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Forord

Hamar kommune har hatt ønske om å utarbeide 
en formingsveileder for universell utforming for 
Hamar sentrum. Asplan Viak har vært engasjert 
for å bistå i dette arbeidet. 

Veilederen skal være et verktøy og en beredskap 
for kommende byggeprosjekter i Hamars 
sentrumsgater og uterom.

Målet er å gi gater, fortau og plasser et enhetlig 
preg med hensyn til universell utforming når det 
gjelder hovedform, materialbruk og møblering 
med mer. Dette vil være et ledd for å gi sentrum 
en identitet tilpasset lokale forhold i Hamar.

Arbeidet med veilederen er forankret i Veg- og 
transportplan for Hamar vedtatt i kommunestyret 
17.06.2009.

Veilederen har søkt å gi konkrete anbefalinger 
knyttet til gitte tema. Innledningsvis gir veilederen 
en oversikt over lovverket og myndighetskravene 
som regulerer arbeidet med universell utforming i 
Norge. 

Husbanken har støttet arbeidet med veilederen.

Arbeidet med veilederen ble utført i 2011 med 
avslutning i mai 2012.
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Universell utforming er et nasjonalt 
satsningsområde. Regjeringens handlingsplan 
for universell utforming og økt tilgjengelighet har 
som visjon at Norge skal være universelt utformet 
i 2025. 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne ble gjort gjeldende fra 1. 
januar 2009. I loven er plikten til å sikre universell 
utforming klart formulert. 

I ny plan- og bygningslov(2009) blir krav om 
universell utforming inntatt allerede i lovens 
formålsparagraf. Kravene er tydeliggjort i tekniske 
forskrifter. 

Nasjonal transportplan 2010-2019 gir sterke 
føringer til iverksetting av universell utforming i 
samferdselssektoren. 

I tillegg er det utarbeidet Norsk Standard for 
universell utforming. Miljøverndepartementet har 
etter endt satsning på pilotkommuner utnevnt 
ressurskommuner for universell utforming. Det er
også etablert ressursfylker. Hamar kommune er 
en pilotkommune for universell utforming.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §9 gir 
følgende definisjon:

Målgruppen for universell utforming er vid. Mens 

tilgjengelighet kan oppfattes som problemstillinger 
knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
dreier universell utforming seg om løsninger 
som ivaretar ”alle” med eller uten nedsatt 
funksjonsevne.

En gylden regel innen universell utforming er at 
bygninger og uteområder tilrettelagt for personer 
med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt 
for alle andre. De fleste mål og anvisninger i 
forbindelse med dimensjonering av bygninger 
gjennom tidene har vært basert på lærdom og 
modeller fra da Vinci, Corbusier og Neufert - med 
en mannskropp som forbilde.

I tråd med dagens syn på samfunnet, der alle skal 
kunne delta, må det tas hensyn til menneskets 
variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne. 
Prosjektering med utgangspunkt i universell 
utforming vil være basert på tre forhold:

• Mennesket som barn, ung, voksen, eldre.

• Mennesket med redusert funksjonsevne  
 med hensyn til bevegelse, orientering  
 og overfølsomhet ovenfor    
 luftforurensninger og materialer. 

• Mennesket som bruker tekniske   
 hjelpemidler som har konsekvenser for  
 utforming.

 (BE – Statens bygningstekniske etat - 09)

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

Avgrensning som viser området som omfattes av veilederen
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Prosjektavgrensning sammenfaller med grense for Kommundelplan sentrum       
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Eksempler på dette kan være offentlige kontorer, 
butikker, utesteder, kafeer og restauranter.

Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller 
skade på en kroppsdel eller i en av kroppens 
funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om 
nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, 
nedsatt kognitiv funksjon som ADHD, eller ulike 
funksjonsnedsettelser på grunn av allergi eller 
hjerte- og lungesykdommer.

Plan og bygningsloven
I plan- og bygingsloven er universell utforming 
tatt inn i formålsbestemmelsen som overordnet 
prinsipp: ”Prinsippet om universell utforming skal 
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak…”

Hovedsiktemålet med universell utforming er 
å oppnå likestilling og deltakelse ved å fjerne 
eksisterende barrierer og hindre at nye oppstår. 
Mens tilgjengelighet kan oppnås gjennom 
spesielle løsninger, forutsetter universell utforming 
at hovedløsningen skal imøtekomme alle 
brukerbehov.

Det stilles en rekke nye og konkrete krav til 
universell utforming av nye og eksisterende bygg, 
både når det gjelder publikumsbygg, boliger, 
uteområder, adkomster og parkering.

Diskriminerings- og 
tilgjenglighetsloven
Loven ble gjeldende 1. januar 2009. Lovens 
formål er å fremme likestilling og likeverd, 
sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltagelse for flest mulig uavhengig av 
funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn 
av nedsatt funksjonsevne.

Det er diskriminering når du på grunn av en 
funksjonsnedsettelse blir hindret i å få tilgang til 
virksomheter som henvender seg til allmennheten. 

Plikten til universell utforming blir 
med loven en rettslig standard og et 
minstekrav. Plikten innebærer at offentlig 
virksomhet og privat virksomhet rettet 
mot allmennheten skal sikre universell 
utforming av virksomhetenes alminnelige 
funksjon så langt det ikke medfører en 
uforholdsmessig byrde.
 

Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan slår fast at 
transportsystemet skal være universelt utformet 
(Kap. 13 Universell utforming – alle skal med).

Alle har samme rett til deltakelse i samfunnet, og 
muligheten til enkelt, effektivt og trygt å bevege 
seg rundt er avgjørende for å kunne delta i 
arbeidsliv og sosiale aktiviteter.

For planperioden 2010-2019 vil arbeidet for et 
mer universelt utformet kollektivtransportsystem 
gis høy prioritet. Universell utforming vil bli en 
integrert del av alle planer for oppgradering 
og bygging av infrastruktur i Statens 
vegvesens, Avinors og Jernbaneverkets regi. 
Kravene om universell utforming i plan- og 
bygningsloven, teknisk forskrift, legges til grunn i 
planleggingsfasen og ved utbygging, og etatene 
skal i perioden utvikle rutiner for å sikre at dette 
ivaretas.

Veg- og transportplan for Hamar
Hovedmålsettingene i planen er definert slik:

•  Hamar skal ha et veg- og gatenett   
 som er universelt utformet og som  
 avvikler trafikken på effektiv og god måte.
•  Standarden på veg- og    
 transportsystemet skal heves, både   
 funksjonelt og estetisk.
•  Flere skal velge å gå eller sykle   
 fremfor å kjøre bil.
•  Parkeringspolitikken skal bidra   
 til et levende sentrum, og virke   
 dempende på bilbruk.    
 Parkeringspolitikken skal redusere   
 behovet for areal til     
 parkeringsplasser i sentrum.
•  Flere skal reise kollektivt.    
 Kollektivandelen skal økes på strekninger  
 der privatbiltrafikk og kollektivtrafikk   
 konkurrerer.
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•  Det skal etableres trygge og    
 hensiktsmessige ferdelsårer    
 for gående og syklende, spesielt     
 i tilknytning til skoleområdene og fra   
 boligområdene til sentrum.

Veg- og transportplanen refererer til 
kommuneplanens arealdel som omtaler 
temaet slik: “I så stor utstrekning som mulig 
skal tilgjengelighet for alle ivaretas ved alle 
planleggings- og byggeprosjekter. Bygninger, 
uteområder, frilufts- og rekreasjonsområder 
og andre anlegg skal utformes slik at de kan 
brukes av alle mennesker på en likestilt måte, 
også de med nedsatt bevegelsesevne, nedsatt 
orienteringsevne og miljøhemming. Hensynet til 
tilgjengelighet skal inn tidlig i planprosessen slik 
det ikke er behov for senere tilpasninger eller 
tilleggsløsninger.”

Veg og transportplanen slår fast at reiser med 
kollektivtransport skal tilrettelegges for alle.  
Bruk av ledelinjer skal vektlegges sammen med 
informasjon – gjerne fra høytalerservice både på 
holdeplass og om bord i bussen. 

Veg- og transportplanen har som visjon at Hamar 
kommune skal ha et miljøvennlig transportsystem 
som sikrer framkommelighet, bidrar til null ulykker 
og bedre folkehelse.

Prosjekteringsverktøy
Forskrift om krav til byggverk og produkter til 
byggverk, teknisk forskrift (TEK10), setter krav til 
tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven. 
Kravene gjelder i utgangspunktet for alle 
byggearbeider, uavhengig om arbeidene er 
søknadspliktige eller ei. 

