
MB 1

ESTETISK VEILEDER 2015
- ET OPPSLAGSHEFTE FOR PRINSIPPER TIL BRUK VED OPPARBEIDELSE AV GATE - OG PLASSROM I HORTEN SENTRUM

Illustasjoner, der ikke annet er nevnt, er 
hentet fra Bystrategien, utført av:
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- ET LEDD I Å STYRKE HORTENS GATEROM OG BYLIV

• SAMMENHENG
• IDENTITET & KARAKTER
• LESBARHET, TYDELIGHET
• BYLIV; OPPHOLD & MØTER
• FRAMKOMMELIGHET

EN HELHETLIG 
OPPARBEIDELSE AV 
HORTENS BYROM 
SKAL LEGGE TIL 
RETTE FOR:

Estetisk veileder 2015 (EV15) er utarbeidet som 
vedlegg til Kommunedelplan for Horten sentum 
2015-2027. Kommunedelplanen legger blant 
annet opp til et fokus på sosiale rom i byen. EV15 
fremhever prinsipper og eksempler for å stimulere 
til levende byrom. Det henvises særlig til DEL 4 
Handlingsprogram og DEL 2 Gehl Bystrategi for 
Horten sentrum. Arbeidet med  EV15 er ledet av 
enhet for kommuneutvikling (EKU). 

Øvrige dokumenter i kommunedelplanens 
høringsforslag er:
• DEL 1 Mål og strategier vedtatt 12.01.2015 
• DEL 3 KDPS Planbeskrivelse
• Møblering av Apotekergata 13.03.2015 
• Møbler i byrommet AsplanViak 13.03.2015 
• Byutviklingsanalyse Sjøfront øst 2014 
• Trafikkanalyse Horten Sentrum 2014 
• Skilt og reklameinnretninger 2015 
• Planprogram KDPS 
• Referanse. Veileder Grønn mobilitet Futurebuilt 

2014 
• KDPS plankart 

BRUKERVEILEDNINGPLANGRUNNLAG

Gehls Bystrategi erstatter ”Estetisk veileder for Horten 
sentrum, 2009.” Det er foretatt en strukturell og 
innholdsmessig revisjon  av sistnevnte. Foreliggende 
reviderte utgave skal fungere som en prinsippkatalog 
for enkelte valg av bymøbler, utplassering av møbler og 
elementer, bruk og utarbeiding av bygulv og gategulv, 
forslag til installasjoner og aktivisering av byrom o.l. 
Veilederen har til hensikt å gi inspirasjon til å tenke 
enkelt og handlekraftig. Veilederen detaljstyrer ikke 
generell møblering og materialvalg i byen. Små nyanser 
og prinsipper, for eksempel plassering av møblering, kan 
derimot ha stor betydning for hvordan steder legger til 
rette for sosial interaksjon.

Veilederen er i hovedsak utformet som generelle design- 
og møbleringsprinsipper som kan være relevant for flere 
områder. Se forøvrig handlingsplan for mer informasjon 
om konkrete prosjekter. 

Sentrale kriterer som bør legges til grunn i oppfølging 
av  veilederen er særlig universell utforming, kvalitet, 
økonomi, identitet og drift og vedlikehold.

Ill. 2
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Belysning bør ha utforming etter sin funksjon.  
Belysningsprinsippene er ment å fremheve viktige 
aspekter ved ulike typer funskjoner. 

1. LEDSMERKING

Særpreget belysning kan fungere som ledsmerking 
langs gang - og sykkelforbindelser. Fargekarakteristiske 
armaturer er et eksempel på utforming som kan 
styrke orientering, gjennkjennbarhet og forståelse 
av sammenehenger i byen. Fargekodene er et forslag 
til fargebruk knyttet særskilt til slik ledsmerking. I 
eksempelet til høyre er lyskildens høyde gunstig, i 
tråd med belysningsprinsipper til gater (se punkt 3.). 
Prinsippene for gate bør også gjelde ledsmerking.

