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Vi trenger en nasjonal strategi for  
tilrettelegging for gående 



Mandat 

Utarbeide en nasjonal strategi for tilrettelegging for gående og for å 

gjøre det mer attraktivt å gå. Det skal settes opp nasjonale mål for 

perioden 2014-2023, det skal gis forslag til virkemidler og type tiltak 

som kan settes i verk for å nå de ønskede målene, og det skal 

utarbeides et rapporteringssystem for vurdering av måloppnåelse.  

 

Strategien skal også gi et anslag over kostnadsbehov for å 

gjennomføre tiltakene som staten har ansvar for. 



Viktige aktører 

 Kommuner 

 Fylkeskommuner 

 Statens vegvesen (Vegdirektoratet og regionkontorene) 

 Departementer 
– Samferdselsdepartementet 

– Miljøverndepartementet 

– Kommunal og regional departementet 

– Helse og omsorgsdepartementet 

– ++  

 Aktuelle direktorater 
– Helsedirektoratet 

– Direktoratet for naturforvaltning 

– ++ 

 Private aktører, for eksempel utbyggere 

 Indirekte: Privatpersoner 

 

 



Hva er gåing? 



Fotgjengeraktiviteter   



 I veitrafikklovgivningen benyttes begrepene fotgjenger og 

gående. Med gående forstår vi først og fremst personer 

som ferdes til fots.  

 I Trafikkreglenes definisjon av gående i § 2 nr. 3 inkluderes 

også den som  

a) går på ski eller rulleski,  

b) fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke,  

c) leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker 

lekekjøretøy. 

  

Definisjon av å gå 



Viktige prinsipper for løsninger 

 Universell utforming  

– I tråd med gjeldende lover og forskrifter 

– Hovedmål i nasjonal transportplan (NTP) 2010 – 2019 og i forslaget til 
mål for nasjonal transportplan 2014-2023 (rapport: Utredningsfasen 
hovedrapport, feb 2011)  
 

 Nullvisjonen 
– I tråd med Nasjonal transportplan (NTP) for 2002–2011, 2006–2015 

og 2010–2019, samt i de årlige statsbudsjetter.  

– Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk 

uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker.  



Begrunnelser for strategien 

Helse 

Økonomi  

Velferd 

Nærmiljø 

Miljø/klima 

Trafikksikkerhet 

Trygghet 



Fokusområder 

Fysisk aktivitet 

Hverdagsgåing  

Gange knyttet til kollektivtrafikk 

Byer og tettsteder  

Statens vegvesens ansvar  
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BRUK 
Omfang av gående  

og gåing  
som  

fysisk aktivitet  

UTFORMING 
Fysiske omgivelser 

som påvirker i 
hvilken grad den 

enkelte velger å gå 

eller ikke  

REGLER 
Lover, regler og 

retningslinjer som 
påvirker tilrettelegging 

for gåing 

De tre feltene må i sees i 

sammenheng fordi de 

påvirker hverandre  

gjensidig.  

 

 

Politikk og  

samfunnsområder 

- Kunnskapsgrunnlag 
- Mål og strategier 
- Tiltak og virkemidler 
- Rapportering/oppfølging 



Hovedmål 

Det skal være attraktivt å gå for alle  

Flere skal gå mer  



Delmål  

I det daglige 
– Flere skal gå i forbindelse med sine daglige reiser. 

– Færre skal bruke bil i forbindelse med daglige reiser, inkludert arbeidsreise  

– Flere (80 % av befolkningen) skal gå minst 10 minutter sammenhengende hver dag 

 

Viktige befolkningsgrupper 
– Barn skal gå mer. 

– Eldre skal gå mer 

 

Viktige steder å gå 
– Beboere og besøkende i byer og tettsteder skal gå mer, spesielt i sentra og 

områder med korte avstander mellom daglige gjøremål. 

– Flere korte reiser i nærmiljøet der folk bor skal gjøres til fots. 



Mål om økt gåing 

skal ligge til grunn 

for areal- og 

transportplanlegging  

 

 

Mål om økt gåing 

skal  ivaretas i 

relevante lover, 

regler, forskrifter, 

normaler, rundskriv 

og retningslinjer.  
 

