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GÅSTRATEGI FOR BERGEN 
2022-2030

Hovedmål: Flere skal gå mer

Visjon: Det skal være attraktivt og sikker å gå i Bergen.

Gangandelen skal øke fra 25 % til 30 % i perioden.

Seks innsatsområder

 Arealbruk

 Offentlig innsats i gangnettet 

 Samspill i trafikken

 Drift og vedlikehold

 Kunnskapsutvikling 

 Gåkultur og kommunikasjon 



HANDLINGSPLAN FOR 
GANGE 2022-2025, 
KOMMUNALE 
ANSVARSOMRÅDER

Handlingsplan for gange 2022-2025

Følger opp Bergen kommune sine 
ansvarsområder i Gåstrategien

Fokus på infrastruktur/offentlig 
innsats i gangnettet 

 Gangnettet skal oppgraderes og 
utvides for å få flere til å gå

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/375606/mote/3700195/sak/235522


PRIORITERINGER I PLANPERIODEN

1. Planlegge, oppgradere og bygge nye 
gangforbindelser

2. Gåby-pilot: Teste ut løsninger for drift, 
vedlikehold og bedre samspill i trafikken

3. Styrke kunnskapsgrunnlaget om gange, spesielt 
ved å identifisere viktige gangforbindelser

4. Etablere gangemiljø hos Bymiljøetaten + sterkere 
felles gangemiljø med alle veierne 

5. Drifte og vedlikeholde veinettet slik at det er 
enkelt, sikkert og forutsigbart å gå hele året



ETABLERE GANGEMILJØ HOS BYMILJØETATEN + STERKERE 
FELLES GANGEMILJØ MED ALLE VEIERNE 

Ha fokus på hva skal til for å 
få folk til å gå mer:

Opplevelse av trygghet

 Fremkommelighet

 Trivsel

 Rekreasjon

Opplevelse 



PLANLEGGE, OPPGRADERE OG BYGGE NYE 
GANGFORBINDELSER

Vedlegg til handlingsplanen: 74 foreslått 
investeringstiltak 

Kostnad på rundt 100 millioner 

Hovedfokus i 4 bydeler

 Loddefjord

 Laksevåg

 Fyllingsdalen

 Åsane 

10 tiltak fra andre bydeler 



KARTLEGGINGER AV 
GANGNETTET

Plan- og bygningsetaten har gjennomført 
kartleggering for reparasjonstiltak i gangnettet 

 Loddefjord, Laksevåg, Fyllingsdalen, Åsane

Tegnet opp gangnettet på nytt

Karttjenester og befaringer

Strategiske planprogram, trafikkanalyser, 
barnetråkkregister 



HVORDAN HAR VI VALGT UT 
TILTAK? 

Kartlegginger av plan- og bygningsetaten 

 Prioritering lav, middels og høy

Befaringer (ca. 150 mulige tiltak)

Kost/nytte

Gjennomførbarhet 

Fokus på kollektivholdeplasser og 
skoler/barnehager/idrettsplasser

Mulig uten regulering 

Missing link



AVTALER MED PRIVATE 
GRUNNEIERE

Mange snarveger går over private 
eiendommer

 Rundt 60 % i handlingsplanen 

Viktige gangforbindelser

Prosess som kan ta lang tid 

 Kan være mange ulike eiere 

Sikrer kommunen rett til å oppgradere 
og drifte gangvegene/snarvegene 



STANDARDEN PÅ 
SNARVEGENE

Ikke alltid mulig å følge 
standarder/vegnormer

Universell utforming

 Store høydeforskjeller

 Tett på boliger 

Typiske tiltak:

 Oppgradere/etablere trapper

 Reasfaltering/breddeutvidelser 

 Håndlister

 Belysning 



OPPGRADERING AV 
SNARVEIER I LODDEFJORD

Plan og bygningsetaten har kartlagt 32 tiltak i 
bydelssenteret for Loddefjord

Valgte ut 9 traseer, men får bare bygd 8

Stor variasjon 

Eksisterende gangveier og stier 

Totalentreprise 



OPPGRADERING AV SNARVEIER I LODDEFJORD

Kommunale og private eiendommer

7 skal driftes av kommunen, 1 
overtas av borettslag 

Reasfaltering, breddeutvidelse, 
håndlister/rekkverk, belysning, 
varmekabler, trapper/eseltrapper 



UTFORDRINGER OG 
MULIGHETER 
Prioritering av tiltak

 Hvor går det mange i dag?

 Hvor er det stort potensiale for flere gående?

Hvilke tiltak får størst effekt?

 Tellinger 

Tett på naboer 

Får ikke avtaler med private. Skal vi regulere?

Mye som skal tas hensyn til

 Natur -grøntområder

 Universell utforming

 Drift 

 Byantikvar 

Mindre oppgraderinger- rammeavtale med entreprenør 


