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Forord 

Høsten 1994 ble det gjennomført en miljøundersøkelse i området Ekeberg/Gamle 
Oslo. Undersøkelsen er en førundersøkelse for Ekebergtunnelen, som ble åpnet i 
juli 1995, og skal følges opp med en etterundersøkelse i 1996. Undersøkelsen er et 
viktig ledd i en serie før- og etterundersøkelser som skal klarlegge miljøkonse-
kvenser av ulike etapper av utbyggingen av hovedvegnettet i Oslos indre by øst. 
 
En svakhet med de tidligere undersøkelsene er at de ikke hadde med data som 
kunne belyse folks opplevelse av vegen som element i bylandskapet og 
visuelle/estetiske forholds betydning. I tilknytning til 1994-undersøkelsen ble det 
derfor gjennomført en pilotundersøkelse der hensikten har vært å finne fram til 
begreper og kriterier som beskriver folks opplevelser av visuelle forhold i 
gatemiljøet. Notatet beskriver resultatene fra pilotundersøkelsen. 
 
Arbeidet med pilotundersøkelsen er i hovedsak utført av forsker Ola Omenås som 
har skrevet notatet sammen med forsker Ronny Klæboe og avdelingsleder Marika 
Kolbenstvedt, alle ved TØI. Forsker Turid Nondal deltok i forberedelsene av 
prosjektet og avdelingssekretær Kari Tangen har stått for tekstbehandling. 
 
Flere fagmiljøer har deltatt i diskusjonen av opplegget; Kine Halvorsen Thorén og 
Anne Katrine Geelmeuyden fra Institutt for landskapsplanlegging, NLH, Ingeborg 
Magerøy og Nina Witoszek, Senter for utvikling og miljø, UiO, Inger Lise 
Amundsen, Statens vegvesen Buskerud, Amund Vik, Vegdirektoratet, og Inge 
Dahlmann ved Statens vegvesen Oslo. 
 
Arbeidet er finansiert av Statens vegvesen, Vegdirektoratet (VD) og Statens 
vegvesen Oslo (SVO). Overingeniør Sidsel Kålås (VD) og overingeniør Wenche 
Kirkeby (SVO) er oppdragsgivernes kontaktpersoner og har bidratt med 
kommentarer sammen med overingeniør/arkitekt Amund Vik (VD).  
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Sammendrag:

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle
Oslo 1994
Beboernes opplevelse av visuelle forhold i
gatemiljøet - en pilotundersøkelse

Bakgrunn - lite kunnskap om visuell opplevelse

Høsten 1994 ble det gjennomført en miljøundersøkelse i området Ekeberg/Gamle
Oslo. Undersøkelsen er en førundersøkelse for Ekebergtunnelen, som ble åpnet i
1995, og er et viktig ledd i en serie før- og etterundersøkelser av ulike etapper av
utbyggingen av hovedvegnettet i Oslos indre by øst. Undersøkelsen omfattet
intervjuer med 1078 beboere og ble gjennomført i 14 delområder. I hovedsak
består delområdene av bebyggelse langs en bestemt gatestrekning med ulike
trafikkmengde og utforming.

En svakhet med de tidligere undersøkelsene er at de ikke hadde med data som
kunne belyse folks opplevelse av vegen som element i bylandskapet og
visuelle/estetiske forholds betydning i relasjon til øvrige miljøspørsmål. I
tilknytning til 1994-undersøkelsen ble det derfor gjennomført en pilotundersøkelse
der hensikten har vært å prøve ut dimensjoner og begreper som kan brukes for å
beskrive folks opplevelser av visuelle forhold i gatemiljøet.

Problemstillinger og metode

Gjennom pilotundersøkelsen ønsket vi å belyse følgende problemstillinger:

• Hvordan kan vi beskrive folks opplevelse av visuelle/estiske forhold knyttet til
veger og vegtrafikk?

• Hva betyr visuelle forhold knyttet til veger og vegtrafikk for beboerne, er det et
stort eller lite problem i forhold til andre lokale miljøproblemer?

• Hvordan kan en beskrive den faktiske visuelle situasjonen langs en
veg/gatestrekning?

• Er det samsvar mellom folks opplevelse og den faktiske situasjonen?

For å belyse disse problemstillingene ble det i spørreundersøkelsen i 1994 stilt
spørsmål om hvordan folk generelt definerer det som kjennetegner en vakker
henholdsvis en stygg gate. På bakgrunn av svarene på disse spørsmålene ble det
laget et forslag til kriterier for å beskrive visuelle forhold i gatemiljøet som vi
deretter brukte til å karakterisere en del gatestrekninger i området. Vår vurdering
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ble så testet mot beboernes egne konkrete vurderinger av gater i området for å se
om kriteriene egner seg for videreutvikling i nye studier.