Spesifiserende krav til universell utforming ligger 
altså i teknisk forskrift, TEK 10, med veiledning. 

Krav og anbefalinger til universell utforming finnes 
videre i Norsk Standard NS 11001 Universell 
utforming av byggverk, del 1: Arbeids- og 
publikumsbygninger og del 2: Boliger  samt 
NS 11005: Universell utforming av opparbeidete 
uteområder.

Mens tekniske forskrifter definerer 
myndighetskrav, kan standarder gjøres gjeldende 
helt eller delvis der kontraktsparter ønsker det. 
De kan brukes som referanse i kommunens 
planbestemmelser og utbyggingsavtaler og krav 
kan tas inn i regulerings- og planbestemmelser. 
Byggdetaljblader (Byggforsk) konkretiserer 
standardene. Det er utarbeidet en rekke veiledere 
tilknyttet temaet universell utforming. Her nevnes 
spesielt håndbok 278: Universell utforming av 
veger og gater, Vegdirektoratet 2011.
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Arbeidet med veilederen er forankret i Veg- og transportplan for Hamar. Sentrumsområdet har fartsgrense 30 km/t.

39

9 Samlet handlingsplan 

Kartet under viser en sammenstilling av de ulike tema med anbefalinger for byområdet i 
Hamar. Kart over tiltak i øvrige deler av kommunen, er vist under ulike temaer videre i 
handllingsplanen.  

Sammenstilling av tema i sentrumsområdet. Bussruter med rød strek, hovedruter for syklende 
med grønn strek, sentrumssone med skiltet hastighet 30 km/time med grønn skravur. 
Parkeringshus er angitt med P innenfor de nye parkeringssoner oransje og rødt. 

9.1 Vegsystem 
Kartet under viser en samlet oversikt over de prioriterte investeringsprosjektene på stamveger, 
riks- og fylkesveger. Tiltakene er beskrevet nærmere i de videre kapitlene. 
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Kartet viser viktige målpunkt og viktige forbindelseslinjer i Hamar sentrum. Viktige målpunkt omfatter  viktige 
publikumsrettede virksomheter.
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Universell utforming skal sikre gode løsninger 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
-  det være seg redusert evne til å bevege seg 
(midlertidig eller varig), til å orientere seg eller ha 
overfølsomhet mot stoffer i miljøet.

• Bevegelse
• Orientering (syn, hørsel, forståelse)
• Miljø (astma, allergi)

Bevegelse
Personer med barnevogn, rullestol, rullator, 
krykker, nedsatt lunge- og hjertefunksjon kan 
ha redusert evne til å bevege seg. Momenter av 
betydning; korte avstander, jevne og sklisikre 
overflater, stigningsforhold, nivåsprang, 
hvilemuligheter, tilstrekkelig plass, tilgang til utstyr 
som skal betjenes.

Orientering
Personer med synsnedsettelser (blinde 
og svaksynte), nevrologiske lidelser, 
forståelseshemninger (psykisk utviklingshemming, 
demens, lesevansker, fremmedspråklige) kan ha 
vansker med å orientere seg. Viktige momenter 
som da må vies ekstra oppmerksomhet er er 
forutsigbarhet; enkelhet og tydelighet, definerte 
gangarealer fri for hindringer og med en klar 
avgrensning, jevne og sklisikre overflater som 
også kan informere om bruk, god informasjon, 
riktig belysning samt bruk av ledelinjer.

Miljø
Mennesker med astma og allergi er overfølsomme 
for spesielle stoffer i miljøet – det kan være 
materialer, luft-forurensninger som gasser, veistøv 
og pollen. Dette er et komplekst felt der det må 
jobber på overordnet nivå i forhold til å dempe 
veistøv, minske avgasser fra bilene, sørge for 
buffersoner mot veger samt å unngå bruk av 
planter som er mest allergifremkallende ved nye 
anlegg der det ferdes mye folk.

(Vegdirektoratet 2011, Håndbok 278)
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Kartet viser stigningsforhold i sentrumsgatene. Mange gater har tilfredsstillende stigning i forhold til krav 1:20.Stigning slakere enn 1:20
Stigning brattere enn 1:20
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Ledelinjer er linjer som gir blinde og svaksynte 
økt trygghet når de ferdes i offentlige miljø. 
Ledelinjer er dessuten med å øke lesbarheten og 
orienteringen for alle brukergrupper. 

En ledelinje i gategrunn er en kjede av naturlige 
og/eller bygde ledende elementer. De har 
kontrastfarge til omkringliggende element og skal 
ha en taktil(følbar) overflate som kjennes under 
føttene og/eller ved bruk av stokk.

Ledelinjen leder mot viktige målpunkt og legges 
utenom hindringer og faremomenter. Ledelinjene 
bør være mest mulig sammenhengende og 
gjenkjennbare over lengre strekk for å ha verdi.

Det skilles mellom naturlige og kunstige ledelinjer. 
Naturlig ledelinjer kan være kansteiner, murer, 
veggliv (uten trappeutspring) og overganger 
mellom dekker i golvet. 

Kunstige ledelinjer er gjerne bygget opp 
av spesielle element (retningsindikatorer, 
oppmerksomhetsfelt, varselsfelt). 
Kunstige ledelinjer består av 3 ulike indikatorer og 
legges etter et fast prinsipp:

Retningsindikator gir retningsinformasjon og har 
ribber i fartsretningen.

Oppmerksomhetsindikator markerer retningsvalg 
og informerer om viktige funksjoner som 
gangfelt, buss-stopp, infotavle eller lignende. 
Oppmerksomhetsindikator har ribber på tvers av 
fartsretningen. 

Oppmerksomhetsfelt dannes når flere 
oppmerksomhetsindikatorer legges sammen.

Varselsindikator varsler om farer ved kryssing av 
trafikkareal eller ved nivåendringer som trapp, 
kanter eller lignende. Varselsindikator lages 
med kuler i rader. Et varselsfelt dannes når flere 
varselsindikatorer legges sammen.

Kunstige ledelinjer legges som hovedregel midt i 
gangarealet med en fri bredde på 90cm på begge 
sider slik at en kan bevege seg på begge sider av 
linjen. Kunstige ledelinjer bør legges i rette vinkler 
da dette gjør det enklere å ta ut/holde retningen. 
Oppmerksomhetsfelt og varselsfelt bør være min. 
60cm. Retningsindikatorer skal være mellom 30-
60cm.

Som hovedløsning bør en gjøre bruk av 
naturlige ledelinjer som en integrert del av 
den totale utformingen av stedet. Kunstige 
ledelinjer kan brukes der det er vanskelig 
eller uønsket å bygge naturlige ledelinjer og 
på steder det er særlig behov for orientere 
seg raskt og trygt. Kunstige ledelinjer er et 
supplement til naturlige ledelinjer.

Eksempel på kunstig ledelinje ved Høgskolen. 
Kantsteinen gir en god naturlig leding slik at den 
kunstige ledelinja i dette tilfellet kan vurderes som 
unødvendig.

Ledlinje ved Hamar politihus har samme material-
bruk som mønster i dekket noe som kan skape forvirring.
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For Hamar sentrum er kunstige ledelinjer 
aktuelle på følgende steder:

• Gangfelt i kryss
• Standard gangfelt, enkeltstående 
• Holdeplasser
• Kollektivknutepunkt; skyss-  
 stasjon  og jernbanestasjon, både  
 utendørs og innendørs
• Bunn og topp av trapper

Det kan i tillegg være aktuelt å bruke kunstige 
ledelinjer over komplekse trafikkareal, 
parkeringsareal, til spesielt viktige målpunkt/
innganger samt over åpne plasser/torg. Dette må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Bruk av naturlige 
ledelinjer bør tilstrebes så langt som mulig.

Bildet er fra Holsetgata og viser et godt eksempel 
på god, naturlig leding mellom asfalt/gress og 
asfalt/gjerde.

Anbefalt utforming av  
oppmerksomhetsindikatorer i hht Hb 278.

Anbefalt utforming av  
varselsindikatorer i hht Hb 278.
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Hamars byplan
Hamars byplan ble tegnet av ingeniør Røyem i 
1848. Hamar by ble anlagt på et område nesten 
helt uten tidligere bebyggelse. Det var behov 
for en handelsby på indre Østlandet og en viktig 
drivkraft bak plasseringen var middelalderbyen 
Hammer som lå på Domkirkeodden.

