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Miljøgater

- Gater hvor det legges vekt på fremkommelighet for gående og syklende, 
trafikksikkerhet og lokalmiljø 

- På bekostning av kapasitet og fremkommelighet for biltrafikk

- En rekke veistrekninger bygget om på og etter 90-tallet

- Miljøgater er ikke lenger aktuelt tiltak på riksveg 
(men kan være det på veg som avlastes når det bygges omkjøringsveg)
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Metode og datainnsamling

Casestudie av fem miljøgater og to referansecase

Datainnsamling
- Fokusgrupper og supplerende samtaleintervjuer
- Spørreundersøkelse
- Befaring
- Registerdata
- Dokumentstudier
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Temaområder for analyse

1. Stedlig kontekst
2. Planmessige forhold
3. Samferdselsmessige forhold (herunder også vedlikehold)
4. Urbanitet og arkitektoniske forhold
5. Næringsliv, bosetting og offentlig virksomhet
6. Sosialt liv i det offentlige rom
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Eksempel Rakkestad

Miljøgaten etablert i 1994.

Målene var:
Forbedre framkommeligheten og trygghetsfølelsen for 

gående og syklende
Forbedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, 

særlig ved å redusere de mange kryssulykkene
Heve sentrums kvalitet som oppholds- og handleområde
Forsterke stedets identitet og representativitet som 

kommunesenter.
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Stedlig kontekst
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- Ca. 8200 innbyggere
- 20 km+ til større tettsteder
- Utpendling og 

handelslekkasje
- Kompakt (relativt) tettsted
- Miljøgata (Storgata) er den 

historiske hovedgata 
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Planmessige forhold
Utvikling i sentrum

 Det legges opp til fortetting i sentrumsområdet
 Det legges opp til at sentrumsutviklingen knyttes tett 

opp mot Miljøgata (Storgata) og bygger opp under 
denne som Rakkestads viktigste gate

Utvikling utenfor sentrum
 Utvikling av et boligområde på Degernes (9km sør for 

kommunehuset) skal sikre Degernes et nødvendig 
utviklingsgrunnlag
 Arbeidsekstensiv virksomhet (få ansatte og/eller 

besøkende per areal) skal lokaliseres utenfor sentrum
 Det legges ikke til rette for ytterligere handelsutvikling 

i Bergenhusområdet

Samlet vurdering: 
 Målsettingene fra miljøgateprosjektet er fulgt opp og 

forsterket gjennom kommunens planarbeid, særlig 
etter 2010
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Samferdselsmessige forhold 
 Gatas funksjon

 Handlegate og hovedgate med sidearealer (torg og 
parkanlegg, parkeringsplasser osv.) og sidegater

 Årsdøgntrafikk (ÅDT-år) 
 7 273 (2018) - (8 % lange kjøretøy)

 Fartsgrense
 30 km/t 

 Bredde på kjørebanen
 6,5 m

 Parkeringsløsning 
 Parkeringslommer (2,5 m)

 Vikepliktsregulering
 Høyreregel

 Vegoppmerking 
 Bygd: Gangfelt i smågatestein og granitt
 Endret til: Gangfelt med vegoppmerkingsplast

 Tilrettelegging myke trafikanter
 Økt fortausbredde, bedre ganglinjer, 

tilrettelegging for syklister i parallellgate
 Ulykker

 Reduksjon
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Drift og vedlikehold
- Problemer med setninger og materialskader 

- Gatestein i gangfelt ble erstattet med asfalt 
- Det er i ettertid bygd ramper til 

butikkene/lokalene i gata 
- Utført i asfalt og med granittkanter, og står i stil 

til uttrykket i gaten
- Enkelte steder bærer gata preg av slitasje og 

elde (lappeteppe) 
- Hovedinntrykket fra befaring at gata har stått 

seg godt dersom man tar i betraktning de 
tilpasningene som måtte gjøres 

- Noen arkitektoniske kvaliteter er redusert, men 
fortsatt tydelig at dette er en miljøgate
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Brukernes fornøydhet med prosjektet: 
De fleste er forholdsvis fornøyd med miljøgatas utforming og drift/vedlikehold 

