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Forord 

Dette er en avsluttende masteroppgave med emnekode FP4400. Oppgaven markerer slutten på 

masterutdanningen og vektes med 30 studiepoeng.  

Oppgaven tar utgangspunkt i planlegging for fotgjengere, og hvordan planleggere kan øke 

fotgjengervennligheten (walkability) i bydeler hvor gåandelen er lav. Det er derfor ønskelig å 

kartlegge forholdet mellom fysiske omgivelser og tilbøyeligheten for å velge og reise til fots. 

Motivasjonen for å skrive om dette temaet stammer fra en egen preferanse om å gå dit jeg 

skal, framfor å velge andre transportmidler. Jeg er også svært interessert i å rette fokus mot et 

tema som påvirker svært mange i det daglige liv, uten at det er en spesielt prioritert gruppe. 

I forbindelse med oppgaven ønsker jeg å takke mine veiledere Terje Skjeggedal og Yngve K. 

Frøyen for diskusjoner og interessante tankekors gjennom semesteret og de siste to årene. Jeg 

vil også rette en stor takk til Statens Vegvesen og Vegdirektoratet, spesielt Liv Øvstedal, som 

er leder for Nasjonal gåstrategi og har vært faglig støtte. Oppgaven støttes av Statens 

vegvesen med deres stipend til masteroppgaver. 

Takk til mine medstudenter, spesielt Ida M. Granmo og Anne M. Valderaune. Dere har vært 

til stor støtte, og kommer til å bli flotte bidrag til det norske planmiljøet! Jeg vil også takke 

min far for korrekturlesing og min snille samboer, som har vært med på befaring, bidratt med 

gjennomlesing og vært en god samtalepartner denne våren. 

 

 

 

 

Anna Marie Antonsen 

Trondheim, 24. juni 2016 
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Sammendrag 

Nasjonal transportplan annonserte i 2012 et mål om at «..veksten i persontransporten i 

storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Fotgjengere er en oversett 

gruppe innen transportplanlegging, noe som har resultert i gangvegnett som ikke er tilrettelagt 

for fotgjengerens behov. Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan fysisk planlegging 

kan gjøre henholdsvis bydelene Midtbyen, Bakklandet-Møllenberg, Kattem og Åsheim-

Lundåsen bedre for transportfotgjengeren. Dette har blitt kartlagt gjennom 

forskningsspørsmål om eksisterende litteratur, forskjeller mellom områder hvor mange går og 

hvor få går, og hvilke tiltak som kan forbedre forholdene for fotgjengere i de aktuelle 

områdene. 

For å kunne besvare forskningsspørsmålene har flere aspekter ved fotgjengeres hverdag blitt 

undersøkt. Litteraturen omtaler hvem som går mye og lite, hvem det planlegges for og hva 

fotgjengere trenger. Det blir sett nærmere på hva fotgjengervennlige omgivelser er, og hva 

begrepet walkability betyr og omfatter. Spesielt viktig for gode fotgjengerforhold er finmasket 

gatestruktur, blandet arealbruk, høy sikkerhet, høy tetthet, godt kollektivtilbud, et preg av 

grønnstruktur og variasjon i omgivelsene. 

Oppgaven er et casestudie, og har bygget på en kombinert kvalitativ og kvantitativ metode. 

Det er gjort litteratursøk for å kartlegge eksisterende litteratur om fotgjengervennlige 

omgivelser og walkability. For å finne forskjell mellom hvor fotgjengervennlig de ulike 

områdene er, ble det gjennomført nettverksanalyser og kartlegging av fenomener i ArcGIS og 

befaring innenfor de aktuelle sonene. Dette ga også utgangspunktet for å anbefale tiltak.  

Analysene har vist at caseområdene med en høy andel fotgjengere har rutenettstruktur på 

gatenettet, korte avstander til viktige målpunkter og tilgang på et godt kollektivtilbud. 

Oppgaven har her vektlagt dagligvare, servering, fritidsområder og mangfold som viktige 

målpunkt og faktorer i området.  