Byplanen er karakterisert av strengt regulerte 
kvartaler avbrutt av torg og plasser. Langgatene 
ligger tilnærmet parallelt med Mjøsas strandkant. 
Tverrgatene ligger på tvers av langgatene med 
utsikt mot Mjøsa. 

Kvartalenes tilpasning til landskapet løses 
gjennom trekantformede kvartaler og torg.

Gaterommene var dimensjonert ut fra hensyn til 
brannfaren og fremkommeligheten. Strandgata, 
Torggata og Grønnegata var ment som byens 
hovedgater. Tverrgatene skulle gi adkomst til 
gårdsrom og uthus.
 
De knekte hjørnene på bygningskvartalene og de 
tilsvarende linjene i gategolvet, er karakteristisk 
for Hamars byplan.

Hamars byplan er på et overordnet nivå et 
godt svar på et tydelig og enkelt lesbart 
sentrum.

Eksempel på knekte hushjørner og tilsvarende 
linjeføring av kantstein i kryss.

Tverrgatene på Hamar ligger på tvers av 
langgatene med flott utsikt mot Mjøsa.
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Tilpasningsfelt
Ferdselssone
Møbleringsfelt

Soneinndeling
Den tradisjonelle bygata har hatt en klar oppdeling 
med begrenset antall gatemøbler.  Bruken av 
gategrunnen har økt og mange funksjoner er 
kommet til. På Hamar er deler av Torggata 
blitt definert som gågate og innføring av gater 
med “shared space” vurderes. Strandgata og 
Grønnegata blir viktige kollektivgater.

For lesbarhet og orientering er en 
gjenkjennelig soneinndeling i gatesnittet 
viktig. Et typisk gatesnitt er symmetrisk 
og bør bestå av tilpasningsfelt mot vegg, 
en ferdselssone, et møbleringsfelt og en 
kjøresone. I enkelte gater vil gatesnittet i 
tillegg bestå av en parkeringssone.

Tilpasningsfelt 
Tilpasningsfeltet mot vegg kan inneholde utspring, 
trapper, rister og annet i gategolvet som gir 
snublefare. Sonen er ikke ment til ferdsel og 
skillet mellom denne sonen og ferdselssonen må 
være tydelig. Overgang mellom disse to feltene 
skaper en naturlig ledelinje som er viktig for 
synshemmede. Tilpasningssfeltet bør være så 
bredt at det inkluderer ulike utspring og trapper fra 
veggen.

Ferdselssone
Ferdselssonen er forbeholdt gangtrafikk og annen 
ferdsel tillatt på fortau. I et gågatesnitt kan det 
gjerne være flere ferdselssoner.  Ferdselssonen 
bør være min. 2 m bred og fri for hindringer 
(Håndbok 278). TEK10 krever bredde 1,8m. I 
gater med mye ferdsel bør de være bredere. 
Fortauet er i et tradisjonelt gatesnitt adskilt 
fra kjørearealet med kantstein. Sonen bør ha 
maks. stigning 1:20  og et maks tverrfall på 1:50. 
Dersom det er vanskelig å oppnå 2m bredde i 
denne sonen, er det bedre å redusere bredden 
noe fremfor å fjerne møbleringssonen. 

Møbleringsfelt
Møbleringsfeltet har varierende bredde og vil 
inneholde ulike gatemøbler som skilt, reklame, 
trær, benker, belysning, avfallspunkt o.a.

De ulike sonene markeres med bruk av ulikt 
dekke. Ferdselssonene må ha et jevnt, sklisikkert 
og komfortabelt dekke. Det bør være et 
sammenhengende system av naturlige ledelinjer. 
Slike ledelinjer vil være avgrensning mellom 
ferdselssonen og tilpasningsfelt på den ene siden, 
mot møbleringsfeltet ut mot gata på den andre 
siden. I enkelte tilfeller vil det være behov for 
anlegge oppmerksomhetsfelt på tvers av fortauet 
for å angi viktige innganger, informasjon og 
lignende.

Foto fra Enggata, dagens situasjon.

Illustrert prinsipiell løsning for soneinndeling av 
fortau.
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Tilpasningsfelt

Ferdselssone

Møbleringsfelt

Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

Torggata
Snitt: Eksisterende situasjon

Kryssing av sidegater i Torggata. Kryssing skjer der 
strekket er kortest og der det er lagt el-kabler. Det 
blir samme løsning vinter og sommer.

Plan:
Prinsippløsning universell utforming

Fortausbredder i Hamar sentrum
Fortaus- og gatebredder i Hamar sentrum 
varierer. I mange av sentrumsgatene er det anlagt 
langsgående gateparkering.

Det er en utfordring i forhold til universell 
utforming at fortauene i Hamar sentrum 
gjennomgående er så smale. Målsettingene i 
Veg- og transportplanen som knyttes til å bedre 
forholdene for gående samt stimulere til bruk av 
kollektiv transport, tilsier at ferdselsareal for “myke 
trafikanter” bør prioriteres. 

Det bør derfor vurderes om fortau kan få 
økte bredder på bekostning av kjøre- og 
parkeringsareal i sentrum. 

Dette vil gi en gevinst for alle brukergrupper som 
ferdes uten bil og vil sannsynligvis gi flere positive 
ringvirkninger knyttet til mer liv i bygatene som 
igjen kan føre til større aktivitet og økt handel. 

Hvis flere bruker miljøvennlig transport, vil det 
også forbedre bylufta og forholdene for folk med 
luftveisplager.

Torggata er gitt en soneinndeling i gatesnittet 
slik den er utformet i dag. For bedre å kunne 
tilfredsstille universell utforming, burde 
møbleringssoner og tilpasningssoner vært klarere 
definert i snittet. Ledelinjer kan evt. vurderes for å 
bedre situasjonen.
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Snitt:
Eksisterende situasjon

Snitt:
Eksisterende situasjon

Plan:
Mulig ny løsning i hht. universell utforming

Strandgata Parkgata

Parkgata i dag
Torggata  - gågata i Hamar sentrum.

Møbleringsfelt og tilpasningsfelt burde vært 
tydeligere markert for å øke lesbarheten i gata.
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Grønnegata Storhamargata

Tilpasningsfelt

Ferdselssone

Møbleringsfelt

Snitt: Eksisterende situasjon Snitt: Eksisterende situasjon

Plan:
Mulig ny løsning i hht. universell utforming Plan:

Mulig ny løsning i hht. universell utforming

Grønnegata - dagens situasjon

Tilpasningsfelt

Ferdselssone

Møbleringsfelt
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Tilpasningsfelt

Ferdselssone

Møbleringsfelt

Enggata
Snitt:
Eksisterende situasjon

Plan:
Mulig ny løsning i hht. 
universell utforming

Storhamargata - dagens situasjon Enggata - dagens situasjon

Tilpasningsfelt

Ferdselssone

Møbleringsfelt

Foreslåtte endringer i fortausbredder kan 
være vanskelig å gjennomføre på grunn av 
etablerte gatesnitt og parkeringsløsninger. 

Der det er behov for ramper og fortauene 
blir for smale, forutsettes dette primært løst 
inne i bygningene. 

Løsninger må vurderes i  hvert tilfelle. 
Der innvendige ramper ikke er mulig, må 
utvidelser av fortau vurderes.
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Jomfrugata, Trondheim - eksempel på gatesnitt 
med tydelig, definert møbleringsfelt.

St. Olavs gate, Hamar - eksempel på definert 
møbleringsfelt og naturlig leding mot kantstein.

Eksempel på fortaussnitt som har samlet 
møbleringen i en sone, men der ferdsselssone og 
møbleringsfelt ikke er markert ved skifte av belegg. St. Olavs Hospital, Trondheim  - eksempel på 

kombinert møbleringsfelt/tilpasningsfelt mot vegg.
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6.1.5.1 Blandet trafikk i byrom – shared space 

Shared space er forenklet sagt en metode å planlegge arealer på, hvor alle trafikantgrupper 
integreres og ivaretas på samme areal. Utformingen etter Shared space prinsippet egner seg i 
en by eller et tettsted der det er mange myke trafikanter. Grunntanken er å planlegge gatene 
uten reguleringer, skilter og separering av de ulike trafikantgruppene. I stedet er det 
trafikantene som selv gjennom øyekontakt, skal få til et godt samspill. Metoden setter 
mennesket i sentrum og har som mål å skape plasser som er estetisk godt utformet og som 
egner seg både til opphold, handel og samtidig forflytte seg gjennom. For å få til et slikt 
samspill mellom de ulike trafikantgruppene som ”shared space” forutsetter, må biltrafikkens 
hastighet være lav.  