Byer og tettsteder 

skal ha attraktive 

omgivelser 

tilrettelagt for gåing 

 

 

All infrastruktur 

skal tilrettelegges 

slik at det blir 

attraktivt, enkelt, 

sikkert og effektivt å 

gå for alle 

Bidra til at statlige, 

regionale og lokale 

myndigheter, i 

samarbeid med 

organisasjoner og 

private aktører, 

tilrettelegger for at 

det skal være 

attraktivt å gå for alle 

og at flere skal gå 

mer.  

Få de gåendes 

interesser juridisk 

forankret 

Legge til rette for 

økt gåing 

 

Utvikle en mer 

aktiv gåkultur 

Mål i arbeidet 

Få til et 

samarbeid om å 

få flere til å gå 

Inspirere folk til å 

gå mer gjennom 

kampanjer og 

informasjons-

virksomhet o.l. 

 

Inkludere fot-

gjengere som viktig 

del av mobility 

management 

nasjonalt og 

lokalt. 



Fokusområder for tilrettelegging 

for gåing 

Sammenhengende nett av gangforbindelser 

Detaljer i gangforbindelsene 

Trafikk og trafikantatferd 

Attraktive omgivelser tilrettelagt for gåing 

Areal- og transportplanlegging 

 



Modell for arbeidet 



 Sentrum 
– Finmasket nett for gående, med 

universell utforming 

 
 Utenfor sentrum 
– Hovednett for gående med UU 

og tilgjengelighet til 
kollektivtrafikk og viktige 
målpunkter 
  

– Sekundært nett for gående 
 

 Mikronett 
– Snarveier bør ivaretas ved 

utbygging og ombygging. 
 

 Hele reisekjeder for gående 

   skal være premiss for tilrettelegging 
 

Sammenhengende nett  
av gangforbindelser 



Detaljene  

Universell utforming 

Hovedløsningen skal kunne brukes av flest mulig, inkl 

mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Foto: Østengen og Bergo 

 Sammenhengende standard på 
gangforbindelsene 

 Tilstrekkelig slak stigning (i tråd med TEK 
og 017) 

 Jevnt og plant underlag på gangareal 

 Gangforbindelser uten trapper og 
nivåforskjeller 

 Steder å hvile 

 Sammenhengende ledelinjer og gode 
kontraster 

 God visuell informasjon 

 Belysning 

 

 Ivareta gåendes sikkerhet og 

fremkommelighet gjennom hele 

året 



De gående må få prioritet i 
veg/gaterom  

Biltrafikk må tilpasses områdets 
karakter/rolle/bruk 

Fartsgrensene i byer og tettsteder 
bør reduseres til 30 km/t og 40 
km/t i tråd med 
fartsgrensekriteriene, uavhengig av 
vegens status. 

 

Trafikk og trafikantadferd 

De gående må prioriteres på lik linje med andre 

trafikanter 

Richards, D (2010), Relationship between speed and risk of fatal injury: pedestrians and car occupants, TRL 

Report, September 2010. 

Rosén E., Sander U.: Pedestrian fatality risk as a function of car impact speed.  Accident Analysis and 

Prevention 41 (2009) 536-542  



Attraktive omgivelser 
tilrettelagt for gåing 

Gode byrom og uteområder med attraktive 

oppholdskvaliteter 

 Byrom med god kvalitet 

 Arkitektonisk kvalitet 
– God proporsjonering, artikulering og detaljering  

– Bygninger som vegger i byrom   

– Publikumsrettede funksjoner og utadvendte aktiviteter i 1. etasje 

 Friområder og områder med naturkvaliteter 

 Lett å orientere seg i omgivelsene 

 Hyggelig å gå i området 

 Varierte omgivelser 

 Trafikksikkert og trygt for kriminalitet og vold 



Arealplanlegging  

 Korte gangavstander til 
sentrum, målpunkter og 
kollektivtransport 
 

 Høy utnyttelse nær sentrum og 
knutepunkter 
 

 Nye bygninger og målpunkter i 
terreng som er ikke for bratt til 
å kunne få universell utforming 
av gater og gangforbindelser? 

Utgangspunkt i miljøvennlig transport  



Kortsiktige mål 

 Få fram innspill til NTP-prosessen  

 Tekstlige innspill til NTP som gjør det mulig å jobbe med 

implementeringen av strategien i planperioden 2014-2023 

 Få forankret Statens vegvesens sektoransvar for gående 

inn i NTP 

 Få tilstrekkelig midler til gjennomføring av Gåstrategien 

 Innspill til tiltak i handlingsprogrammet til NTP 2014-2017 – 

(Arbeidet med HP begynner i 2012) 
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