Det er gjennom oppgaven funnet at områdene i sentrale Trondheim har vesentlig bedre 

forhold for gåing enn de ytre. De ytre sonene har noe dårligere tilgang på ulike tjenester og 

målpunkter. Det som gjennomgående preger områder med høyere gåandel er korte avstander 

og god tilgang på dagligvarehandel.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Nasjonal transportplan (NTP) annonserte i 2012 et mål om at «..veksten i persontransporten i 

storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange» (Stortingsmelding nr. 26, 

2012-2013, s. 139). Målet kom som en reaksjon på de økende trafikkutfordringer i norske 

byer, hvor en høy bilandel skaper utfordringer blant annet innen folkehelse, miljø og transport 

(Berge et al., 2012). Bilen har blitt dominant i bybildet, og dette på bekostning av gåing, 

sykkel og kollektivtransport.  

Som et verktøy for å nå NTPs mål opprettet Statens vegvesen «Nasjonal gåstrategi» på 

oppdrag av Samferdselsdepartementet i 2011. Strategien har to hovedmål; «det skal være 

attraktivt å gå for alle» og «flere skal gå mer» (Berge et al., 2012, s. 16).  

Gåing er et reisemiddel som i mange aspekter har blitt oversett i planlegging. Det satses på 

nye bilveger, som har som formål å øke kapasiteten på vegene. De siste årene har også 

sykkelen blitt satset på, med planlegging nye sykkeltraséer og sammenhengende nettverk i 

både større og mindre byer. Fotgjengere får derimot ikke like mye fokus og tilrettelegging i 

transportplanlegging. Reisende skal ikke nektes å kjøre, men noe av målet med denne 

oppgaven er å få flere til å gå når et målpunkt er innen gangavstand. Hvor langt akseptabel 

gangavstand er, vil kunne avhenge av omgivelsene. Basert på reisevaneundersøkelsen fra 

2013/2014 vet vi at 26 % av turene i Trondheim hadde gåing som sitt hovedtransportmiddel 

(Hjorthol et al., 2014). 

Det er en rekke grunner til hvorfor man bør legge mer til rette for fotgjengere i 

transportplanlegging: 

Sikkerhet. Fotgjengere er sammen med syklister (og andre umotoriserte trafikanter) ofte 

omtalt som «myke trafikanter». Dette kan sees som en betegnelse knyttet til at disse 

transportgruppene er dårligere sikret ved kollisjoner og andre ulykker, og er grupper man må 

ta hensyn til i trafikken. Basert på tall fra Trygg trafikk (2013) omkom 115 fotgjengere i 

trafikken i løpet av perioden 2008-2012. 408 ble hardt skadet. En rapport fra 

Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at over 2/3 av omkommende trafikantene i byer og 
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tettsteder er fotgjengere eller syklister (Sagberg & Sørensen, 2012). Det som gjør resultatene 

desto mer interessante, er at omtrent halvparten som omkommer, blir påkjørt i gangfelt. Dette 

er overganger planlagt for krysning, men likevel skjer det dødsulykker også i slike situasjoner. 

Folkehelse. Planlegging for fotgjengere er også tett knyttet sammen med folkehelse. En stor 

andel av befolkningen lider av overvekt og fedme. Flere mennesker sliter med 

luftveissykdommer som en reaksjon på innånding av NO2-gass (Høiskar et al., 2011). Dette 

kan «gi økt hoste, irritasjon i hals, mindre motstand mot infeksjoner og forsterket allergisk 

respons for vanlige allergener» (Høiskar et al., 2011, s. 22). Det er også vist sammenheng 

mellom hjerte- og karsykdommer og eksponering for NO2-gass og svevestøv. Et annet aspekt 

er at pendling med bil kan øke risikoen for hjerteinfarkt, gi høyere blodtrykk og lavere 

toleranse for frustrasjon (Speck, 2012). Tiltak i omgivelsene kan legge til rette for økt 

aktivitet, bedre luftkvalitet og mindre uønsket biltrafikk (Vikebak, 2012, Speck, 2012).  

Klimahensyn. Menneskeskapte klimaendringer er ikke noe som betviles i seriøse fagmiljø. 

Spørsmålet hviler ikke lenger på om det skjer, men på hvordan vi kan unngå det eller redusere 

konsekvensene. Ett av tiltakene som er i størst fokus er å redusere klimagassutslippene. I den 

sammenheng er transporten det området som står for størst mengde utslipp, nemlig hele 32 %. 