2. HOVEDVEI

Hovedveier som i hovedsak tjener motoriserte kjøretøy 
kan ha høye belysningsmaster. Høye lysmaster kan også 
brukes i kombinasjon med lavere belysning ved opplysning 
av plasser og torg. Slik høy belysning skal ikke benyttes 
som eneste lyskilde der fotgjengere ferdes. 

BELYSNINGSPRINSIPPER

Sterk belysning ovenfra gir skyggelagt ansikt. Slik 
belysning skal unngås i gater der fotgjengere skal 
settes i fokus. (Ill: Horten kommune.)

RAL 1015 SULFUR YELLOW

RAL 1023 TRAFFIC YELLOW

RAL 1028 MELON YELLOW

Eksempel på ledsmerking.

Ill. 3 Ill. 4
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3. GATE
En gate skal belyse med særlig fokus på fotgjengerens 
premisser. Sentrale aspekter er høyde, avstand og 
belysningstype. Belysningen kan samtidig fungere som 
”naturlige ledelinjer” i sambruksrom og for god universell 
utforming. 

Belysning fra flere typer kilder og høyder gir en indirekte 
belysning  og bedre belysning av ansiktstrekk. Blending og 
belysning ovenfra som skyggelegger ansikt skal unngås. 
Det vil gi økt trygghet å oppfatte ansiktskonturer i mørket 
fra avstand. Sterkt lys fra en lyskilde skaper stor kontrast 
til mørke omkringliggende omgivelser. Lysstyrken bør 
avstemmes slik at overgangen til mørke omgivelser ikke 
blir for brå.

Lav belysningsarmatur som pullerter, innfelte bakke 
- og kantarmaturer, veggmontert belysning og 
belysningsarmaturer med lyskilder i flere høyder kan 
eksempelvis supplere høyere armatur. 

I følge Gehl er 20 meter maks avstand for å gjenkjenne 
ansiktstrekk og følelser. En avstand mellom lyspunkter 
innenfor denne rekkevidden anbefales i gater og rom som 
skal være tilpasset fotgjengere. Lyskilder innenfor denne 
avstanden bidrar også til en sammenhengende opplevelse.

4. TILLEGGSBELYSNING

Belysning i byrom kan brukes utenfor sin åpenbare 
belysningsfunksjon:

• Punktbelysning (til f.eks en led)
• Effektbelysning (f.eks for å fremheve vakre trær)
• Karakteristisk og identitetsskapende belysning til 

plasser eller gater

Diffus belysning fra siden gir et opplyst ansikt.
(Ill. Horten kommune.)

Eksempler på en 
kombinasjon av lyskilder 
(ref. Harildstad).

Opplysning av elementer i et miljø kan gi 
stemning og atmosfære. Foto fra presen-
tasjon v. Torbjörn Andersson.

Ved vei for motoriserte kjøretøy og fotgjengere kan 
kombinasjoner av lyspunkter benyttes. (Ill. Horten 
kommune.)

Frittstående LED - pullert, 
AKB.

20 m: Avstand for å gjenkjenne ansiktstrekk og følelser

Ill. 5 Ill. 6 Ill. 7
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Identitetsskapende belysning, Olsson&Linder. 

Effektbelysning på trær, 
Olsson&Linder.Effektbelysning på elementer, fra 

presentasjon av Andersson.

GÅ - OG SYKKELSTRATEGI
Kommunedelplanens 
Bystrategi og 
Trafikkanalyse har en 
rekke tiltak for å fremme 
grønn mobilitet og å 
gjøre gange og sykkel 
attraktivt. Ifbm med 
kommunedelplanarbeidet 
er det identifisert grønne 
forbindelser som skal 
binde byen sammen for 
fotgjengere og syklister. 
Prinsipper for belysning 
kan brukes for å merke 
/ utvikle de grønne 
forbindelsene. 

