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Universell utforming i Drammen kommune

• Flest mulig skal ha tilgang til hele samfunnet, og da må omgivelsene være 
universelt utformet.

• Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for alle brukergrupper på våre 
områder, og skal ivareta krav om universell utforming i alle nye prosjekter. 

• Avsatt 2 millioner kroner årlig for å forbedre eksisterende anlegg i 
tilknytning til veier og gater slik at prinsippet om universell utforming kan 
bli bedre ivaretatt. Nye anlegg skal være universelt uformet uavhengig av 
denne bevilgningen.



Tiltak for økt trafikksikkerhet og fremkommelighet

• Fjerning av hindringer 

• Legge taktil merking

• Nedsenk av fortau ved gangfelt 

• Sikre riktig og tilstrekkelig belysning

• Stramme inn kryss og avkjørsler

• Definere utflytende fortau 

• Sikre helhetlige krysningspunkter 

• Gjennomføre tiltak på bussholdeplasser

• Sette opp benker



Kriterier for prioritering av tiltak

• Alvorlighetsgrad

• Tema 

• Plassering
• Sentrale områder 

• Antall berørte

• Geografisk fordeling

• Sammenheng med andre prosjekt



Universell utforming (2019 – 2021)

• Drammen 
• Bygge om gangfeltene i sentrum (lage rullevennlig overflate og minske nivåforskjellene fra 

veibane til fortau) 
• Tiltakene ble gjort i Engene ved kryssene Gjetergata, Erik Børresens allé, Schwenchegata, 

Kirkegata, Albums gate og Rømers vei

• Svelvik 
• Valgt ut én trasé for gjennomføring av tiltak (Sverstadveien-Markveien)
• Tiltak var i hovedsak nedsenk og definering av fortau der gangfelt begynner og slutter, legge 

taktil oppmerking på fortau inn mot gangfelt, samt vurdere plassering av skiltstolper 

• Mjøndalen og Krokstadelva
• Valgt ut fem tiltak på hver side av elven
• Tiltak omfatter blant annet etablering, markering og utvidelse av fortau, etablere gangfelt, 

oppstramming av krysningspunkter, nedsenk, fjerne elementer til hinder for fremkommelighet 
og justering av gateparkering



Veien videre

• Innspill til tiltak

• Samarbeid med interne

• Vurdering av tiltak

• Informere Rådet



Takk for meg!