Mengden utslipp har økt på et globalt nivå, og har steget med 30 % mellom 1990 og 2013 

(Miljødirektoratet, 2016a). Vegtrafikken står for 60 % av utslippene knyttet til transport, og 

utslippene fortsetter å stige som et resultat av økende bruk av privatbil (Miljødirektoratet, 

2016b). I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) er annenhver nordmann eier av bil, noe som er en 

femdobling siden 1965. Antall reiste kilometer med bil per innbygger per dag har økt fra 7,43 

km i 1965 til 32,04 i 2013 (Miljødirektoratet, 2016b).  

For å få flere til å gå, er det flere forhold som spiller inn. Denne oppgaven har som mål å se 

nærmere på ett forhold i fotgjengeres hverdag: De fysiske omgivelsene. De fysiske 

omgivelsene er landskapet og de fysiske elementene reisende beveger seg i, og dette legger 

grunnlaget for hva en fotgjenger kan forvente å møte langs sin reise.  

Det finnes mange måter å gå på, eksempelvis gjennom en langsom promenade for å nyte by 

og omgivelser, gå for å få beveget seg og sikret dagens dose aktivitet eller så kan man 

transportere seg målrettet fra A til B. Denne oppgaven er rettet mot fotgjengeren i den siste av 

disse nevnte eksemplene, ofte omtalt som transportfotgjengeren. Målet er å se nærmere på 
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hvilke fysiske omgivelser som er positive for fotgjengere og får flere til å benytte beina som 

transportmiddel.  

1.2 Problemstilling 

Med bakgrunn i oppgaven har følgende problemstilling blitt stilt: 

Hvordan kan fysisk planlegging gjøre byområder i Trondheim bedre for 

transportfotgjengere? 

Gjennom oppgaven er det sett nærmere på hvordan byens fysiske omgivelser kan utformes 

slik at fotgjengere i hverdagen kan oppfordres til å gå oftere. Trafikkantgruppen som er av 

interesse i denne oppgaven bygger på Nasjonal gåstrategis målgruppe: […] «først og fremst 

mot hverdagsgåing, det vil si der gåing inngår som et transportmiddel for å nå daglig 

gjøremål eller som rekreasjon i nærmiljøet. Det legges også vekt på gåing i forbindelse med 

bruk av kollektivtransport» (Berge et al., 2012, s. 14). Rekreasjonselementet vil altså ikke bli 

særlig vektlagt i denne oppgaven, men utelukkes heller ikke fullstendig.  

Oppgaven forholder seg til fysiske elementer og utforming, og ekskluderer drift og 

vedlikehold. Dette er likevel et svært interessant element i en fotgjengers hverdag, spesielt på 

vinterstid. Planlegging for sykkel som transportmiddel er heller ikke et fokuspunkt i 

oppgaven, men kommer til å komme opp naturlig der fotgjengere og syklister blir omtalt som 

«myke trafikanter». 

1.3 Forskningsspørsmål 

Problemstillingen spesifiseres gjennom følgende forskningsspørsmål: 

I. Hva sier eksisterende litteratur om sammenhenger mellom fysiske omgivelser og et 

områdes egnethet for gåing som transportmiddel? 

II. Finnes det fysiske forskjellene mellom områder med høy andel gående og lav andel 

gående?  

III. Hvilke fysiske tiltak kan legge til rette for mer gåaktivitet?  
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1.4 Oppgavens oppbygging 

Kapittel 1 er et innledende kapittel, hvor bakgrunnen for oppgaven presenteres og hvor 

problemstilling og forskningsspørsmål presenteres og avgrenses.  

Kapittel 2 presenterer de teoretiske perspektivene som preger temaet og problemstillingen. 

Her presenteres også vurderinger om validitet og reliabilitet. 

Kapittel 3 er metodekapittelet, hvor det gjøres rede for hvilken metodikk som er benyttet for 

å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene. Det er også gjort en gjennomgang av  

Kapittel 4 presenterer caseområdene og informasjon om dem.  

Kapittel 5 inneholder resultater fra analysene og diskusjonen knyttet til disse og til 

litteraturen fra kapittel 2.  

Kapittel 6 består av de foreslåtte tiltak som kan være nødvendige, basert på resultater fra 

analysene.  