TIl høyre: Ill. med grønne 
forbindelser er hentet fra 
KDP 15-27.

Nederst til venstre: 
Stasjon til vedlikehold av 
sykkel, Oslo.

To bilder til høyre viser 
enkelt tiltak / eksempler 
på oppmerking: Sykkel 
- og gangnett kan på 
en enkel måte få egne 
symboler og oppmerking 
ved å male asfalt.

Effektbelysning på bygningsvolumer, 
Olsson&Linder.

Identitetsskapende belysning, fra 
presentasjon av Andersson.

Ill. 8
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Oppmerking og bearbeiding 
av underlag kan ha en 
identitetsskapende funksjon for 
plasser og torg. Samtidig kan dette 
åpne for ny sesongbasert bruk. 

Det kan eksempelvis gjøres som et 
enkelt og midlertidig tiltak, som ved å 
male, legge kunstgress eller lignende.

MARKERING AV BYGULV

Markering av bevegelsesretning og plass, Superkilen, 
København.

Glowpath - selvlysende dekke.

Kunstprosjekt på Hamar stortorg. Foto fra 
ostlendingen.no

Eksempel på markering av bygulv. Foto fra gehlarchitects.com, NYC.

Solcelledekke i Zadar.

Ill. 16
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Plasser og gater bør gi varierte 
muligheter for opphold og sosial 
interaksjon. I byen bør det finnes 
en variert sammensetning av 
sittemuligheter som åpner for 
deltagelse.

Når offentlige gater og plasser møbleres 
bør følgende prinsipper vektlegges:

- Plasser sittegrupper inntil naturlige 
vegger / vegetasjon / kanter. Folk liker å 
observere andre og slike løsninger legger 
opp til at man kan sitte og se ut på og ha 
kontakt med et større byrom samtidig 
som man har en ”trygg støtte” i ryggen. 

- Klimatiske soner: Det bør tenkes på sol, 
skygge og vindretninger.

- Sitte sammen / mot hverandre (legge 
opp til at også folk som ikke kjenner 
hverandre snakker sammen).

PRINSIPPER FOR MØBLERING

Benker med plass til flere kan 
utfordre sittemønster med 
isolerte grupper. Foto hentet fra 
presentasjon av Andersson.

Øverst: Tosidig benk med ryggstøtte 
i midten skaper kontakt med begge 
sider av byrommet.

Nederst: Eksempel på vegetasjon som 
skjermer for vind.

Elementer kan danne soner og stimulere til sosial kontakt, f.eks ved å være 
flervinklet eller hvor flere elementer plasseres i relasjon til hverandre.
Foto til venstre: Agnar Mykles Plass, Trondheim.

Foto hentet fra presentasjon 
Peters, Erfaringer fra St. Olavs 
plass.

Ill. 21
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Eksisterende benker bør i størst mulig 
grad tas vare på. I slike tilfeller kan 
møblene, dersom de ikke er kjøpt inn 
til et spesielt program, ”redesignes” 
og males i friske farger.  Grønnmalt 
benk fra kulturhuset 37 er et 
eksempel på kreativ gjenbruk.

”Stripes” benk, Vestre

SITTEMØBLER

”Stoop” benk, Vestre

”Via” benk, Vestre

Eksempel på fargerik og lett flyttbar 
møblering.

Til venstre: Fleksible og lett flyttbare 
elementer er nyttige for temporær 
bruk. I eksempelet fra Gehl bevarer man 
rådhustorgets funksjon som et flerbruksrom 
ved å tilføre elementer som lett kan ryddes 
bort.

Under til venstre: Sitte - og liggeelementer 
som oppfordrer til varierte muligheter til 
å innrette seg på anbefales. I eksempelet 
fra Asker torg inviteres folk til å ligge 
komfortabelt. 