Områder i byen som kan egne seg til Shared space kan være et kryss eller en plass som man 
vil løfte fram til et attraktivt byrom og utforme som et torg. Det kan også være en gate hvor 
man har målpunkter og aktiviteter på begge sider og/eller har mange ulykker med trafikanter 
som krysser gaten. Økt forsiktighet hos bilistene kommer som en konsekvens av at området 
virker som det er for fotgjengere.  

Gjennom reguleringsplanen for kulturhuset forutsettes det at det utarbeides en gatebruksplan 
for Stortorget og tilstøtende veger. ”Shared space” bør vurderes som prinsipp her. 

I denne planen innføres 30 km/t fartsgrense i bykjernen. I sentrumsområdet kan det dermed 
ligge til rette for å vurdere å bruke Shared space prinsippet i enkelte gater/kryss. Dette kan for 
eksempel være i Strandgata v/Baserene i overgangen til Stortorget, Vangsvegen i overgangen 
til Østre torg, strekningen av Torggata fra Jernbaneparken til gågata og videre fra Hamar Kino 
i retning Aslak Bolts gate, samt Håkons gate fra Østre torg til Hamar Stadion.  

Deler av sentrum der det ligger til rette for å vurdere bruk av prinsippet ”Shared space”. 

Det bør gjøres en vurdering av utvidelse av gågata i sentrum og en eventuell kobling mot 
senterutbyggingen på stadionområdet og evt Fuglsethtomta. Ved innføring av prinsippet med 
såkalte sildregater, kan trafikken i deler av disse områdene alternativt underordne seg 
gående/syklende i langt større grad enn i dag. 

Veg- og transportplanen for Hamar foreslår at det 
vurderes å innføre “Shared space” i Strandgata 
ved Basarene, Vangsvegen i overgang til Østre 
Torg, Torggata fra Jernbaneparken til gågata og 
videre fra Hamar kino i retning Aslak Bolts gate, 
samt Håkons gate fra Østre torg til Hamar stadion.

I utgangspunktet vil prinsippet om shared space 
eller “sivegate” være i konflikt med prinsippet om 
universell utforming. Blanding av mange trafikant-
grupper skaper utrygghet, kanskje aller mest 
for blinde og svaksynte men også for barn og 
rullestolbrukere. 

En viss form for soneinndeling og leding bør 
også inngå i  en “sivegate”. Det må finnes noen 
ferdselssoner som er forbeholdt gående, så kan 
øvrige ferdselssoner være for alle.

Illustrasjonen viser Midtbyen Plass. Hamar 
kommune beskriver plassen slik: “Plassen 
skal utformes som  gatetun/shared space. 
Planen for Midtbyen Plass legger til rette for at 
plassen skal etableres som et velfungerende 
kollektivknutepunkt for regionbusser med fokus 
på universell utforming. Det skal lages et trivelig 
gatemiljø med plass for myke trafikanter. Planen 
er laget med tanke på å aktivisere Midtbyen 
skole og plassen rundt. Likeledes er det å åpne 
campusområdet mot bysentrum viktig.  Ettersom 
den vanlige gate- og fortausstrukturen forandres 

på plassen, vil det være nødvendig 
å bruke ledelinjer med varselfelt og 
oppmerksomhetsfelter for å sikre 
universell utforming med tanke på blinde 
og svaksynte. Det er også sørget for 
roligere soner hvor bilene er forhindret 
fra å kjøre ved hjelp av beplantning, 
møblering og kanter”.
 

Midtbyen Plass, Hamar. Eksempelt på  gateutorming med 
“Shared space”. De røde linjene er kunstige ledelinjer.
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Ved valg av løsning er det viktig at målet om 
universell utforming og best mulig trafikksikkerhet 
sees i sammenheng. Det er store utfordringer 
knyttet til sikkerhet i gangfelt. Gangfeltene må 
være mest mulig synlig både for fotgjengere og 
bilister. Håndbok 278 anbefaler løsninger som 
bidrar til å dempe bilenes fart over gangfeltet.

Synshemmede vil ha spesielle behov for å 

• finne gangfeltet
• finne retning over kjørearealet
• registrere overgang mellom fortau og  
 kjørebane samt registrere trafikkøy

Gjenkjennbarhet er en viktig kvalitet.   
Innenfor Hamars sentrum bør løsningene   
være like og forutsigbare (se skisser side 25):

• Gangfelt bør ligge vinkelrett på kjørebanen  
 og kantsteinen 
• Jevnt og sklisikkert dekke
• Bredde minst 3m
• Nedramping med helning maks. 1:12  
• Nivåsprang (vis) 2cm på kantstein i   
 overgang mot gangfeltet
• Tilnærmet flatt areal på min.1,2m på   
 fortauet  bak rampen
• Tverrfall på fortau maks. 1:50
• Oppmerksomhetsfelt og varselfelt angir  
 gangfeltets retning over kjørebanen

• Dersom det er trafikkøy med bredde over  
 200cm, bør det være varselfelt med dybde  
 60cm på hver side i overgang til kjøreareal

Varselsfelt med dybde 60 cm legges i hele 
gangfeltets bredde. Gangfeltet angis med et 
oppmerksomhetsfelt med min. 60 cm bredde tvers 
over hele fortauets bredde. Oppmerksomhetsfeltet 
bør knyttes til naturlige ledelinjer, som eks. 
tilpasningssone ved vegg.

Håndbok 278 angir to hovedløsninger i forhold 
til plassering av oppmerksomhetsfeltet, midt på 
varselsfeltet ved gangfelt uten signalanlegg og på 
siden av gangfeltet når oppmerksomhetsfeltet skal 
lede mot signalanlegget.

For Hamar sentrum anbefales at det velges 
en gjennomgående løsning for å sikre 
størst mulig forutsigbarhet. 

Oppmerksomhetsfelt plasseres som 
anbefalt i håndbok 278. 

Det betyr at oppmerksomhetsfeltet 
plasseres midt på varselsfelt ved gangfelt 
uten signalanlegg og på siden av gangfelt 
når oppmerksomhetsfeltet skal lede mot 
signalanlegget. 

Oppmerksomhetsfeltet plasseres midt på gangfeltet
som her, men bør ha større fargekontrast til dekket.

I Hamar sentrum er det brukt ulik materialbruk i 
gangfeltene. Smågatestein gir ikke slett nok dekke  
og anbefales ikke.
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Der det ikke er signalanlegg, plasseres 
oppmerksomhetsfeltet midt på gangfeltet.

Ved signalanlegg plasseres 
oppmerksomhetsfelt ved siden av gangfeltet.

Ved brede midtrabatter over 200cm er det 
behov for  varselsfelt på midtrabatten.

Nedramping skal ha stigning maks. 1:12. Det 
bør være et tilnærmet flatt areal på min. 1,2m på 
fortauet bak rampen (Håndbok 278).

Eksempel på gangfelt over Vangsvegen. 
Gangfeltet ligger vinkelrett på kjørebanen og 
kantsteinen som anbefalt.

Sebra-striper som er malt gir i utgangspunktet god 
kontrast men krever jevnlig vedlikehold.



Formingsveileder universell utforming - Hamar sentrum Hamar kommune26

INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFTGatekryssGangfelt

Hamar sentrum har en kvartalsstruktur med 
karakteristiske knekte hjørner både på bygning 
og parallelt i fortauslinjene i kryssene. I hjørnene 
er det gjerne innganger til forretninger. I sentrum 
har det vært en tradisjon for at gangfeltet 
plasseres ut fra de knekte hjørnene i forlengelse 
av gangretningen i fortauene.  

Fotgjengere går dermed rett frem i kryssene uten 
retningsendring. I en mer standard løsning må 
fotgjengerne runde hjørnet før gata krysses. 

Når gatekryssløsning skal velges for fremtidige 
Hamar, er det en rekke forhold som bør påvirke 
valget. 

• Universell utforming
• Trafikksikkerhet
• Arkitektoniske/estetiske forhold
• Historiske forhold
• Anleggstekniske og driftsmessige forhold

I forhold til universell utforming er det en 
utfordring at gangfeltet ved dagens løsning 
ikke ligger 90 grader på kantsteinen. Dette er 
ikke en god løsning som retningsangivelse 

for synshemmede. Det er også en utfordring 
at nedsenk i de knekte hjørnene gir for sterkt 
tverrfall i allerede smale fortaussoner.  En ekstra 
utfordring er det at det ofte er innganger med 
trapper i hjørnene. 