Kapittel 7 konkluderer oppgaven, og presenterer tanker om videre forskning.  
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2. Teoretiske perspektiver: Sammenhengen mellom planlegging, 

fysiske omgivelser og reisevaner 

I dette kapittelet vil jeg gjennomgå hvem som er fotgjengere, og hva som er fotgjengeres 

kjennetegn, ønsker og behov. Hvordan planleggere tenker om fotgjengere vil også komme 

fram her. Etter dette vil fotgjengerens behov bli adressert gjennom å se nærmere på hva 

fotgjengeren trenger. Jeg vil videre diskutere hva forskningen sier om fotgjengervennlige 

steder/gater, begrepet «walkability» og hvordan fotgjengerens behov kan oppfylles i 

omgivelsene, og hvilke prinsipper vi bør følge. I tillegg til å være det teoretiske grunnlaget for 

videre analyser i oppgaven, besvarer dette kapitelet problemstilling I om eksisterende 

litteratur om relasjonen mellom fysiske omgivelser og et områdes egnethet for gåing. Dette 

kapittelet besvarer forskningsspørsmål I: Hva sier eksisterende litteratur om relasjonen 

mellom fysiske omgivelser og et områdes egnethet for gåing som transportmiddel? 

Problemstillingen besvares gjennom kapittelet, og konkluderes i kapittelets oppsummering, 

delkapittel 2.5. 

2.1 Hvem er fotgjengerne?  

Å gå er for de fleste den måten å bevege seg på med lavest terskel. Det er i utgangspunktet 

gratis, de aller fleste er i stand til å gjøre det og det er noe man er i stand til allerede fra en 

veldig ung alder. Så hvor mange går? Hvem er det som ikke går? Hvorfor (ikke)? Hvem er det 

vi planlegger for? Dette er interessante spørsmål, og er svar som må på plass for å kunne øke 

andelen fotgjengere og gjøre dagens forhold for fotgjengere bedre.  

2.1.1 Definisjoner 

Fotgjenger 

I denne oppgaven benyttes den definisjonen av gående som omtales i forskriften om kjørende 

og gående trafikk (trafikkreglene). Basert på forskriftens § 2, 3. ledd defineres gående som de 

som ferdes til fots og den som (Trafikkregler, 1986): 

a) Går på ski eller rulleski, 

b) Fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke 

c) Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy 
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Denne definisjonen omfatter altså ikke kun personer som benytter bena som 

framkomstmiddel, men også andre ikke-motoriserte midler for å bevege seg, med unntak av 

sykkel. Det er verdt å poengtere at selv om en rullestol kan være elektrisk drevet, vil 

hastigheten og atferdsmønsteret i trafikken være tilsvarende som for ikke-motoriserte 

fotgjengere. 

En utfordring knyttet til denne definisjonen er at det inkluderes et stort antall aktiviteter, 

benyttet i flere situasjoner og ved flere forskjellige arenaer i samfunnet. Eksempelvis er det å 

ake med akebrett i utgangspunktet (og forhåpentligvis) utøvd andre steder enn i veg- eller 

gangnettet. Det samme kan gjelde ski, selv om dette transportmiddelet har større potensiale 

enn akebrett for å bli brukt som et reisemiddel i tillegg til rekreasjonell bruk.  

For å unngå å omfatte transportgrupper i andre situasjoner, vil oppgaven derfor avgrenses til 

ferdsel på veg som er åpen for alminnelig ferdsel, privat eller offentlig, jfr. Veglova § 1 

(Veglova, 1963). Dette vil her inkludere mindre veger som fungerer i transportøyemed, som 

snarveger, stier gjennom parker o.l.  

Reise 

I den siste reisevaneundersøkelsen gjennomført av Transportøkonomisk institutt er en reise 

definert som «..enhver forflytning utenfor egen bolig, skole, arbeidsplass eller fritidsbolig, 

uavhengig av forflytningens lengde, varighet, formål eller hvilket transportmiddel som 

brukes» (Hjorthol et al., 2014, s. 1). Undersøkelsen skiller mellom daglige reiser og lange 

reiser (lengre enn 100 km eller til/fra Norge). I denne oppgaven ligger fokuset på de daglige 

reisene, da det er få gåturer som vil falle innenfor kategorien for lange reiser. Daglige reiser 

defineres som følger: 

«Daglige reiser defineres og avgrenses ut fra formålet på bestemmelsesstedet. Når 

man har kommet fram til stedet for formålet med reisen, regnes reisen som avsluttet. 

For eksempel er en reise til butikken en handlereise, en reise til arbeid er en 

arbeidsreise osv. Reiser som ender i eget hjem defineres ut fra formålet på foregående 

reise» (Hjorthol et al., 2014, s. 1).  