Under til høyre: Sitteelementer i Fredrikstad 
oppfordrer til å sitte komfortabelt.

I eksempelet fra Wien er plassen tilført gule 
elementer. Slike fleksible elementer innbyr 
til kreativ bruk. Folk kan selv sarrangere og 
ommøblere etter lyst og behov. Dannelse 
av ”personlige rom” kan stimulere til 
opplevd tilhørighet i det offentlige rom. 
Fleksibiliteten legger til rette for et levende 
byrom i stadig endring.

Følgende sitteelementer er innkjøpt og særlig knyttet til møblering av 
Apotekergaten:

Ill. 24
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PRINSIPPER FOR SAMBRUKSGATE / SHARED SPACE

Hva er shared space / sambruk?

Shared space / sambruk opphever bilens prioritet i byen og myker opp strenge 
skiller og soner. Prinsippet bygger på at motoriserte kjøretøy og fotgjengere 
kan bevege seg forholdsvis fritt ved at alle tar hensyn til hverandre. Det åpner 
opp for et mindre rigid system og større handlingsrom for alle. Et sentralt 
poeng er at alle trafikanter skal forhandle gjennom øyekontakt og i samspill 
med hverandre. 

Ved etablering av shared space / sambruk er følgende prinsipper viktig:

• Ta vekk segregerende elementer og systemer (f.eks. ledegjerder, 
overgangsfelt, kantstein) som tydelig skiller og definerer avsatte arealer 
man skal gå på, sykle på, kjøre på, sitte på osv.

• Senke fartsgrensen: Kjøre så sakte at det er lett å stoppe.
• Tiltrekke mennesker og byliv gjennom funksjoner i 1. etasje og på 

bygulvet. Prosjektere designmessige grep, f.eks. innføring av kunst, 
sitteelementer, som markere at stedet inviterer til opphold og aktivitet

• For en godt fungerende sambruksgate må det i tillegg til å sørges for god 
bevegelsesflyt etableres grunner til å oppsøke stedet.

Gater som egner seg for sambruk / shared space er gater som har:

• Større trafikkårer i området som tar av for større gjennomfartstrafikk
• God bygningstetthet
• Aktive fasader og variasjon
• En viss fotgjengerstrøm / - tetthet
• Flere funksjoner og målpunkter i området, gjerne flere samlede   
 funksjoner

(ref. ”Hvor passer det med Shared Space?”, Kristin Forsnes, Vegdirektoratet)

Oslofølelsen, Lala Tøyen. Illustrasjon: Arkitektene

Illustrasjon fra St. Olavs plass, Sebastian Peters, ILP / NMBU.

Eks. på sambruksgate, hentet fra presentasjon av Forsnes, Statens Vegvesen.

Ill. 33

Ill. 34
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Universell utforming? 

Universell utforming skal vektlegges ved gjennomføring av prosjekter i 
kommunen. Det må tas hensyn til ved utforming. 

I januar 2015 ga Statens vegvesen og Direktorat for byggkvalitet ut 
temarapporten Arkitektoniske virkemiddel for orientering og veifinning. Den 
eksemplifiserer naturlige ledelinjer og arkitektoniske virkemidler for å ivareta 
universell utforming og en trygg opplevelse ved ferdsel i offentlige rom. God 
universell utforming er ”usynlig”. Det er ønskelig at orienteringsverktøy som 
finnes naturlig i omgivelsene skal dyrkes fram.

Eksempler på orienteringsverktøy kan for eksempel være lukt, lys, lyd, 
taktilitet (overflater), hjørner, flater og naturlige kanter i det bygde miljø 
(f.eks. en vannrenne).  Repetitive elementer og landemerker kan også bidra til 
økt orientering i rom. Det bør være mulig å ivareta universell utforming i en 
sambruksstrategi ved å spille på det lokale stedets intuitive forståelse. 