Når det gjelder trafikksikkerhet, har dagens 
løsning en utfordring i forhold til at gangfeltet blir 
langt. Gangfelt er ulykkesbelastet og krysning bør 
gjøres på kortest mulig strekk.

Arkitektonisk sett vil det ikke være heldig at evt. 
oppmerksomhetsfelt krysser fortauet og treffer i 
det knekte hushjørnet. 

To kryssutforminger er vurdert. Matrisen på s. 28 
viser en vurdering av de to ulike kryssløsningene 
i tillegg til dagens løsning justert med 
oppmerksomhetsfelt og varselfelt.

Ved valg av alt. 2 vil universell utforming 
og trafikksikkerhet blir  fullt ut ivaretatt.  En 
konsekvens er at gangmønsteret vil måtte legges 
noe om i kryssene. Fordelene ved denne type 
kryssutforming er overveiende så gode i forhold 
til ulempen, at alt. 2 klart står frem som det beste 
alternativet.

Bruk av opphøyde kryss kan vurderes innført.

Fordeler med opphøyde kryss:
• Fotgjengernes premisser
• Fartsreduserende
• Unngår for sterkt tverrfall på fortau pga  
 behov for nedsenk ved overganger
• Økt brukerkomfort

Økt støy ved retardasjon/akselerasjon utlignes 
ved lavere hastighet (Håndbok 072). I Hamar 
sentrum er fartsgrense 30 km/t. Mulige ulemper 
knyttet til opphøyde kryss er gateløp som beveger 
seg opp og ned og gir et mer urolig forløp i 
gatene.

Evt. heving av hele kryssområder må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle.  Opphøyde 
kryss tydeliggjør at kryssing skal skje 
på fotgjengernes premisser. Det øker 
trafikksikkerheten fordi opphøyde kryss 
er fartsreduseredende. Opphøyde kryss 
bidrar til at en unngår for sterkt tverrfall på 
fortauet. Tverrfall bør være maks. 1:50.

De typiske knekte hjørnene oppleves som 
en særpreget  kvalitet  for bykjernen i 
Hamar og legges derfor som premiss i alle 
kryssløsninger som er vurdert.
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Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

I rundkjøringer vil gangfelt ofte ligge i forlengelse 
av gangveg eller i tilknytning til rabatter som 
fungerer som naturlige ledelinjer – og da 
markeres gangfelt kun med varselfelt. Finnes 
ikke disse naturlige ledelinjene, velges 
samme prinsippløsning for plassering av 
oppmerksomhetsfelt som øvrige gangfelt. 
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Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

Alternativ 0 + taktile element Alternativ 1 Alternativ 2

I dagens kryssløsninger går gangfeltene ut fra de 
skrå kantsteinslinjene i de knekte hjørnene.

Nedsenket kantstein ved de knekte hjørnene gir i 
mange situasjoner for mye tverrfall på fortauene. 
Innganger med trapper ligger gjerne i hjørnene.

Det anbefales at alt. 2 velges som løsning 
for kryssutforming for Hamar sentrum. 
Ved denne løsningen vil den historiske 
utformingen med knekte hjørner fremstå 
tydelig og ryddig.
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Alternativ 2, anbefalt løsning

Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

Konklusjon kryssløsninger:

Hamar kommune legger kryss-
alternativ 2 til grunn for utforming 
av kryss i sentrum.

For å få gjenkjennbare og lesbare 
kryss, er det essensielt å få en 
felles utforming for alle kryss på 
sikt.
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Jernbanelinja er en fysisk og visuell barriere 
mellom Hamar sentrum og Mjøsa. 

Krysningspunktene med underganger blir viktige 
forbindelseslinjer. De ulike undergangene er i 
varierende grad tilpasset alle brukergrupper. 
Undergangene er delvis kun for fotgjengere og 
delvis bygget med fortau adskilt fra kjøreareal. 
Noen har relativt slake ramper ned og noen er 
bratte.

Det er viktig med god belysning i undergangene 
for å skape trygghet og god oversikt.
Håndbok 278 anbefaler så liten stigning på 
rampene som mulig, generelt  maks. stigning 
1:12.  Stigning på maks. 1:10 kan aksepteres i 
vanskelig terreng. Tverrfall maks. 1:50.

Eksempel på fortaus- og kjøreareal adskilt i to 
nivå. Smal passasje for fotgjengere.

Undergang som gir god forbindelse for folk med 
nedsatt funksjonsevne, men gangfelt har ikke 
varselsfelt.

Bratt stigning ned til undergangen utelukker 
mange brukergrupper.
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Det anbefales at materialbruk for gater og 
fortau viderefører en standard som allerede er 
introdusert i sentrumsgatene.

            Fortau: 
• Ferdselssone: 30x30 betong-
            heller
• Tilpasningssone mot vegg: 
 Smågatestein, varierende 
            bredde, min. 3 rader smågate-
            stein
• Møbleringssone mot kantstein:   
 Smågatestein, varierende 
            bredde,  min. 4 rader smågate-
             stein 
• Kantstein: Granittkantstein, 
            Platekantstein, bredde=30 cm
 
            Kjøreareal:
• Asfalt
• 3 rader smågatestein mot 
 kantstein (gjelder ikke  kryss)

           Gangfelt:
• Asfalt med termoplast som 
           sebrastriper

Asfalt med termoplast gir et slett underlag med 
god kontrast. Det kan alternativt vurderes å 
benytte sagd svart og hvit granittstein. Det er en 
utfordring å få en god nok kontrast. Sebrastriper 
i gangfelt bør minimum ha en kontrast på K=0,3 

til øvrig gategrunn. Bruk av granitt vil kreve 
større investeringskostnader. Sebrastriper i 
termoplast krever et oppfølgende vedlikehold, 
men holdbarhet til termoplast er 6-8 ganger bedre 
sammenlignet med malt vegmerking.

Taktile elementer:
• Oppmerksomhetsfelt: Støpejern
• Varselsfelt: Støpejern 
• Retningsindikatorer: Støpejern

Kunstige ledelinjer kan etableres med ulike 
materialer. Granitt, betong og støpejern er 
eksempler på materialer som er i bruk i Norge. 

Materialet må ha tilstrekkelig kontrast til 
underlaget, det må være sklisikkert og være 
holdbart. I tillegg vil det inngå som et byelement 
som blir del av plassgolvet og materialbruken på 
stedet og må inngå i en estetisk helhet.

Støpejern vil gi tilstrekkelig kontrast til et dekke av 
betongheller og er et meget holdbart materiale. 
Det har også et uttrykk som vil stå godt til 
stasjonsbyen Hamar og er allerede introdusert på 
Høgskole-området.

Varsels- og oppmerksomhetsfelt i støpejern gir 
god fargekontrast til grå betongstein og er robust.

Løsning med min. 4 rader smågatestein på fortau 
mot kantstein og 3 rader smågatestein i kjøreareal 
videreføres.
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Materialbruk på fortau: Smågastein, betongheller 
og platekantstein.

Eksempel på oppmerksomhetsfelt i støpejern.Eksempel på varselsfelt i støpejern mot 
betongdekke.
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Tilpasningsfelt

Ferdselssone

Møbleringsfelt

Orientering over torg og plasser kan være en 
utfordring for synssvake og folk som har vansker 
for å orientere seg.

Valg av belegg og møblering kan være med 
å øke lesbarhet og ferdsel over åpne plasser. 
Valg av løsning må vurderes ut fra den enkelte 
situasjonen og plassdannelser. 

Hvilke målpunkt er viktige å nå på selve plassen 
og rundt plassen? Er det en hovedretning for 
ferdsel som skal prioriteres eller er det mange 
ferdselsårer som er viktige?

Naturlige ledelinjer bør være hovedvalget også 
i utformingen av torg og plasser. Der naturlige 
ledelinjer ikke er tilstrekkelige, kan det suppleres 
med kunstige ledelinjer.

Som i gatesnitt er det hensiktsmessig å definere 
møbleringssoner hvor ferdselen ledes forbi. 
Bevisst valg av belysning kan understreke 
plassens grunnstruktur og gjøre den mer lesbar 
på kveldstid. Overgang mellom bygolvet og 
fasaden, vegglivet, er en tydelig naturlig ledelinje 
som er viktig for orienteringen.

På Vestre Torg er ikke belegg og møblering 
bevisst utnyttet til å lette orienteringen over 
plassen. Illustrasjon under viser prinsipiell løsning 
for å bedre leding og orientering over plassen.