Visuelle forhold er viktige for folk

Som grunnlag for å vurdere de visuelle forholds betydning så vi på i hvilken grad
denne type problemer kommer fram når beboerne gir en samlet vurdering av sitt
bomiljø. Gjennom et åpent spørsmål om hva beboerne liker respektive ikke liker
ved å bo i området, framtrer særlig sentral beliggenhet og gode utearealer som
viktige kvaliteter, mens trafikken og dårlige sosiale forhold/kriminalitet oppleves
som de største miljøproblemene. Én av fem nevner eksplisitt visuelle forhold som
en kvalitet ved å bo i området. At området er pent nevnes like ofte som en kvalitet
ved boområdet som at det er lite støy og forurensning, at kommunikasjonene er gode
og at det er gode sosiale forhold. Det er imidlertid få som nevner at området er
stygt som noe de ikke liker ved å bo i området.

Undersøkelsen viser at folk har klare meninger om hva de oppfatter som vakkert og
stygt og at vi kan få fram ulike dimensjoner i denne opplevelsen. Bare 5 prosent av
de spurte trakk ikke fram noen egenskaper av betydning for gatens visuelle karakter.

Vegetasjon og godt vedlikehold gjør det vakkert

Vegetasjon er det elementet som i særlig grad er av betydning for en positiv visuell
opplevelse. Utforming av gaterommet, spesielt vedlikeholdet av gategulvet, og
selve trafikken er elementer som slår relativt sterkt ut begge veger. Dårlig
vedlikehold, forsøpling og mye trafikk gjør at folk opplever gata som stygg. Bra
vedlikehold og lite trafikk virker omvendt. Bygningsmessige forhold som arkitektur
og vedlikehold har særlig betydning for om en ser på gatemiljøet som vakkert.
Manglende vedlikehold bidrar sterkt til at gata oppleves som stygg.

Oppfatningen om hva som generelt sett er stygt og vakkert varierer lite mellom
kjønnene og mellom ulike aldersgrupper. Beboere i ulike delområder uttrykker i
hovedsak samme oppfatning selv om områdene de bor i er relativt ulike i visuell
sammenheng. Beboernes vurdering av egen boliggates «skjønnhet» viser at gater
med lite trafikk, godt vedlikeholdt bebyggelse og vegetasjon kommer godt ut. Dette
tyder på at de generelle kriterier beboerne mener er viktige for om en gate er stygg
eller vakker kan brukes for å beskrive folks vurdering av ulike områders visuelle
karakter.

Anvendbare kriterier basert på folks begreper om stygt og
vakkert

Med utgangspunkt i de begreper beboerne har brukt for å karakterisere stygt og
vakkert har vi laget et kriteriesett for å beskrive en gates visuelle karakter. En
utprøving på en del gater av ulike karakter i området viser at det lar seg gjøre å
bruke de fire hovedkriterier som er framkommet gjennom intervjuundersøkelsen,
dvs natur/vegetasjon, bygningsmessige forhold, gateromutforming og trafikkmessige
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forhold. Det byr heller ikke på problemer å skille ut hvilke gater som skal få en
høy, middels eller lav score på skalaen for hver dimensjon.

Det er en klar sammenheng mellom beboernes og våre vurderinger av de enkelte
gater. De kriterier vi har funnet gjennom intervjuene bør derfor kunne brukes i nye
undersøkelser. Samtidig er det vanskelig å sammenholde en generell «total
vurdering» av en gates visuelle kvaliteter med registreringer av flere forskjellige
enkeltdimensjoner. Det blir derfor ut fra materialet i pilotundersøkelsen likevel
vanskelig å vurdere om de kriterier vi har brukt for å beskrive områdene er de best
egnede.

For å videreutvikle metodikken, må en etter vår oppfatning stille beboerne mer
detaljerte spørsmål om hver enkelt gate/del av gate som en så kan teste
registreringene mot. En kan be dem å gi både en helhetsvurdering og en vurdering
av de enkelte kriteria. Først når vi kan vurdere helhet og detaljer i sammenheng blir
det mulig å vurdere potensialet for sammenveiing av ulike kriterier.

I et videre arbeid bør en også å bringe inn og teste kriterier/dimensjoner som
fagfolk mener er viktige. Dette vil både gi grunnlag for å oppdage eventuelle
forskjeller mellom beboere og fagfolk og å gjøre metodikken mer operativ til
framtidig bruk i planlegging.




























































































	Forside
	Faktaside
	Forord
	Innhold
	Sammendrag
	1. Bakgrunn og problemstilling
	2. Beboernes opplevelse av stygt og vakktert
	3. Visuell vurdering av gatene i området
	4. Kriterier for å beskrive visuelle dimensjoner
	5. Test av kriterier i forhold til beboernes vurdering
	6. Referanser
	Vedlegg 1
	Vedlegg 2