Rapporten er hentet fra:
http://www.vegvesen.no/_attachment/759145/binary/1012502?fast_
title=Arkitektoniske+virkemidler+for+orientering+og+veifinning.pdf

Prioriteringer og lokal tilpasning av konseptet

Shared space / sambruk bør oppfattes som et fleksibelt konsept som kan 
utprøves og tilpasses lokalt. Det kan passe til både plasser og torg. Løsninger 
er avhengig av stedstilpasninger. Sambruksløsninger har behov for å avklare 
hvordan trafikanter skal prioriteres. 

Et element - flere funksjoner

For å minske bruken av elementer med barrierevirkning oppfordres det til å 
tenke flerbruk. I eksempel fra San Fransisco fungerer plantekasser både som 
dekorativt og sonedefinerende element, i motsetninng til ”trafikkgriser” 
og ledegjerder, som kun skiller trafikkmønstre uten å tilføre noen kvaliteter 
til stedet. Plantekasser kan eksempelvis utformes av restmaterialer fra 
industrivirksomhet. Vegetasjon er et annet eksempel på et sonedefinerende 
element. På en plass i Fredrikstad inviterer et element til lek og å sette seg 
ned samtidig som det avgrenser plassen.

Veifinning er «prosessen å finne veien til en 
destinasjon i et kjent eller ukjent miljø ved å 
bruke ledetråder som finnes i miljøet» 
(Farr et al 2012)

For god orientering i byen er det sentralt 

...å vite hvor man er

...å finne fram dit man skal

...å forstå når man er fremme

Fra presentasjon  v. Harildstad, Sweco. Veifinning, kunstige og 
naturlige ledelinjer - intuitiv organisering.
 

Ill. 36
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Høst - og sommermarked på torget i Horten. Foto til venstre er hentet fra Gjengangeren.

I planlegging av både temporære og mer permanente tiltak er 
det viktig å tenke funksjon gjennom hele året. Det bør vurderes 
om elementer og tiltak lett kan endres eller skiftes ut for å være 
tilpasset årstiden og innby til aktivitet og opphold, alternativt 
om elementer  fungerer året gjennom. I eksempel har torget i 
Asker et årstidsskifte i form av isdekke for skøytebane vinterstid 
og utrullet kunstgressplen om sommeren, med en rekke ulike 
elementer for lek og aktivitet som endres fra år til år.

TORG

Sentralt er å legge til rette for å skape attraksjoner og grunner 
til å oppsøke plassen. Tiltak kan eksempelvis stimulere 
til interaksjon, aktivitet, opphold, læringsutbytte, vekke 
nysgjerrighet og refleksjon. Medvirkning er også et godt 
verktøy for å skape et torg som speiler befolkningen. Det kan for 
eksempel være gjennom  skoleklasser som stiller ut prosjekter, 
markeder og lignende arrangementer. 

Sommertorg:
- Leker til barn 
- Ballek for større barn / ungdom
- Midlertidige utstillingsmuligheter, både romlige installasjoner         
og tradisjonell bilde - og tekst utstilling i glassmonter
- Sommerdekke
- Gode, solfylte og lune sitteplasser
- Urbant jordbruk / såkasser
- Bikuber 
- Infotavler 

Vintertorg:
- Skøytebane
- Akehaug
- Kino i mørket
- Belysning
- Isskulpturer
- Juletre

Torget i Asker veksler mellom vintertorg og sommertorg, med varierende aktiviteter tilpasset 
årstiden.

ÅRTIDSVARIASJON
Ill. 38 Ill. 39

Ill. 40 Ill. 41

Ill. 42
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Prosjektet ”Real 
fiction” er et 
eksempel på en 
flerfunksjonell 
installasjon 
som portal og 
filmlerret på 
kveldstid. 

Spikersuppa i Oslo er mye brukt i 
vintersesongen.

Lyssatte isskulpturer, prosjekt i 
Botanisk hage, Oslo. 

