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Deres ref.: SAK 20/20114  Vår ref.:  Dato: 18. september 2020 

 
Det vises til «Kunngjøringer av planer» på deres nettside når det gjelder Gatebruksplan for Midtbyen.  
Deres saksreferanse: 20/20114. 

Styret i Sør-Trøndelag legeforening har valgt å gi en høringsuttalelse i den forbindelse: 

 

Høringsuttalelse fra Sør-Trøndelag Legeforening i forbindelse med offentlig høring om 
Gatebruksplan Midtbyen 2030 og 2050 

Sør-Trøndelag Legeforening er positive til at Byplankontoret i Trondheim har en offensiv innstilling til 
bruk av Midtbyen som dreier fokus bort fra Midtbyen som en del av et transportnettverk for bil og 
varer, og fokusere på området som et bo-, opplevelses- og oppholdsområde for mennesker. 

Vi finner satsningen på fotgjengere, syklister og kollektivbruk som tidsriktig og innrettet mot 
nødvendige tilpasninger med hensyn til klimamål 2030 og 2050. 

Vi kan allikevel ikke gi full tilslutning til denne da Sør-Trøndelag legeforening mener at: 

1. forslaget er i konflikt med Lov om likestilling og forbud mot diskriminering Kapittel3 §17, 19 
og 20. 

2. forslaget i for liten grad tar hensyn til at Trondheim er bysentrum for en region og ikke bare 
for byens borgere. 

3. forslaget bærer preg av en for snevert sammensatt arbeidsgruppe og at prosessen derfor 
bør gjennomgås på nytt med bredere representasjon. 

 

Utdyping av punktene ovenfor 

1.  
Kapittel 3 i Likestilling og diskrimineringsloven omhandler krav til universell utforming og 
offentlig virksomhets plikt til å bidra til dette.  
Det er laget en plan der personer med funksjonshemning ikke synes å ha medvirket. 
Rapporten burde hatt et eget kapittel som gjennomgår prinsippene for universell 
utforming som belyser hvordan dette skal ivaretas. Universell utforming er brukt flere 
steder i teksten, men det framkommer ikke tydelig nok.  
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Sør-Trøndelag Legeforening vil trekke frem 3 grupper som med foreliggende plan kan 
komme til å få betydelige utfordringer med de konsekvenser dette har for helse og 
livskvalitet. 
a) Bevegelseshemmede med og uten gangfunksjon 

a. Bevegelseshemmede med bevart gangfunksjon har enten redusert 
gangdistanse og/eller svekket balanse og falltendens.  

i. Personer med redusert gangdistanse er behovet for transport nært 
mål viktig. Transport som sykkel eller kollektivtransport er ofte 
uaktuelle for denne brukergruppen. Det fremgår ikke i planen hvordan 
man tenker seg dette løst når bilene mister tilgang til større deler av 
Midtbyen. Carl Johans gt. er som eksempel i dag base for 4-5 
legekontor samt et fysikalsk Institutt. Ved konvertering til gågate vil en 
betydelig del av brukerne få problem med tilgang til disse tjenestene. 
Det fremgår ikke av planen hvordan f.eks. pasienttransport gjennom 
bilfrie soner skal organiseres. Man kan tenke seg et tilbud som et 
kommunalt interntransportsystem («flyplasstransport»), men dette vil 
i så fall frembringe betydelige kostnader. 

ii. For brukere med ustøhet og falltendens kan gangdistanse ofte være 
god, men de er avhengig av støtte og er sårbare for ujevne underlag. 
Rapporten angir planer om utstrakt bruk av brostein som er vakkert, 
men for denne gruppen utfordrende. Brostein vanskeliggjør bruk av 
rullator, og høydeforskjeller og skjevheter i brostein kan skape 
balanseutfordringer som medfører fall og alvorlige skader. Bruken av 
brostein er primært et visuelt innslag og bør som hovedregel unngås 
evt brukes i begrenset grad. For denne pasientgruppen vil asfalt være 
bedre. 

b. Bevegelseshemmede uten gangfunksjon vil i hovedsak benytte rullestol. Igjen 
gir brostein og høydeforskjeller i gateplan utfordringer. Økt bruk av asfalt vil 
være gunstig og gi gruppen økt selvstendighet og redusere behovet for 
assistanse. 

b) Synshemmede er ikke ivaretatt i foreliggende plan. Man ser for seg utstrakt bruk av 
objekter i gateplan som blomster, benker og andre elementer i «et levende 
gatemiljø». For mange synshemmede er det viktig at disse ikke vanskeliggjør 
framkommelighet. Ved utformingen av Midtbyen ville det vært naturlig å ha med 
representanter for gruppen for å fremme deres behov og søke løsninger som forener 
praktisk virkelighet med estetikk for friske. 

c) Kognitivt svekkede er ikke godt nok ivaretatt. Dette er også en gruppe som kan ha 
stort behov for transport frem til mål (se under bevegelseshemmede). I en by uten bil 
vil de lett kunne utsettes for farer ved å gå seg bort. Dette vil i noen grad 
kompenseres for redusert risiko for påkjørsel. Mange med kognitive lidelser mangler 
dybdesyn og klarer ikke å avgjøre om en kant er 1, 5 eller 10 cm høy evt om det kan 
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være en forskjell på meternivå. Brostein og kantstein kan lage uoverstigelige 
hindringer for gruppen når de skal bevege seg i byen, selv med ledsager. 
 

2. Trondheim er et regionsentrum. Forslaget i sin nåværende form tar for lite hensyn til   
personer utenfra som har i vesentlig mindre grad tilgang til kollektive ruter, og er større 
grad avhengig av bil for å benytte byen.  
 

3. Plan for Midtbyen bør løftes ut av byplankontoret og få en bredere base. Kommunale 
behov som transport, renhold og renovasjon er godt dekket, men det burde være rom 
for et eget avsnitt i planen om funksjonshemmede. 
 

Konklusjon: 

Planen er et godt utgangspunkt for videre arbeid, men jfr. punktene drøftet ovenfor syns 
Sør-Trøndelag Legeforening at den har mangler som må løses før den vedtas i sin endelige 
form. Spesielt er mangelen på et eget kapittel om funksjonshemmedes bruk av Midtbyen i 
fremtiden uforståelig og etter vår mening lovstridig. 

 
Mvh, Lindy Jarosch-von Schweder 
Leder Sør-Trøndelag legeforening 
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