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Foremål 
Ålesund kommune har søkt om tilskudd til kompetanseheving for å videreutvikle og formidle 
kompetanse om universell utforming (uu) i møte med utfordringene i Ålesund sentrum, med 
tanke på topografi, bystituasjonen med smale gater og med en god del verneverdig 
bebyggelse. Dette gjelder realisering av pilotprosjektet om rehabilitering av Løvenvoldgata, 
og overføring og videreutvikling av prinsippene som ble utviklet i pilotprosjektet til en 
gatebruksplan for hele Ålesund sentrum.  
 
Kommunen søkte om kr. 270.000,-, og fikk tilsagn om kr. 100.000,-. 
 
Resultater og måloppnåelse: 
Innenfor prosjektets løpetid har kommunen oppnådd følgende resultater: 
 
1) Rehabilitering av Løvenvoldgata 
Løvenvoldgata ble ferdigstilt og offisielt gjenåpnet i juli 2014. Rehabiliteringen som 
virksomhet for veg, anlegg og park (VAP) sto ansvarlig for, innebar komplett utskifting av 
alle ledningsnett under bakken, og komplett nye overflater i hele gateløpet, med storgatestein i 
kjøreareal og betongoverflater i alle gangareal.  
 

 
Anbefalingene fra pilotprosjektet ble fulgt. 
Det har vært høy fokus på uu ved utforming 
av gangarealene.  Gjennom 
byggesaksbehandlingen ble det satt krav om 
at butikk- og kafékinnganger så langt som 
mulig skal være universelt utformet. 
Høydebeliggenhet til hele gaten ble dermed 
hevet for å tilpasse seg til de fleste 
inngangene til butikker i de verneverdige 
bygningene, og samtidig få jevn stigning på 
fortauet gjennom hele gateløpet. 
Fortauskanten er utformet som ledelinje med 
taktil overflate og mørkere farge i betongen 
enn i ferdselssonen. Byggeledelsen hadde  

Ferdig gate. Foto: Ålesund kommune 

Kartlegging av tilgjengelighet ifbm. pilotprosjektet 
(Illustrasjon: Anja Standal
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behov for å kontrollere og veilede utførende 
firma daglig for å sikre best mulig kvalitet i 
utforming av betongfortauene 
(stigningsforhold og overflatebehandling).  
 
Prosjektet har bidratt til økt kompetansenivå 
for byggeledelsen på detaljnivå som kan 
brukes i fremtidige prosjekt i bysentrum, for 
eksempel i Notenesgate som er forlengelsen 

av Løvenvoldgate. 
 

 

 
Situasjonsplan (fra byggemelding, tegning: Ålesund kommune v/ VAP) 
 

 
1Illustrasjon av ramper ved innganger (ill.: Mirza Begic) 

Anbefaling for gangfeltløsning, fra pilotprosjektet 
(illustrasjon: Anja Standal)

Hovedinngang til Løvenvold kino, dagens situasjon og illustrasjon fra pilotprosjektet (foto og ill::Anja Standal)
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Gate foran Løvenvold kino, før og etter. Foto: Ålesund kommune

Øvre del, før og etter. Foto: Ålesund kommune

Nedre del av gaten, før og etter. Foto: Ålesund kommune

Butikkinnganger, før og nå. Foto: Ålesund kommune
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2) Utviklingsarbeid 
Med støtte fra miljøverndepartementet (gjennom K1-prosjektet) og Husbanken har 
kommunen utviklet tankegangen i pilotprosjektet videre og utarbeidet et temakart for gatebruk 
i sentrum der gatene ble kategorisert etter 3 hierarki-nivåer (gater med offentlig, halv-offentlig 
og privat karakter). Det er dagens bruk eller ønsket fremtidig bruk av gatene og tilliggende 
bebyggelse som er styrende i denne kategoriseringen. I tillegg viser temakartet offentlige 
gaterom, bebyggelse og bygningsmiljøer med verne- eller bevaringsstatus og viktig 
grøntstruktur. Temakartet har således en bredere tverrfaglig tilnærming enn bare uu, og er av 
overordnet karakter. Dette med bakgrunn at temakartet skal være tilknyttet kommuneplanens 
arealdel som er i målestokk 1:20.000. Temakartet er så langt et utkast som skal til politisk 
behandling og høring i samband med rullering av kommuneplanen. 

Til gatehierarkiene er det knyttet prinsipper og prinsippløsninger i forhold til  
 bruken av gaten og bebyggelsens første etasje,  
 opplegg for parkering i gata,  
 universell utforming, 
 utvikling og praktisering av vernebestemmelser for bygg, og  
 materialvalg i gate og bygg. 
 