Over og til høyre: Eksempel på 
skøytebane. Juletreet er plassert i midten 
av isbanen.

EKSEMPLER TIL AKTIVITETER PÅ VINTERTORG: EKSEMPLER TIL AKTIVITETER PÅ SOMMERTORG:

Midlertidige og årlige 
treinstallasjoner som 
utarbeides av KHiB 
skaper variasjon i 
bybildet i Bergen.

Installasjoner i 
offentlig rom kan 
skape nysgjerrighet og 
stimulere til refleksjon.

Eksempel på 
installasjoner 
til utstillinger, 
innarbeidet med 
sittebenker. Foto 
hentet fra mor&mar 
arkitekter.
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Fargerike 
tekstilelementer for 
lek, Toshiko Horiuchi 

McAdam. 

Prosjekt i Drammen 
viser ny og kreativ 
bruk av restareal og 
flater som vanligvis 
ikke blir brukt, men 
som gjør seg egnet 
til aktiviteter som 
klatring.

Et definert dansegulv 
er et enkelt tiltak som 
kan ha stor effekt. 

Klatre - og lekeelement.

Det oppfordres til 
å bruke elementer 
som kan brukes på 
flere måter. Her et 
kombinsert leke - og 
sykkelstativ i Bergen.

Sesongbasert 
installasjon for å 
gå på line, Bergen 
kommune.

Instrument på 
Festplassen i Bergen.
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En forstørret 
spillebrett.
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Bikuber kan fungere som 
en attraksjon og samtidig 
bistå biebestanden. 
Illustrasjoner er hentet fra 
Kote, © Morten Brakestad.

Til venstre: Mikrojordbruk i 
såkasser. Privat foto.

Jord som dekke i eksempel 
fra Kina. ”Urban farming”, 

Shenzen.

Til venstre: Aktiviteter 
rettet mot barn og unge, 
her papirproduksjon.

Til høyre: ”Kikkekasser” 
på utstillingsvegger med 
fokus på barn og unge.

Private fotografier.
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Olssen&Linder, http://olssonlinder.se/

Textile playgrounds, Toshiko Horiuchi McAdam, http://kidsgazette.com/page/4/

REFERANSER TIL FOTO:
Side Ill. nr.

Koshirakura Landscape Workshop v. Shin Egashira, AA School of 
Architecture, http://www.koshirakura.org/2004/real-fiction/
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http://www.kommunalteknikk.no/2008-juryens-begrunnelse.4523346-139946.html

http://inhabitat.com/an-urban-farm-sprouts-in-the-heart-of-shenzhen/shenzenfarm-2/

Foto Kari Ingvaldsen, https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/
avdelinger/gronn-etat/9281/9605/article-104416

Foto Kari Ingvaldsen, musikkleke på Festplassen

Administrasjonens foto, fargerik benk i Risør

Fra Gehls bystrategi3 2
Fra handlingsplanen / Gehls bystrategi

AKB, http://www.akb-lighting.no/

Veifinning, kunstige og naturlige ledelinjer - intuitiv organisering, presentasjon 
av Ida Stenbråten Harildstad, Sweco, NAL - kurs 21.04.2015: Shared spaces.

Arkitektens ansvar for utvikling av offentlige rom, presentasjon av Torbjörn 
Andersson, Sweco Architects, NAL - kurs 21.04.2015: Shared spaces.

http://www.morogmar.no/i-a-utstilling-bergen/

29-31
32

Torbjörn Andersson, Sweco Architects, NAL - kurs 21.04.2015: Shared spaces.

Grønne forbindelser, Kommunedelplanen 15-27.

http://www.osloby.no/nyheter/Foto: Heidi Anne Johnsen

Foto: Richard Drdul, Flickr, fra Victoria i Canada

http://dornob.com/glowing-starpath-uses-solar-energy-to-brighten-the-night/

http://www.architectmagazine.com/awards/aia-honor-
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