Ved utforming av torg og plasser må det 
velges gode løsninger tilpasset hver enkelt 
situasjon.

Som hovedregel bør naturlig leding 
tilstrebes ved bevisst bruk av belegg, 
møblering og belysning.

Kunstige ledelinjer kan være et supplement 
til naturlige ledelinjer ved behov.
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Kunstig ledelinje

Naturlig ledelinje

Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

Bildet viser krysning Torggata/tverrgater.   
Krysningsområder bør varsles med varselsfelt.

Pullerter er her plassert for å markere 
overganger, men er uheldige for synssvake når de 
ikke har kontrastfarge i forhold til dekket.

Kartskisse over Triangelplatået viser prinsipiell 
løsning for leding over plassen.
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Kunstig ledelinje

Naturlig ledelinje

Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

Skisse til venstre viser Rådhusplassen, Hamar. 
Skissen viser prinsipielt anbefalt løsning for 
ledelinjer rundt Rådhuset. Valgt løsning avviker 
noe fra denne. Et oppmerksomhetsfelt ved 
innganger vil ofte i praksis være fotskraperister. 
Ristene har kontrast til øvrig dekke både visuelt 
og taktilt.
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Kunstig ledelinje

Naturlig ledelinje

Oppmerksomhetsfelt

Varselsfelt

Eksempel på utforming av plassdannelse, 
St.Olavs Hospital, Trondheim.

Vegglivet er naturlig ledelinje sør for plassen, 
nord for plassen skjer det mye langs vegglivet 
og en kunstig ledelinje leder forbi og mot 
innganger. På St.Olavs Hospital er det  ved 
gangfeltene valgt å legge oppmerksomhetsfelt 
i ytterkant  av varselsfeltene i motsetning til 
anbefalt løsning  i Hb 278.
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Bussholdeplasser bør være godt synlige. 
Kantstein skal være 18cm, dette vil i kombinasjon 
med lavgulvbusser gi tilnærmet trinnfri innstigning. 
Dekket må være jevnt og sklisikkert. Naturlige 
ledelinjer bør lede frem til holdeplassen. 

Bussholdeplass i Hamar. Oppmerksomhets- og 
varselsfelt mangler.

Hamar stasjon mangler varsling av sprang til 
jernbanelinja.

Eksempel på godt markert perrong, Gardemoen.
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De kunstige ledelinjene ved holdeplasser vil bestå 
av:

• Markering av stoppepunkt;    
 oppmerksomhetsfelt  med bredde 90cm  
 og dybde 30cm. Plasseres ved påstigning  
 fremre dør.

• Ledelinje til stoppepunkt:    
 Oppmerksomhetsfelt på tvers av fortauet  
 fra lehus til til stoppepunkt. Feltet   
 legges  i 30-60 cm bredde. Felt fra   
 lehus til stoppepunkt legges i 30cm   
 bredde, felt fra skilt til stoppepunkt når
            det ikke finnes lehus bør legges i 60cm      
            bredde (Håndbok 278).

For utforming av lehus vises til håndbok 232: 
Tilrettelegging for kollektivtransport langs veg.
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være merket. Dørhåndtak skal ha en kontrastfarge 
i forhold til dørblader (Norsk standard 11001-1 
2009 Universell utforming av byggverk, del 1) .

Avskrapingsrister skal legges i plan med 
øvrig belegg i inngangssonen. Maskebredden 
maks. 10mm, maskelengden maks. 20mm. 
Maskelengden skal ligge i gangretningen (Norsk 
standard 11001-1 2009 Universell utforming av 
byggverk, del 1) .

Det vil være ulike utfordringer knyttet til å 
bygge terskelfrie innganger i sentrum av 
Hamar. Høydeforskjeller mellom innendørs og 
utendørs golv varierer.  Lengdeprofil i gate- og 
fortaussnitt er stivt og gir i liten grad mulighet 
for at terrenget kan justeres opp lokalt ved 
inngangene. Da må rampe evt. bygges på 
utsiden eller innsiden av bygget. En rampe vil 
kreve areal og det vil være utfordringer knyttet 
til at fortauene er smale.

Det finnes også eksempler på innganger 
i de knekte hjørnebyggene og her vil det i 
mange tilfelle ikke være plass til ramper. 
Da må det sees på muligheter av å flytte 
hovedinngangen.

Der det er mange innganger med kort avstand 
mellom vil det være gunstig om gårdeiere 
samarbeider om felles rampeløsninger.

TEK 10 – Forskrift om tekniske krav til byggverk 
definerer i §12-1:  

“Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal 
være universelt utformet med mindre byggverket 
eller del av byggverket etter sin funksjon er 
uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.”

§12-4 Inngangsparti stiller krav om at 
inngangsparti skal være godt synlig. For bygning 
med krav om universell utforming skal følgende 
være oppfylt:
• Inngangsparti skal ha belysning slik at  
 inngangsparti og hovedinngangsdør er  
 synlig i forhold til omliggende flater
• Det skal være et visuelt og taktilt   
 oppmerksomhetsfelt foran    
 hovedinngangsdør
• Inngangsparti skal være trinnfritt.   
  Maksimal kant 25mm
• Utenfor hovedinngangsdør skal det   
 være et horisontalt felt på min. 1.5 x 1.5  
 m. Ved sidehengslede dører gjelder dette  
 utenfor dørens slagradius.
• Betjening for eventuell automatisk   
 døråpner skal plasseres slik at   
 den er tilgjengelig for person i rullestol og  
 slik at sammenstøt med dør unngås.

Dørkarmer og dørblader skal ha kontrast i forhold 
til tilgrensende vegger. Luminanskontrast mellom 
dør og fasade skal være 0,4. Glassdører skal Eksempel på tydelig og godt synlig inngangsparti.

Naturlig ledelinje langs asfaltkant og kantstein.
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Inngang Hamar Domkirke. Ved eldre og 
verneverdige bygg kan det være en utfordring å 
skape likeverdige løsninger i hovedløsningen.

Eksempler på trinnfri innganger Hamar sentrum. Det er ikke umiddelbart enkelt å forstå hvor 
inngangen på Statens Hus er - før en kommer helt 
nær inngangsdøra.
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Rampe

Anbefalinger i hht Norsk Standard og Hb 
278:

• Utendørs ramper skal ha maks. stigning  
 1:20, unntaksvis (<3m) maks 1:12.

• For hver 0.6m stigning skal det være et  
 repos på minst 1600x1600mm. 

• Minste tillatte mål mellom håndlister på  
 rekkverk er 900mm.

• Håndlister i to høyder 70 og 90 cm på  
            begge sider

• Håndlistene skal følge hele rampen   
 sammenhengende og avsluttes horisontalt  
 300mm forbi rampen og være   
 avrundet

• Håndlistene bør ha kontrastfarge til vegg

Anbefalinger Norsk standard utover dette:

• Håndlistene skal plasseres ca 50mm fra  
 vegg

• Håndlistene skal ha Ø=40-50mm

Eksempel på terskelfri inngang i de knekte 
hjørnene. Eksempelet viser behov for kreative 
løsninger for at dette skal kunne oppnås - selv om 
ikke alle krav i hht TEK10 er oppfylt her.

Trinnfri adkomst Hedmark Kunstsenter.

• Før og etter rampe skal det være et areal  
 fritt for hindringer på 1600 x 1600mm.
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Eksempel på utforming av rampe/trapp i hht krav og anbefalinger. På denne illustrasjonen må døra enten være skyvbar eller innadslående. Utenfor døras 
slagradius skal det være plass til et horisontalt parti på min. 1.5mx1.5m (TEK 10).
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TEK  §8-10 Trapp i uteareal:

• Trapp og uteareal skal være lett og sikker  
 å gå i. 
 Trapp i uteareal med krav om universell  
 utforming skal i tillegg ha:
• Jevn stigning og samme høyde på   
 opptrinn
• Rekkverk med håndlist på begge sider  
 som følger trappeløpet og avsluttes etter  
 første og siste trinn med avrundet kant
• Taktilt og visuelt farefelt foran øverste  
 trinn, oppmerksomhetsfelt foran og   
 inntil nederste trinn og synlig    
 kontrastmarkert trappeforkant på alle  
 trinn.
 Det anbefales at trappeforkant bør ha  
 dybde 20-40mm i hele trappens bredde  
 og at dybde på farefelt er 600mm. Det  
 anbefales også at det monteres håndlister  
 i to høyder 700 og 900mm over inntrinnets  
 forkant.

