
          

                            
 

 
 

 

 

NOTAT av 03.02.2012 

 

Invitasjon til å melde inn aktuelle prosjekter i nasjonalt program for gater og plasser 
 

 

Statens vegvesen og Riksantikvaren samarbeider om etableringen av et nasjonalt program for 

gater og plasser i byer og tettsteder. Hensikten er å skape oppmerksomhet om den 

betydningen gater og offentlige rom har for utviklingen av det norske samfunnet, og å skape 

noen nasjonale forbilder med høy bruksmessig, visuell og meningsbærende kvalitet. Dette 

gjøres gjennom bred informasjon og veiledning, og opprustning av utvalgte gater og plasser i 

regi av lokale og fylkeskommunale myndigheter. Det er gjennomført et forprosjekt i 2011.  

 

Et nasjonalt program er tenkt å kunne bidra gjennom  

 Å synliggjøre et utvalg av gater og plasser i norske byer og tettsteder som har hatt 

særlig betydning for utviklingen av stedets egenart og som til sammen kommuniserer 

utviklingen av nasjonen Norge.  

 Å bidra til å gjøre byene bedre å leve i med bedre møteplasser ved å heve kvaliteten i 

de offentlige byrommene. 

 Å fremme mer miljøvennlig byutvikling ved å bedre trafikksikkerheten og 

tilgjengeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Å utvikle byene som 

nasjonale og internasjonale reisemål, med betydning for lokalt næringsliv   

 Å skape noen nasjonale ”fyrtårn” som kan bli forbilder med høy bruksmessig, visuell 

og meningsbærende kvalitet for andre byer  

 Å øke bevisstheten i befolkningen, hos myndigheter og i fagmiljøer om 

transportårenes betydning for stedets opprinnelse, utvikling, særpreg og bruk  

 

Forprosjektets fase 2 er startet opp i januar 2012. Det vil være en viktig oppgave i 2012 å  

finne fram til byer med gater og plasser som vil egne seg for å bli med i et nasjonalt program. 



I første omgang er det aktuelt å innlede et samarbeid med enkelte byer om prosjekter som kan 

nyttes som piloter for å synliggjøre ambisjoner og muligheter i et mer langsiktig nasjonalt 

program. 

 

Vi anmoder derfor fylkeskommunene om å melde inn forslag til aktuelle gater og plasser der 

det foreligger planer eller der kommunene har ambisjoner om å gjennomføre oppgraderende 

tiltak. 

 

Vi ber om tilbakemelding innen 15. mars 2012 til prosjektleder Ingun Bruskeland 

Amundsen, Riksantikvaren, epost iba@ra.no, postadresse Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo. 

 

Eventuelle spørsmål kan stiles til en i arbeidsgruppen; 

Ingun B. Amundsen, epost iba@ra.no, telefon 98228710 

Alf Støle, Statens vegvesen, epost alf.stole@vegvesen.no, tel. 41207991 

Peter Butenschøn (arbeidsgruppens sekretær), epost peter.butenschon@gmail.com, telefon 

90970161.   
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