygge et nett av gangtraseer i større og mindre sløyfer.
En indre, slyngende sti går gjennom ”skogen”. En
bred gangsone/promenade bygges parallelt med den
gamle muren/elva der utsikten over elverommet er
best. Tversgående, brede gangveger forbinder intern
kjøreveg i bakkant og gangsone langs mur/elv i front av
parken.

Gangvegene gis et dekke av barrikade (limt grus
på asfalt). Dette gir et fast dekke som er stabilt og
komfortabelt som underlag. Alle gangvegene har maks
stigning 1:20 og maks tverrfall 1:50. De har varierende
bredder med min. 1.8 m slik at to rullestolsbrukere skal
kunne møtes. Kanter: Overgang mellom barrikade
og plen gir i seg selv god nok leding for svaksynte og
blinde. Oppmerksomhetsfelt av storgatestein i bredde
300mm legges i intern kjøreveg og leder inn til de
tversgående gangvegene gjennom parken. Langs
den interne stien gjennom skogen er brosteinsrekker
ledelinjer der stien krysser de bredere gangvegene og
aktivitetssonene.

Kjøreveg og parkeringsplasser
Kjøreveg og parkering plasseres i bakkant av
parkanlegget. Kjørevegen tar av fra Leirfossvegen.
Fra hovedvegen har internvegen fall ned mot parken
på 1:16. Inne i anlegget er parken tilnærmet  at.
Kjørevegen asfalteres. Det anlegges 21 p-plasser, 6 stk
forbeholdes funksjonshemmede og skiltes. 3 HC-plasser
har størrelse 4.5 x 6m og 3 stk har størrelse 3.8 x 5m.
Dette gir et antall høyere enn krav i TEK, men vurderes
riktig for bruken i denne parken. P-plassene markeres
med brostein og får et dekke av grus som tilsås. Det
legges til rette for sykkel-parkering i den samme sonen i
bakre del av parken.

Brygger og elvebredde
Det er populært å komme ned til elvekanten for å
komme nær vannet for å  ske, for å vasse, studere
fugler eller kaste stein. En  skebu/gapahuk var plassert
i denne sonen. Fiskebua brukes av  skere og utstyr de
har med. Fiskebua tar mye av utsynet utover elva ifra
parken og beslaglegger også attraktivt oppholdsareal
ved elva. Fiskebua  yttes derfor til en mindre sentral
plassering – samtidig som ny plassering gir en  ott utsikt

Øvre plan av parken med “promenaden”,
plenareal og utsiktsplasser.
Foto: Synlig.no

Parkering for bil og sykkel legges i bakkant
av parken.



over elva og kraftverket. I elvekanten har noen soner
blitt utfylt for å tilrettelegge for  ske. De utfylte stedene
av grus og pukk fjernes for å skape et mer naturlig forløp
langs elva og for å bygge mere brukbare  skeplasser.

Nye trebrygger og tredekker bygges for å styrke mulighet
for  ske, for å komme ut i elva og for å ha et komfortabelt
underlag for lek og opphold ved elva. Vannstanden i
Nidelva er varierende og tidvis vil bryggene stå tørre.
På vårparten kan bryggene i perioder bli stående under
vann ved  om. Bryggene er faste og står på trestolper
som pæles ned 2-3m under elvebunnen.

Bryggene i tre bygges med fotlister med høyde 100
mm på langsidene og 200 mm på endene, dette
for å gi markerte stopp-varsel for rullestolsbrukere,
svaksynte og øvrige brukere. Fotlistene bør ha kontrast
til øvrig underlag og elva. I prosjektet ble det beskrevet
royalimpregnert trevirke. Bryggene skal ha mørk
brun farge, mens fotlistene skal ha lys farge. Denne
kontrasten er blitt liten slik at det vurderes å beise
fotlistene i lysere/hvit farge.

Den lengste brygga får rekkverk og håndlister på den
ene siden som et tilbud for folk som har behov for
ekstra støtte. Håndlistene bygges i to høyder 70-90 cm
med ø=45mm som gir et godt grep. Selve håndlista
må plasseres 50mm fra rekkverket bak. Håndlista
pulverlakkeres i kontrastfarge til rekkverket/omgivelsene
(gul).

Den lengste og nordligste trebrygga må legges 0.5m
høyere enn de øvrige bryggene. Dette er nødvendig
for å oppnå maks. stigning 1:20 mellom brygga og
gangvegene i parken. Bryggene har rause bredder på
3-4-5m.