Norsk standard 11001-1 2009 Universell   
utforming av byggverk, del 1:

• Inntrinn på trapper må være min. 280mm
• Dybde på farefelt og oppmerksomhetsfelt i  
 dybde 600mm i hele trappens bredde
• For håndlister stilles samme krav som    
            til håndlister ved ramper. Trappe- og 
            rampebredder > 3m kan vurderes med    
            håndlister midt i gangbanen.

Trapp med håndløper som  
avluttes 300mm forbi øverste 
og nederste trinn - tilsvarende 
ett trinn.

Tegning viser trapp med 
markerte trappeneser og 
oppmerksomhetsfelt nederst og 
varselsfelt øverst.
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Strandgata på Hamar. Trinnfri adkomst er her en 
utfordring.

God markering av trappeneser og doble 
håndløpere i kontrast til veggen, Hamar stasjon.

Trapp med håndløper. TEK 10 krever håndløper 
på begge sider for utendørs trapper. TEK 10 
anbefaler i tillegg håndløpere i to høyder.

Trappetrinn. TEK 10 krever synlig kontrastmarkert 
trappeforkant på alle trinn. TEK 10 anbefaler 
at markeringen bør ha bredde 20-40 mm i hele 
trappens bredde.
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7.6  Parkeringsplasser og            
parkeringshus
Anbefalt uforming
Antall og lokalisering av parkeringsplasser for 
forflytningshemmede
Plasser reservert for forflytningshemmede 
lokaliseres nært målpunkt/hovedinn-
gang og utformes slik at rullestolbrukere 
lett kan komme inn og ut av kjøretøyet 
og videre inn mot målpunktet. Antallet 
vurderes i hvert enkelt tilfelle, men ved 
mindre anlegg (inntil 50 - 100 plasser) 
anbefales minimum 10 % av plassene 
reservert. For større anlegg (over 100 
plasser) reserveres ca 5 % av plassene for 
forflytningshemmede. 

Krav til parkering omtales i Forskrift om 
tekniske krav til byggverk § 8-9 (bygg & 
uteareal for allmennheten).

Bredde og lengde
Lengde på 6 meter og bredde på 4,5 meter 
sikrer plass til ut- og innstigning. Ved kant-

steinsparkering vil en ha kjørebane på den 
ene siden og fortau på den andre. Da tren-
ger en bare plass til bredden av selve bilen 
hvis begge sider kan brukes. Da er bredde-
kravet 2,25 meter. Det må ikke være hind-
ringer for utstigning på fortauet. Det må 
være så liten trafikk i gata at utstigning kan 
foregå her. Hvis ikke, kreves det 1 meter 
ekstra, det vil si 3,25 meter bredde. Det må 
være oppramping med akseptabel stigning 
til fortau.
 
Stigning og tverrfall
Parkeringsplasser for forflytningshem-
mede bør være mest mulig plane, og ikke 
i noen retning ha helning på mer enn 1 %. 
Årsaken er at heiser fra bilene skal kunne 
fungere som forutsatt. 

Problemstillinger og utfordringer
Kantsteinsparkering og bruk av gate
Om det er akseptabelt å bruke gatearealet 
til ut- og innstigning vurderes i utgangs-
punktet på samme måte som en vurderer 

Illustrasjon fra Norges Handikapforbund. Plassering ved inn-
gang gir ekstra plass (og gangarealet holdes åpent slik at andre 
mulige hindringer ikke oppstår)

Illustrasjon fra Norges Handikapforbund. Sidemontert heis 
krever god bredde. Foto: Einar Aslaksen/ Norges Handikap-
forbund
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Krav i hht TEK 10:

- Tilstrekkelig antall p-plasser (kommunen kan gi  
  føringer)
- Plasseres nær hovedinngang
- Plassene skal merkes og skiltes

Teknisk forskrift §8-9 stiller krav til p-plasser.
P-plass for bevegelseshemmede må ha skilt 
med informasjon om at plassen er forbeholdt 
bevegelseshemmede. Plassen må i tillegg merkes 
med rullestolsymbol på dekket.

Anbefalinger Hb 278:

P-plasser reservert for bevegelseshemmede 
skal lokaliseres nært målpunkt/hovedinngang. 
Ved mindre anlegg (inntil 50-100 plasser) 
anbefales at 10 % av plassene forbeholdes 
bevegelseshemmede. For større anlegg avsettes 
5% av plassene.

P-plassene må i utgangspunktet ha en lengde på 
6m og en bredde på 4,5m.

Forutsatt at begge sider kan benyttes til utstigning 
ved kantsteinsparkering, er breddekravet 2.25m. 
Standard bredde er 2m. Når HC-plasser ligger 
i forlengelse av ordinære plasser og det ikke 
er mulig å øke bredden, må en akseptere at 
breddene her er smalere enn ønsket. 

Hvis det på en p-plass er liten trafikk i 
kjørearealene mellom parkeringsrekkene, kan en 
forutsette at utstigning med bakmontert heis kan 
foregå ut i kjørearealet slik at dybden reduseres 
fra 6m til 5m. 
                

TEK 10:
-  P-plasser skal plasseres nær   
   hovedinggangen 
-  P-plasser skal merkes og skiltes 

Anbefalinger Hb 278:
 - 10% HC-plasser for anlegg 100-150 
   plasser
-  5% HC-plasser for større anlegg
-  Bredde 4,5m og lengde 6m. Ved liten 
   trafikk i kjøreareal kan dybde reduseres til 
   5m



Formingsveileder universell utforming - Hamar sentrumHamar kommune 47

INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Belysning

Norsk standard 11001-1 anbefaler adkomstveier 
med belysning min. 30 lux og min. 50 lux hvis 
farger er nødvendig for å oppfatte informasjon. 
Inngangsparti skal være utvendig belyst med min. 
100 lux.

Veg- og gatebelysning gir økt trafikksikkerhet. 
God belysning er vesentlig for opplevelsen av 
trygghet og kan være et viktig virkemiddel for 
å få folk til å gå, sykle eller bruke kollektive 
transportmidler. Både nivået på belysningen og 
plasseringen av lyskildene avgjør lesbarheten til 
byrom, gater og plasser. Belysning kan brukes 
bevisst som arkitektonisk virkemiddel for å 
understreke ferdselsårer, akser og målpunkt. 

Lyssetting kan benyttes som ekstra 
veifinningssystem. Da bør det utvikles et hierarki 
i belysningsstyrker mellom p-plasser, gater, 
plasser og inngangsparti. Utendørs armatur skal 
helst monteres på samme siden av vegen, og 
skal være avskjermet slik at de ikke blender. 
Retningsendringer eller kryss på fortau eller 
gangvegen bør alltid være godt opplyst.

Spesielle steder kan få en forsterket 
gatebelysning for å øke sikkerheten og 
lesbarheten i bybildet. Dette gjelder blant annet 
gangfelt. Gangfeltet kan gis et lysnivå som ligger 
en belysningsklasse høyere (> 50 lux) enn resten 
av vegen (Håndbok 270 Gangfeltkriterier).

Håndbok 278 anbefaler belysning på minst 50 
lux på fortausareal. Uplights i ferdselsarealer bør 
unngås da disse lett gir blending. Det samme 
gjelder rundtstrålende armatur. Belysning bør 
brukes som et orienteringselement som øker 
lesbarheten.

Norsk standard 11001-1 anbefaler adkomstveier 
med belysning min. 30 lux og min. 50 lux hvis 
farger er nødvendig for å oppfatte informasjon. 
Inngangsparti skal være utvendig belyst med min. 
100 lux.

Farger kan bare oppfattes korrekt hvis lyskilden 
har god fargegjengivelse. Fargegjengivelsen 
måles med en Ra-indeks som løper fra 0 til 100. 
100 betyr korrekt fargegjengivelse. For å sikre 
at fargeoppfattelsen ikke forvrenges, anbefales 
en Ra-indeks på min. 80. Damplamper kan ha 
dårlig fargegjengivelse. Høytrykk natrium har også 
dårlig fargegjengivelse. Metallhalogenlamper som 
brukes utendørs må han en Ra-indeks på større 
eller er lik 80.

Skisse til høyre viser hvordan belysning kan 
være med å understreke plassens form og 
naturlig bevegelse langs vegglivene. Lyspunkt 
fremhever i tillegg spesielle element og 
attraksjoner. Bevisst bruk av belysning i gater og 
på plasser er viktig for  leding og trygghet.