Rakkestad
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Rakkestad

Målene i prosjektet er stort sett oppnådd

- Antall registrerte ulykker har gått ned
- Forholdene for gang- og sykkeltrafikken er forbedret fra opprinnelig, og 

miljøgata gir god fremkommelighet for gående
 Likevel oppleves fortauene som stedvis trange, 

og det er ikke tilrettelagt spesielt for sykling i gaten 
 P-lommene i indre sone tar en del plass fra fortauene 

- Sentrum virker å fungere som oppholds- og handleområde 
 Forsterket av kommunens bevisste planlegging for å støtte opp rundt dette 
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Analyser på tvers av case
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Miljøgater som fysisk løsning 
– trafikale forhold

Fartsreduksjon og tydeligere trafikkbilde 
reduserer potensialet for farlige situasjoner
Forholdene for ulike trafikanter

 Bedre for gående
 Ingen spesiell tilrettelegging for syklister 

(bortsett fra noe sykkelparkering) – sykling i 
veibanen er ok også innenfor dagens 
håndbøker

Stort sett reduksjon i antall ulykker
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Noen tidlige utfordringer knyttet til 
tekniske løsninger
 Utskifting av gatestein med asfalt har løst 

problemet, men forringer det arkitektoniske 
uttrykket

 I noen av casene er det arkitektoniske 
uttrykket videreført i nye løsninger/andre 
gater 
Miljøgateuttrykket er fortsatt tilstede og 

fungerer godt som fysisk løsning

Miljøgater som fysisk løsning 
– holdbarhet
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Stedlig kontekst

Hypotese: Stedlige forhold på lokalt og regionalt nivå har påvirket bruken av 
miljøgata og dens virkning på arealbruk
- Casegjennomgangen gir klare indikasjoner på at tettstedets rolle i den 

regionale konteksten påvirker hvordan miljøgata brukes

Hypotese: Miljøgatas rolle i den lokale konteksten påvirker hvilke funksjoner, 
tjenester og aktiviteter som lokaliseres i selve gata
- Casegjennomgangen gir klare indikasjoner på at miljøgatas rolle i den lokale 

konteksten påvirker hvordan miljøgata brukes

Muligheten for arealbruksendringer av miljøgateprosjekter øker når gata som 
oppgraderes er sentral i en lokal og/eller regional kontekst
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Planmessige forhold
Hypotese: Miljøgateprosjektet har hatt betydning for kommunenes strategier for 
stedsutvikling
- Selve miljøgata er kun formulert som grep i stedsutviklingen i Rakkestad 
- Flere steder satses det på sentral fortetting rundt miljøgatene uten at miljøgatene 

nevnes spesielt
- Flere av tettstedene begrenser vekst i utviklingsområder utenfor sentrum
- I referansecasene ser vi liknende strategier for stedsutvikling 

- Planene for fremtidig tettstedsutvikling i casene følger til dels statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging: 

- Alle tettstedene har uttalte mål og planer for sentrumsutvikling og fortetting i tråd med 
planretningslinjene 

- Flere av tettstedene har planer for andre utviklingsområder utenfor sentrum, noe som i mindre 
grad er i tråd med retningslinjene



Side

Samferdsel/trafikk

Hypotese: Bruken av miljøgata (og området rundt) påvirkes av et samspill 
mellom karakteristika ved selve miljøgata og gatestrekningens funksjon

Kravene i SVVs håndbøker gjør at alle stedene har miljøgater med fellestrekk 
når det kommer til skiltet hastighet og høy standard i materialvalg 
Miljøgatene har i hovedsak relativt smale kjørebaner og parkeringslommer, fortau for 

gående, men ingen særskilt tilrettelegging for syklister 

Bruken varierer mer ut fra miljøgatenes ulike roller og funksjoner på stedene 
enn ut fra gatenes fysiske utforming
 Vi ser ingen forskjeller mellom casene og referansecasene
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Andre hypoteser

Hypotese: Lokal forankring og prosess knyttet til miljøgateprosjektet har bidratt 
til arealbruksendringer
- Kommunenes oppfølging i perioden etter etablering ser ut til å ha hatt større 

betydning

Hypotese: Arealbruksendringer oppstår over tid
- Samspill mellom en rekke ulike faktorer, hvor endringer som gjennomføres på 

et tidspunkt vil ha konsekvenser i lang tid etter at beslutningen er fattet
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Takk for oppmerksomheten!
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