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Den første gåstrategien i verden -
Hvordan ble den til? 
Guro Berge
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Eneste landet med en vedtatt nasjonal gåstrategi

Anno 2012



Forsømt 

i vegplanleggingen
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Vi var og er med på å designe 

problemet
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Maskinen og seminaretMaskinen

Seminaret
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Trafikksikkerhet
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Andre faglige aktiviteter
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Barnetråkk

FoU-program Transport i by Bilde: Eva Prede

✓ Gåboka
✓ Gåkonferanse



En inspirasjonsbok
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Tiden var inne for de gående

• SVV fikk i oppdrag gjennom NTP 2010-2019

• Fulgt opp i tildelingsbrevet fra SD for 2010

• Tatt opp i etatsledermøte i Statens vegvesen 

• Igjen fulgt opp i tildelingsbrevet fra SD for 2011

• Klart mål i Utredningsfasen NTP – Hoveddokument

− F5 Framkommelighet for gående og syklende skal bedres

− Bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet

Foto:  Guro Berge



Tildelingsbrevet til SVV fra SD for 2011 

Kilde: Stockbilder



Andre premisser for gåstrategien

► Aktuelle Lover

− Vegloven med tilhørende regelverk (forskrifter og vegnormaler)

− Plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk

(teknisk forskrift med mer)

− Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008)

− Ny folkehelselov (Høring 2010) 

(Den gir kommuner mer ansvar for befolkningens fysiske aktivitet)
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► Stortingsmeldinger

− St.meld. Nr. 34 (1992-93)     Norsk veg og vegtrafikkplan 1994-97

− St.meld. Nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder

− St.meld. Nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen)

− St.meld. Nr. 31 (2002-2003) Storbymeldingen

− St.meld. Nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 

− St.meld. Nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk

− St.meld. Nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

− St.meld. Nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010–2019
Kilde: Stockbilder

Andre premisser for gåstrategien



► Rikspolitiske retningslinjer og skriv

− Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

− Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging

− Rundskriv Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Kilde: Stockbilder

Andre premisser for gåstrategien



Viktige prinsipper for løsninger

►Universell utforming 

►Nullvisjonen

Source: © Trond Bredesen, Miinistry for the Environment



➢ Sette opp nasjonale mål for perioden 2014-2023, 

➢ Foreslå virkemidler og type tiltak 

➢ Utarbeide et rapporteringssystem. 

➢ Gi et anslag over kostnadsbehov

Mandat

Foto: Knut Opeide



Avgrensing

• Hverdagsgåing - der gange inngår som et transportmiddel for å nå daglig gjøremål eller som 

rekreasjon

• Gåing knyttet til bruk av kollektivtransport - da en som regel har gåing i begge ender av en 

kollektivreise og tilrettelegging for gående også kan bidra til å styrke kollektivtrafikken

• Byer og tettsteder- da det er her det største potensialet for økt gåing ligger, men det er også 

potensiale utenfor tettstedene

• Statens ansvar som vegholder fordi staten bør gå foran som et godt eksempel og pga 

sektoransvaret

I tildelingsbrevet for 2011:
… ber om at alle nivå i Statens vegvesen prioriterer sykkeltrafikk og tilrettelegging for gående høyt, 

herunder medvirker til at det blir ferdigstilt tilstrekkelige planer. 

Kilde: Stockbilder



Vi etablerte en arbeidsgruppe

► Prosjektleder: Sosiolog

► Prosjektsekretær: Arkitekt

► En representant for hver region I Statens vegvesen (5)

► Tre representanter  fra KS (Rogaland FK, Bergen Kommune og Bærum kommune)

► En representant fra Helsedirektoratet

► Representanter i Vegdirektoratet med ansvar for trafikksikkerhet, trafikantadferd, miljø, 

universell utforming og nasjonal sykkelstrategi 
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Skrivegruppe

►Ellen Haug – Prosjektsekretær fra Civitas

►Lillebill Marshall – Statens vegvesen Region Øst

►Guro Berge – Prosjektleder  

Kilde: Stockbilder



Viktig å ha et felles kunnskapsnivå
► Vi hadde seminarer med inviterte eksperter

► Vi holdt forelesninger for hverandre

► Vi hadde mange gruppediskusjoner i arbeidsgruppen

► Vi skrev temanotater

• Stedskvaliteter

• Regelverk

• Skilting og oppmerking

• Barn

• Helse 

• Informasjons og holdningskampanjer 

• Reisevaner

• ++



GÅING
SYKLING
KOLLEKTIVTTRANSPORTBRUK
BILKJØRING

Språkrådet

GANGE
SYKKEL

KOLLEKTIVTRANSPORT
BIL
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Å GÅ
Å SYKLE

Å REISE KOLLEKTIVT
Å KJØRE BIL
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Ulike perspektiver