Innenfor én reise kan man benytte ett eller flere reisemidler. Denne definisjonen av daglig 

reise omtaler derfor ikke hjem-reiser. Dette kan gi resultater som man bør være observant på. 

Eksempelvis vil ekstra mange reiser oppfattes som handelsreiser dersom mange handler som 
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det siste formålet før de dro hjem. Dette fordi det blir registrert to handelsreiser, én til 

butikken og én hjem fra butikken. 

2.1.2 Hvem går mye? 

Kvinner er oftere fotgjengere enn menn, hvor 25 % av kvinner er fotgjengere i forhold til 19 

% av menn.. Unge og eldre som går mest (Berge et al., 2012). Eldre over 75 år har faktisk en 

gåandel på 30 %, og er den aldersgruppen som går nest mest. Ungdom mellom 13 og 18 år 

går derimot mest, med en gåandel på 36 %. Sannsynligvis henger dette sammen med at de 

ikke har mulighet til å kjøre bil, som resulterer i en høyere gå- og sykkelandel.  

En annen tendens er at beboere i de største byene går mer enn de som bor andre steder i 

landet. Oslo har 32 % reiser til fots, med Trondheim på en andreplass med 28 %. 

Gjennomsnittet for hele landet ligger på 19 % (Berge et al., 2012).  

Rekreasjonelle reiser er den vanligste typen gåreise (41 %), med skole- og innkjøpsreiser (30 

% og 21 %) som den andre og tredje mest vanlige. At det er mest rekreasjonelle reiser, kan 

også påvirkes av at vi går mest i helgene, når de fleste fritidsreisene skjer 

(Transportøkonomisk institutt, u.d.-b). Det er også en større andel gående på høsten og 

vinteren enn våren og sommeren. Dette kan nok sees i sammenheng med at flere synes det er 

krevende å sykle i de mest værharde sesongene, som dermed kan gjøre at andelen fotgjengere 

øker.  

En annen faktor reisevaneundersøkelsen peker på er at det er en tydelig sammenheng mellom 

inntekt og andelen reisende til fots. Det er færre som reiser til fots blant reisende med høyere 

inntekt sammenlignet med reisende med lavere inntekt. Hjorthol et al. (2014) forklarer noe av 

dette som en sammenheng knyttet til alder, da unge og eldre oftere har dårligere økonomi enn 

resten av befolkningen.  

2.1.3 Hvem går lite? 

Denne oppgaven ønsker å finne ut hvordan omgivelser påvirker fotgjengerandelen. For å øke 

andelen gående kan det være viktig å få et bilde av gruppene som sjeldnere går, slik at disse 

gruppene kan tilrettelegges for innen planlegging. Det er denne gruppen som er viktig å 

forstå, spesielt om man skal øke insentivene for å gå. Nøkkelspørsmålet er «hvorfor går de 
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ikke?». Kartleggingen av dette kan hjelpe med tilretteleggingen slik at flere opplever 

insentiver for å gå.  

 

 

 1: Transportmiddelbruk på ulike reiselengder. 2013/14. Prosent (Hjorthol et al., 2014, s. 27). 

Basert på reisevaneundersøkelsene er det aldersgruppen 35 til 54 år er den gruppen som går 

minst (Berge et al., 2012). Andelen gående ligger her nede på 16 %. Andre grupper som går 

relativt sjeldnere er menn, personer med tilgang til bil (Øvstedal, 2016), de som tjener mest og 

de med barn (Berge et al., 2012).  

Ved å se nærmere på transportmiddelbruken fordelt på ulike reiselengder, er det tydelig at ved 

reiser over 1 km er det mange som velger å bytte reisemiddel fra å gå til å kjøre (figur 1). Noe 

av dette kan forklares ved helseaspekter. 11 % av de undersøkte i RVU har for tiden 

helsemessige problemer som gjør det vanskelig å bruke gitte transportmidler. 81 % av disse 

oppgir at de har utfordringer med å gå (Øvstedal, 2016). 

