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Miljøgate og torg på Voss

Korleis blir prosjektet til?
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Prekvalifisering og tilbud

• April 2003
• Grundig prosess
• Engasjement ut over 

det vanlige fra 
kommunens side

• Hos prosjektleder, 
hos administrasjon for 
øvrig og hos politikere
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Framdrift
• Oppstartmøte 11.april
• Skisseprosjekt igangsatt 

etter påske, 22. april
• Anbudsbefaring 4. juni
• Byggestart 1.byggetrinn 

11.august
• Åpning 1. byggetrinn 6. 

desember
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Vangsgata april 2003
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Utgangspunkt for Vangsgata
• Tidligere standard og 

særpreg i gata
• Gjennomgående 

linjeføring og enkelt 
uttrykk i gaterommet

• Fleksibelt tverrsnitt
• Brede fortau
• Solid og varig 

materialbruk
• Universell utforming
• Tekniske forutsetninger. 

Sluk var plassert
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Utgangspunkt for Torget
• Enkel løsning
• God kvalitet, tåle alt
• Fremstå som et godt 

byrom når alt er pakket 
bort

• Strenge krav til jevnhet i 
storgatestein

• Kritikk i forhold til 
universell utforming.

• Hva kunne vært 
alternativt belegg?
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Nedstigningspunkt
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Skisseprosjekt
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Skisseprosjekt
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Linjeføring
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Materialbruk Vangsgata
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Materialbruk torget
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Møblering
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Møblering
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Universell utforming
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Skilting
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Utstilling og bruk av fortau
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Utstilling og bruk av fortau
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Hvordan oppnå gode byrom
• Konsulenter kommer og går kan gi ulike uttrykk i sine 

prosjekter. Ingen fasit for hva som er best.
• Det viktigste er en engasjert ressursperson i kommunen 

som har ansvaret for utvikling av sentrum og som ser 
mulighetene og helheten.

• Må ha særskilt engasjement for denne type prosjekter. 
Må ikke bare være ”et prosjekt i rekken” av andre. 

• Må gå over tid. Må ikke opphøre om denne personen 
slutter. Da dør aktiviteten ut og sentrum forfaller.

• Det må stilles ressurser til rådighet for drift og 
vedlikehold av byrom som er opparbeidet. Holder ikke 
med midler bare til nyanlegg.
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Statlig vilje til å satse på byrom. 
• Kommunalminister Åslaug Haga i ukeslutt 07.07.07. 
• ”Når vi kommer til et tettsted i Mellomeuropa gleder vi 

oss til å komme til et hyggelig torg med blomster som 
henger utover mm.”

• ”Vi trår gassen i bånn gjennom norske tettsteder; fordi de 
er så stygge.”

• Hun sa videre at det var mangel på kompetanse i 
kommunene, som ser behovet og tar tak i saken. 
(Mange steder, men ikke på Voss.) Her er det både 
administrativt og politisk engasjement for sentrum.

• Med slike uttalelser later det til at det kan være statlig 
vilje til å satse på norske tettsteder. Vi kan håpe på at 
det følges opp med midler til tiltak.