Bryggene går over i tredekker i overgang til land.
Tre tørker raskt opp og gir brukbare og varme
oppholdssoner. Sonene mellom bryggene gruses og
tilsås slik at de  ukter bryggene. Tredekkene forankres
i betongfundament på grunn av  omfaren i området.
En fjerde mindre brygge bygges lengst sør i anlegget.
der vanndybden er størst. Ved denne plasseres
løfteanordning som kan bringe rullestolsbrukere over i
båt.

I ”strandsonen” bygges en bålplass og et opphøyd
sitteplatå. Rundt bålplassen er det romslige areal. Mur
i bakkant av elvesonen og tredekkene er naturlige
ledelinjer i området.

Bryggene skal ha fotlister med viskant
10 og 20 cm. I endelist innfelles LED-
belysning. Fotlistene bør ha farge-kontrast
i forhold til dekket.

Bryggene går over i tredekker på land.
Foto: Synlig.no

Foto: Synlig.no



Aktivitets- oppholdssoner
Område for grilling og område for lek samles på areal
ved de tverrgående gangvegene- tydelig adskilt fra
gangsonene.

Lekeområdet skal favne mange som har ulike behov
i forhold lek og aktivitet. Utstyret må samtidig være
robust og tåle å være en del av et parkmiljø som til tider
av døgnet er uten oppsyn. Lekeapparatene skal ha et
uttrykk slik at de kan integreres i et naturmiljø på en god
måte. Lekeutstyret monteres på et støpt gummidekke
som gir brukbarhet for mange brukere.

Det monteres faste griller egnet for friluftsområder.
Besøkende tar med seg kull. Ferdiggriller vil antakelig
fremdeles bli benyttet i parken og store natursteiner
spres ut i plenområdene – til å sitte på eller plassere
grillen på. Egne avfallsbøtter for griller plasseres ut.
Rundt grillene er det avsatt manøvreringsareal for
rullestolsbrukere.

Langs ”promenaden” lages sittegrupper med
henvendelse og utsikt mot elva. Ved benkene avsettes
romslige soner for rullestolsbrukere.

Dekket under sittegrupper langs ”promenaden” og
grillplass er grå granitt. Granitt er et varig og vakkert
materiale som står godt til den gamle kraftverks-
bygningen og øvrig natursteinsbruk i området. Granitt er
i tillegg et funksjonelt og brukbart dekke.

Sentralt i parken langs den slyngende gangstien,
anlegges et samlingssted med en benk i sirkel. Stedet
gir mulighet for formidling – til besøkende – skoleklasser
– barnehager på tur som skal høre om lakse  ske,
kraftstasjonen eller annet. Også her avsettes plasser for
rullestolsbrukere på en slik måte at de inngår som del
av sittegruppen/sirklene.

Mindre plasser med fast dekke i plena, sikrer god
fremkommelighet og opphold for ulike brukere helt inne i
den grønne parken, mellom trærne.

Plen  ata
Karakteren i parken beskrives på mange måter av den
horisontale gress  ata med de store, gamle trærne som
gir vertikal retning og deler den store  ata i mindre rom.
Plen som underlag gir brukbarhet for mange aktiviteter
sommerstid – og  ater for lek med snø vinterstid. Det
søkes å lage ei jevnest mulig plen  ate. Deler av arealet

Et leke- og akrivitetsområde legges sen-
tralt i parken. Gangpassasje legges tydelig
tilside for aktivtetsområdet.

Plass-støpt gummidekke under leke-
element gir jevnt underlag for alle brukere.
Foto: Synlig.no



som er mest utsatt, anlegges med ferdigplen. Det er
en utfordring å etablere en god plen i et anlegg som
allerede er innarbeidet som brukspark.

Vegetasjon
Parken består av eldre trær; hovedsakelig gran og or.
Noen trær felles for å skape større åpenhet og gjøre
parken lysere. Andre trær stammes opp med samme
hensikt. Den eksisterende vegetasjonen suppleres
med enkelte nyplantinger av lind, furu, blodbøk
og kirsebærtrær. Opp mot tra  kkert vei plantes en
vegetasjonsskjerm av trær. Busk-sjiktet er bevisst utelatt
i denne parken. Da parken ligger såpass avsondret
fra folk og bebyggelse, er det viktig at den oppleves
oversiktlig og åpen.

Det er  ere eldre trær i parken som kanskje ikke har så
lang levetid igjen. Vi ser disse trærne som miljøskapende
element og velger derfor å beholde de aller  este. De
gamle trærne bidrar positivt til det biologiske mangfoldet
og gir blant annet grunnlag for er rikt fugleliv. Parken bør
gjennomgå en gradvis fornyelse hva gjelder trær. Dette
bør følges opp over  ere år.

I og med at parken ligger i et naturmiljø, er det ikke tatt
spesielle hensyn til pollenallergikere, annet enn at det
ikke er tatt inn ny vegetasjon som er pollenrik.