Globalt 

Lokalt

Samfunnsøkonomisk

Kommersielt

Sosialt

Personlig



GÅ FOR LIVET
LIVSKVALITET
LIVVIDDEN

FOLKELIV 
LIVSLENGDE
LIVSGLEDE

GATELIV

JORDAS LIV 
LIV OG RØRE
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Workhops

▶ Innspill til utfordringer og kvaliteter i ulike caseområder

▶ Faglige vurderinger av aktuelle virkemidler og tiltak for å bedre forholdende for 
gående i de ulike caseområder

▶ Få fram konkrete eksempler



 Det skal være attraktivt å gå for alle 

 Flere skal gå mer

Hovedmål

Foto: Guro Berge



Opprinnelig forslag til kvantifiserbare mål
► Hovedmål: 28 % av alle reiser skal være til fots

► Mål for byene: Oslo 44 %, Bergen, Trondheim og Stavanger 36 

%, andre byer  23 % i gjennomsnitt

► I nærmiljø: 56 % av alle reiser under 2 km t/r bolig skal være til 

fots

► I by- og tettstedsentra: målsetning om å øke andelens som 

reiser til fots her, selv om man reiser dit med bil

► Barn og unge: 80 % av barn under 13 år skal gå eller sykle til 

og fra skolen,  48 % av alle reiser unge mellom 13 og 17 år 

foretar sg skal være til fots

► Eldre: 33 % av eldre over 67 år skal gå til sine daglige gjøremål

► Til og fra arbeid: 50 % av alle arbeidsreiser skal være til fots 

eller til fots i kombinasjon med kollektivtransport

► Fysisk aktivitet: 80 % av befolkningen skal gå minst 10 minutter 

hver dag

«Gjennomgang av mål for Gåstrategien
TØI rapport 1162/2011

Kilde: Stockbilder



Resultatmål og oppfølging

Begge hovedmålene følges opp av data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene. 

Følgendevariable vil bli fulgt opp:

 Andel personer som gjennomfører en hel reise til fots

 Andel hele reiser til fots

 Andel personer som ikke går

 Andel personer som går 1500 meter eller mer

 Andel som går hele reiser til fots i ulike befolkningsgrupper

Foto: Arne Danlielsen



1. Gjennomgang av lovgrunnlag, retningslinjer og håndbøker

2. Påvirke praksis i areal- og transportplanlegging

3. Forsøk for å vinne erfaring – Demonstrasjonsprosjekter

4. Utvide ordningen ”Tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til 

kollektivtransport i kommuner og fylker”

5. Jobbe med informasjon og påvirkning og kampanjer 

6. Opparbeide bedre kompetanse og kunnskapsgrunnlag

Foto: Knut Opeide

Forslag til virkemidler for perioden 2014-2023



Virkemidler Budsjettbehov

1. Lovgrunnlag, retningslinjer og håndbøker Inngår i ordinære budsjetter

2. Endre praksis i areal- og transport-planleggingen Inngår i ordinære budsjetter

3. Forsøk for å vinne erfaring – pilotprosjekter 25 mill i året

4. Utvide tidligere BRA-ordning 50 mill i året

5. Informasjon og påvirkning 8 mill. i året

6. Opparbeide bedre kompetanse og 

kunnskapsgrunnlag

7 mill. i året

SUM behov 90 millioner i året

Kostnadsbehov i perioden 2014-2023

Kilde: Stockbilder
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Hva nå?

Anno 2022



Det gjøres mye bra arbeid for gående i kommunene

 Mange har lokale gåstrategier

 Har med tilrettelegging for gående 

som en viktig del av sitt arbeid

 Stat/NTP

 Universell utforming

 Trafikksikkerhet

 Bærekraftig mobilitet

 Barnas transportplan

Kilde Trondheim kommune



Arendalsuka

➢ Oppfølgingen av Den nasjonale gåstrategien 

gjøres gjennom byvekstavtalene 

➢ I byene gjøres det mye bra når det gjelder 

tilrettelegging for gående

Kilde: Veier24.no



Hvem har ansvaret for de gående?

• Samferdselsmyndigheter 

• Helsemyndigheter

• Miljømyndigheter

• Lokale myndigheter 

• Andre?

Det skal være 

attraktivt å gå for 

alle 

Flere skal gå mer

Stedskvalitet

Utvikle 

sammenheng

ende 

gangnett

Få til godt 

samspill i 

trafikken

Fastlegge 

drift og 

vedlikehold

Utvikle en 

aktiv gåkultur

Styre 

arealbruk, 

utvikle byen 

og tettstedet

Kilde: Stockbilder



Vi tenger «ambassadører» som 
kjemper for de gående 

Som                               er for syklistene 

Kilde: Stockbilder

Som                               er for turgåere



GÅ FOR LIVET
LIVSKVALITET
LIVVIDDEN

FOLKELIV 
LIVSLENGDE
LIVSGLEDE

GATELIV

JORDAS LIV 
LIV OG RØRE

Foto: Knut Opeide

Takk for oppmerksomheten☺