Gode belysning har betydning for 
- trafikksikkerhet
- trygghet
- leding og lesbarhet

- Hb 278 anbefaler 50 lux på fortau
- Norsk standard anbefaler 100 lux ved    
  innganger
- For riktig fargeangivelse anbefales Ra-   
   indeks=80
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Valg av møbler skal dekke ulike brukeres behov. 
God sittekomfort med rygg og armlene må være 
del av møblementet som tilbys.

Mange elementer gjør situasjonen uoversiktlig og 
lite lesbar.

Byelementer må plasseres hensiktsmessig og gjennomtenkt. De må ikke 
hindre ferdsel,  de må være synlige, ha høyde tilpasset ulike brukere og 
det må være tilstrekkelig plass omkring elementene.
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Skilt – Informasjon
For å sikre god lesbarhet skal skilt plasseres slik 
at det er mulig å komme tett inntil dem. Skilt skal 
være utformet med kontrastfarger og tilstrekkelig 
store bokstaver og tegn slik at de er lette å lese 
og forstå.

Skilt bør ha en farge som står i kontrast til 
bakgrunnen. Blending/sollys bak skiltet må 
unngås. Fargene på bokstavene må ha kontrast 
til grunnfargen på skiltet. Generelt anbefales  
bruk av rene og klare skrifttyper uten seriffer. 
Informasjonstavler må gjerne ha innebygget lys. 

Enkelte type skilt kan ha bokstaver i relieff, 
opphøyde bokstaver som kan føles. Punktskrift, 
de synssvake og blindes egen skrift, er 
plasskrevende i forhold til trykt tekst og bare en 
liten gruppe blinde i Norge er i stand til å gjøre 
seg nytte av punktskrift. 

Taktile kart, som man kan føle med fingrene, 
kan være til stor hjelp i orienteringen for 
synshemmede. Dett kan være kart over byer, 
parker, stasjonsområder og større bygninger. (Et 
inkluderende samfunn, Norges blindeforbund).

Løse reklameskilt blir ofte stående i veien i 
gangsonene.

Reklame og annonsering til glede for noen og fare 
for andre.

Eksempel på tydelig skilting. Skrift har god  
kontrast til bakgrunn og det nyttes piktogrammer.

Informasjonsskilt må være mulig å komme helt 
inntil og skrift må ha tilstrekkelig størrelse.
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Drift og vedlikehold skal sikre at ønskede 
funksjoner og elementer i gater, byrom og plasser 
opprettholdes. Håndbok 278 definerer at ønsket 
funksjon og kvalitet styres av fire hovedmål; 
trafikksikkerhet, framkommelighet, miljøpåvirkning 
og universell utforming.

Eksempler på utfordringer i forhold til vedlikehold 
er slitasje, hull, sprekker, fremmedlegemer 
i gangarealet som knust glass, løst utstyr, 
sesongvariasjoner som krever brøyting, salting 
og arbeid på trafikkarealer som graving/bygging. 
Enkelte grupper er særlig sårbare for redusert 
kvalitet.

Drift og vedlikehold som målrettet fører til 
universell utforming, er sentralt for at flest mulig 
skal kunne benytte by- og gatemiljøet på en 
likeverdig måte.

Håndbok 111 Standard for vedlikehold av veger 
og gater er på trappene.

Målet med standarden er bl.a. å sikre god 
fremkommelighet for alle trafikantgrupper, 
deriblant gående og syklende. Standarden 
understreker at elementer knyttet til universell 
utforming skal sikres og beholde sin tiltenkte 
funksjon gjennom drift og vedlikehold. I tillegg 
skal en ved vedlikehold og utskifting velge 
materialer og gjøre forbedringer slik at målene for 

trafikksystemet oppnås i større grad. Eksempler 
fra høringsutgave fra mars 2010:

Fast dekke på fortau/gang- og sykkelveg:

• Sprekker over 10mm brede, skal tettes  
 innen 1 uke
• Hull, uansett størrelse, repareres innen 3  
 døgn
• Nivåsprang skal være mindre enn 20mm
 Indikatorer; taktile, visuell og akustiske:
• Indikatorere i gangareal skal driftes slik  
 at sklisikker overflate og ledefunksjoner  
 ivaretas. Minst 90% av indikatorene skal til  
 enhver tid være synlige eller følbare.
• Indikatorene i gangareal skal ikke være  
 tildekket av smuss, løv, snø, is med   
 mer eller skjult av reklameplakater eller  
 andre gjenstander

Håndbok 111 stiller krav til            
vintervedlikehold. Det må blant annet  
defineres hvilke arealer som tillates kan være 
snødekket. Snødekke gir glattere overflater, taktil 
og visuell  informasjon forsvinner og det kan  
bli umulig å komme frem med rullator, rullestol 
og barnevogn. Ved snø må blant annet disse 
punktene vies spesiell oppmerksomhet:

• Tilstrekkelige bredder for ferdsel
• Bruk av brøytekant som supplement til  

 visuell og fysisk leding
• Krav til reaksjonstid for brøyting ved   
 snøfall
• Brøyting inntil gjerder, vegger, kanter og  
 rekkverk som er viktig for leding
• Opprettholdelse av viktig taktil informasjon  
 for eksempel ved gangfelt

Ved omlegginger pga av arbeid i vegnettet, skal 
disse merkes slik at de kan brukes av alle, også 
bevegelseshemmede og orienteringshemmede. 
Fareområder skal inngjerdes slik de er lett å se og 
registrere dersom en ikke ser. Anleggsarbeid som 
er dårlig merket er et stort problem for folk med 
redusert syn.



                         Drift
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Universell utforming i byggefaser

Ved bygging i sentrum er det ofte et krav at 
det skal være tilgang til butikker og alminnelig 
ferdsel forbi byggeplassene under det meste 
av byggefasen. For arbeid i gater og fortau 
innebærer dette ofte fasebygging med flytting 
av byggegjerder for hver fase. Dette gir ekstra 
utfordringer for universell utforming i byggefasen. 

Det er svært viktig at byggegjerder merkes 
med farger på hjørner og flater som vender mot 
gangretninger. Det må også skiltes om annen 
trase for gangtrafikk der det er mulig å omdirigere.

Ved bygging av midlertidige ramper er det 
viktig at kantene ikke blir snublekanter. En 
markeringsspray langs kanten vil kunne gjøre 
seende oppmerksom på kanten. Når midlertidige 
ramper lages i grus er det viktig at disse også 
er brukbare for brukere av rullestoll. Dersom det 
kjøres biler og anleggstrafikk på disse rampene, 
må de vedlikeholdes og påkjøres ny masse ved 
behov for å opprettholde framkommelighet i hele 
byggetiden. 
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Problemstillinger og utfordringer
Anleggsarbeider utføres av ulike kontrak-
tører for vegholder, og det hender også at 
andre aktører utfører egne arbeider i eller 
ved vegen som kan medføre omlegginger 
og behov for varsling og merking.

Den største utfordringen her er å presisere 
kravene for alle de aktuelle aktørene, og 
å følge opp disse, også ved relativt kort-
varige arbeider.

6.5  Arbeidsvarsling
Definisjon
Dette omfatter omlegginger i forbindelse 
med arbeid i vegnettet og tiltak for å varsle 
trafikantene både på stedet og på forhånd.

Anbefalt utforming
Omlegginger merkes og utformes slik at 
de kan brukes av alle, også bevegelses-
hemmede og orienteringshemmede.

Fareområder inngjerdes sikkert. Inngjer-
dingen bør være lett å se og å registrere 
dersom en ikke ser. Tydelig markering i to 
høyder

Det bør informeres om omlegginger via 
hensiktsmessige medier. Dersom normalt 
tilgjengelige ruter blir brutt bør det infor-
meres om dette.

Anleggsarbeid markeres godt. For per-
soner med redusert syn er anleggsarbeid 
som er dårlig merket et stort problem. Det 
omfatter både mangel på nødvendig mer-
king for å lede alle utenom farlige områ-
der og det gjelder selve merkingen, som 
ofte utføres med gjerder med lav synlighet. 
Midlertidige installasjoner som anleggs-
gjerder som rammer inn gravearbeider, 
bør være godt merket med tilstrekkelige 
kontraster.

Ved midlertidige omlegginger er det viktig 
å beholde eller etablere nye orienterings-
elementer langs ruta siden innlærte orien-
teringselementer kan være borte.

Helsingfors kommune. Eksempel på informasjon om krav ved 
anleggsarbeid. Foto: Helsingfors kommune.
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