2.1.4 Hvem planlegges det for? 

Transportplanleggere har en krevende utfordring når det kommer til hvem man planlegger 

gangnettet for. Befolkningen har stor diversitet, og har ulike preferanser avhengig av person 

og situasjon. Dette gir et utfordrende utgangspunkt for hvordan man skal tenke om 

fotgjengere som reisende. Hvordan er det mulig å planlegge for den typiske fotgjengeren?  
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Economic man 

I planleggingen blir den klassiske reisende gjerne tenkt på som «the economic man», det 

rasjonelle mennesket (også kalt det økonomiske mennesket og homo economicus). Begrepet 

stammer fra John Stuart Mills arbeid innen politisk økonomi (Persky, 1995), og gir en 

teoretisk konstruksjon av hvordan mennesket oppfører seg i gitte situasjoner. Basert på dette 

har det rasjonelle mennesket blitt beskrevet som opptatt av sine egne interesser, og som en 

som tar beslutninger basert på rasjonelle vurderinger av gevinst og tap i ulike situasjoner. 

Utgangspunkter for planleggingen er derfor at alle mennesker vil utvise atferd tilsvarende det 

rasjonelle mennesket.  

Når det kommer til planlegging legger denne ideologien grunnlag for at planleggeren må 

forholde seg til fotgjengerens vurdering og rasjonelle vesen. Kommer fotgjengeren til å ta den 

raskeste og kanskje farligste vegen, eller vil h*n
1
 velge den trygge vegen med litt lengre ruten. 

Sverre Nistov og Asle Farner diskuterte dette i 1973, og fant at: 

«Fotgjengerne er imidlertid svært vare overfor omveger, og dersom kryssing i gangfelt 

eller bru/tunnel medfører omveg i forhold til den korteste veg mellom fotgjengerens 

start- og målpunkt, velger han oftest den raskeste og farligste ruten» (Nistov & 

Farner, 1973, s. 8). 

Nistov og Farners uttalelser viser at «economic man» bygger på en vurdering mennesker gjør 

som reisende. I mange situasjoner vil ikke reisende vektlegge sikkerhet like høyt som 

effektivitet eller andre kvaliteter. På denne måten har tiden en «pris», og basert på 

vurderingen i øyeblikket kan en omveg «koste for mye».   

Fokus på sikkerhet 

Det er ofte sikkerhet som får hovedfokuset i planlegging for gåing. Dette har resultert i ruter 

som er trygge å gå, men ved å ikke fokusere på flere aspekter, er det lite som hindrer 

fotgjengeres rute i å bli blitt kjedelige, ineffektive og generelt lite givende å gå langs. 

                                                 
1
 H*n er her benyttet som et begrep som erstatter begrepene han og hun i en sammenheng hvor kjønn er 

irrelevant.  
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Ved å se nærmere på Nasjonal transportplan finner man kun ett delkapittel som utelukkende 

handler om fotgjengere, kapittel 9.7, med tittelen «Det skal bli enklere og tryggere å være 

fotgjenger». Delkapittelet er kort, og fokuserer i hovedsak på hvordan fotgjengere skal føle 

seg tryggere. Det er likevel viktig å poengtere at det også vises til andre tiltak som vil gjøre 

fotgjengeres hverdag bedre. Blant annet sammenhengende gangnett, universell utforming og 

attraktive veger er andre nøkkelord i samme delkapittel.  

Det er selvsagt ikke feil å fokusere på sikkerhet, men for å få befolkningen til å gå lengre og 

oftere, er ikke dette tilstrekkelig. En utfordring med dokumenter som dette ligger i fokuset, og 

særlig hvordan fotgjengere og syklister ofte kategoriseres sammen. Fokuset på sikkerhet som 

det primære hensynet er et gjennomgående fenomen, som da hindrer spredningen av 

kunnskap om fotgjengere. Svært ofte har fotgjengere og syklister blitt omtalt sammen, og 

gjerne som «myke trafikanter». Dette er to viktige reisemidler å fokusere på, med det er 

likevel svært viktig å se på hvilke egenskaper og preferanser de har hver for seg. Ved å 

snakke om syklister OG fotgjengere i samme setning, vil ikke kunnskapen om fotgjengeres 

forhold komme fram tydelig nok.  

Dette viser hvor komplisert det er å planlegge for mennesket. Fordi det er en stor spredning i 

fysisk helse, villighet til å ta risiko og hastverk, vil mennesker vurdere forskjellige rutevalg 

ulikt. Dette kan lede noen til å ta risikable valg, som planleggere bør forebygge. Om vegnettet 

hadde vært ideelt utformet for fotgjengere, ville sannsynligheten vært mindre for at folk tok 

unødvendig risiko. Samtidig deler fotgjengere vegsystemet med flere andre reisemidler, som 

gjør at man må sikre et system hvor flest mulige er trygge samtidig som de skal reise 

effektivt.  