Prinsippene er samlet i én matrise for alle nivåer, i tråd med konseptet som ble utarbeidet i 
forbindelse med Løvenvoldgate-pilotprosjektet. Matrisen er gjengitt som vedlegg. 
 

Temakart gatebruk (utkast)
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3) Formidling 
Kommunen har videreformidlet arbeid og resultater fra pilotprosjektet, rehabiliteringsarbeidet 
og utviklingsarbeidet med temakart gatebruk i ulike form og fora: 
 
 Deltakelse i og egne bidrag til prosjekt «Universell utforming i sentrum» 

(eksempelsamling), i regi av Deltasenteret (2013-2014, kommunens bidrag til rapport 
vedlagt) 

 Brosjurer om tilgjengelige butikker, hoteller og serveringssteder, egenprodusert materiale 
(2012) som er sendt alle aktuelle bedrifter i Ålesund sentrum (vedlagt) 

 Brosteinseminaret, fagseminar for offentlig vegforvaltning, foredrag om pilotprosjektet 
(2012) 

 Foredrag og befaring med studenter fra høgskolen i Volda, fast 1 gang i året (2013, 2014, 
fremover) 

 Foredrag om blant annet pilotprosjektet for råda for likestilling av funksjonshemmede i 
Møre og Romsdal (2013) 

 Foredrag på konferanse om uu i regi av Ørsta kommune og byggebransjen i kommunen, 
deriblant Løvenvoldprosjektet (2014) 

 Intern kursing (plan og bygning, 2012) med foredragsholder fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

 Artikkel i bilag om universell utforming, utgitt sammen med Kommunal Rapport 
19.04.2012. 

 

 
 

Begge foto: Kolbein Halkjelsvik (Høgskole i Volda)
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Økonomi: 
Kompetansetilskudd er brukt som bidrag til å dekke kostnader med arbeidstid som gått med 
for de enkelte tiltak: 
 

Tiltak Medgått 
arbeidstid 

Kostnad

Rehabilitering Løvenvoldgate, ekstra fokus uu 100 t 60.000,-

Temakart gatebruk – tidsbruk flere medarbeider,  jf. 
K1-rapport 

390 t 234.000,-

Veileder uu i offentlig gaterom (Deltasenteret) 
(reisekostnader dekt eksternt) 

60 t 36.000,-

Årlig foredrag og befaring, studenter fra Volda  20 t 12.000,-

Foredrag råda for likestilling av funksjonshemmede 15 t 9.000,-

Foredrag Ørsta kommune 15 t 9.000,-

Sum  360,000,-

 
Gjennom K1-tiltaket har kommunen mottatt tilskudd på 150.000,- til arbeidet med temakartet 
(utbetalt i des. 2013), noe som dekker ca. 2/3 av kostnadene for dette tiltaket. Riksantikvaren 
har også gitt tilskudd på 100.000,- til prosjektet, med fokus på tilpasning til verneverdig 
bebyggelse. 
 
Endringer i prosjektet undervegs: 
Tidligere kontaktperson Anja Standal har i løpet av prosjektet gått ut i permisjon og har etter 
hvert gått over i annen stilling. Arbeidet med prosjektet ble videreført av en arbeidsgruppe i 
virksomhet plan og bygning, der Shannon Truloff (arkitekt) og Arne Neumann 
(landskapsarkitekt) har vært ansvarlig for videre fremdrift. 
 
På grunn av ressursproblemer har en så langt ikke gjennomført bred medvirkning fra eksterne 
instanser. Dette vil tas igjen i forbindelse med utlegging av forslag til ny arealplan til høring, 
der gatebruk i sentrum blir med som temakart. 
 
Vi beklager at endringene ikke ble rapportert undervegs slik som forutsatt. 
 
 
English summary 
The city centre of Ålesund has a unique setting and identity with lots of protected or listed 
buildings from the Art Nouveau epoque, situated between mountain and fjords on all sides,  
with narrow and partially steep streets. Achieving universal design in this setting is 
particularly challenging. The project focused on developing principles for universal design for 
streets and open space in the city centre, integrated  in a draft general road use plan for the 
city centre. Earlier the municipality of Ålesund had carried out å pilot project for one of the 
main traffic av shopping streets, Løvenvoldgate where principle solutions have been 
developed. The street is now rehabilitated according to this project. Results and experience 
from both the pilot project and the following project about road use plan have been shared 
with various audience by means of reports, lectures and inspections. 