Tra  kkhinder
Gangvegene som nå bygges, har god bredde og et
jevnt og fast dekke. Dette skaper mulighet for uønsket
kjøring i parken. Pullerter plasseres ved inngang til disse
traseene for å hindre kjøring. Slike element i gangsoner
er ikke heldig blant annet for svaksynte, men sees her
på som nødvendig. Pullertene er lakkert i kontrastfarge.
Ved atkomsten til parken plasseres en bom i samme
kontrastfarge.

Benker og bord
Det er valgt benker og bord fra Vestre, type April.
Benkene har rygg og armlene og er robuste.

Den slyngende indre stien tar form.

Pullerter hindrer tra  kk i å kjøre inn i
parken, de skal ha en kontrastfarge for å
være godt synlig.

Foto: Synlig.no



Belysning
Parken har fått en enkel belysningsplan som er ment
å gi tilstrekkelig belysning i kjøresoner og forsiktig
belysning i gangsonene. Det brukes hvit belysning
i master langs veg og samme lyskvalitet i pullerter i
parken. Belysningsarmaturene skal blende minst mulig
og rette lyset ned mot bakken. Avslutning av hver
brygge markeres med LED-belysning i stripe-effekt.
LED-belysningen innfelles i fotlist slik at armaturen
skjules og at lyset treffer dekket. Effektbelysning
i LED plasseres rundt ett enkelt grantre. Treet
kan iscenesettes med ulike farger ved spesielle
anledninger.

Skilting
Det er behov for skilting i parken. Til nå har skiltene
vært satt opp litt vilkårlig og skapt en ”skiltjungel”. En
del av oppgaven er å rydde i disse skiltene. Skiltene
må få en hensiktsmessig plassering og utforming.
HC-plasser skal skiltes. I tillegg er det behov for to
informasjonsskilt knyttet til  ske i elva og til kraftverkets
virksomhet. Trondheim kommune har nylig laget en
skiltmal til bruk for informasjonstavler og denne vi bli
tatt i bruk.

WC
Toalettet ble bygd i 2008. Det er bygd etter prinsipper
for universell utforming og må være svært robust da det
skal stå åpent for offentlig bruk i parken.

Ved inngangen til parken før opprustningen
startet, det er behov for opprydding i “skilt-
jungelen”.

Offentlig toalett i parken. Dørene er i kon-
trast til fasaden forøvrig.



Parkens øvre nivå: Parkering i bakkant av
parken, tversgående gangsoner og
aktivitetsområde som krysser plen  ata,
promenaden i front langs muren og elva.

Parken sett mot sør med den gamle
kraftverks-bygningen i bakgrunnen.



Oppsummering
Å utforme våre omgivelser universelt gir oss ulike
utfordringer knyttet til det landskapet vi bygger i.
Universell utforming innebærer at hovedløsninger i våre
bygde miljø skal utformes slik at de er brukbare for  est
mulig. Nytt lovverk skal sikre at barrierer bygges ned og
hindre at nye oppstår.

For formgivere som arkitekter og landskapsarkitekter blir
utfordringen å

- å  nne nye, gode løsninger – det  nnes ikke ett
 svar eller en fasit.
- å ha innlevelse i ulike livsfaser og livssituasjoner
 for å skape nye produkt. Et begrep som har vært
 lansert er elite-bruker. Hvilke brukere utfordrer det
 vi bygger sterkest? Vi må de  nere hvilke brukere
 det er – og så  nne svar på utfordringene.
- å de  nere riktig nivå i forhold til det anlegget vi
 har med å gjøre – i noen tilfeller blir det å de  nere
 hva som er godt nok.
- å levere anlegg som gir løsninger utover å
 oppfylle krav til krav til mm, cm og stigninger –
 som blant annet betyr
- å  bygge sanselige anlegg. Når funksjonsevne og
 noen sanser er redusert, blir de andre sansene
 desto viktigere, f.eks er visuell informasjon viktig
 for folk med nedsatt hørsel.
- å skape miljø rike på opplevelser

Våre bygde miljø skal være brukbare i ordets videste
forstand – for barn vil dette for eksempel si at
lekemiljøene skal gi fysiske utfordringer til  est mulig ut i
fra det enkelte barn sitt utgangspunkt.

Universell utforming som begrep har gått fra å være et
prinsipp til å bli en rettslig standard. Dette gir føringer
for alle som bidrar i utformingen av våre fysiske
omgivelser. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
skal sikre like muligheter for samfunnsdeltakelse for
 est mulig. Handlingsplanen for universell utforming og
økt tilgjengelighet har som visjon at Norge skal være
universelt utformet i 2025.