For å videreføre arbeidet med planlegging for gåing, opprettet Statens vegvesen Nasjonal 

gåstrategi, en strategi som skal sikre tilrettelegging for gående og jobbe for å finne ut hvordan 

man skal få flere til å gå mer i hverdagen. Strategien tar utgangspunkt i regjeringens mål om 

bedre folkehelse gjennom «mer fysisk aktivitet, mer miljøvennlig transport, bedre miljø i byer 

og tettsteder, og et universelt utformet samfunn» (Berge et al., 2012, s. 3). Strategien er ment 

å rette seg mot beslutningstakere og planleggere i alle forvaltningsnivå, for å kunne assistere i 

utviklingen mot mer fotgjengervennlige byer med ressurser og kompetanse som organene selv 

ikke har.  
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Nasjonal gåstrategi har som hovedmål at «Det skal være attraktivt å gå for alle» og at «Flere 

skal gå mer» (Berge et al., 2012, s. 16). De har en målsetning om at  

«fotgjengeres behov for framkommelighet, sammenhengende reisekjeder, universell 

utforming i hovedløsningene og forutsigbar standard må ivaretas både i gangnettet og 

i den detaljerte utformingen av gangforbindelser og holdeplasser» (Berge et al., 2012, 

s. 24) 

Dette framhever fokuset på aspekter som tidligere ikke har fått så mye fokus; direkte og 

tilgjengelige reiseruter. For å tilpasse seg fotgjengere og deres faktiske natur, bør 

planleggingsidealet knyttet til fotgjengere ha større fokus på effektivitet enn det som har vært 

tilfelle tidligere.  

2.2 Fotgjengerens behov 

For å forstå hvordan fotgjengervennlige omgivelsene bør være, bør vi forstå hva det er 

fotgjengeren trenger. Hva avgjør om en person ønsker å gå til fots eller benytte seg at et annet 

reisemiddel? 

2.2.1 Kvalitetsprinsipper 

Innenfor planlegging for fotgjengere anses den danske arkitekten Jan Gehl for å være en av de 

viktigste talspersonene, med over 50 år med forskning og planlegging innenfor feltet. Gehls 

fokus i sin forskning og sine forslag dreier seg om den menneskelige dimensjonen i byen. De 

kvalitetene som trengs i en by, er de som får fotgjengere og syklister til å føle seg best, ikke 

biler. I hans ord er ikke dagens byer bygget for mennesker, men har tvert imot mange av 

kvalitetene som mennesker skyr (Gehl, 2010). For å vise omsorg for den menneskelige 

dimensjonen i byer hevder Gehl at byer må være levende, trygge, bærekraftige og sunne.  

Figur 2 viser 12 kvalitetsprinsipper for fotgjengerlandskapet, utviklet av Gehl og arkitekt Lars 

Gemzøe (Gehl et al., 2006). Dette «landskapet» viser et helt spekter av kvaliteter, delt opp i 

tre kategorier; beskyttelse, komfort og kvaliteter/fornøyelse (dansk: Herlighed). Gehl 

poengterer selv at ved innføring av tiltak knyttet til dette er det viktig å starte med beskyttelse, 

så gjennomføre tiltak for komfort og til sist kvalitet/fornøyelse. Det skilles også mellom 

nødvendige sosiale og valgfrie aktiviteter (Berge et al., 2012). 
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Sikkerhet handler om at det skal være så gode sikkerhetstiltak på plass at man ikke trenger å 

være redd for å bli påkjørt, ikke være i konstant beredskap osv. Kort fortalt handler dette om 

gode forhold for myke trafikanter (Gehl et al., 2006). Utover trafikksikkerhet er det også 

snakk om tiltak som forebygger kriminalitet. Komfort omhandler menneskets frihet til å 

utfolde seg, og la mennesket gjøre det som er naturlig på steder som er naturlig. Om man vil 

sitte, så bør det være en fin plass å sitte. Her poengterer Gehl (2010) at et godt byrom er 

flerfunksjonelt slik at de reisende kan delta i både aktive og passive aktiviteter. 

Kvaliteter/fornøyelse handler om å kunne utnytte de ulike attraksjonene og kvalitetene som 

finnes i byrommet. Dette konsentrerer seg rundt et behov for detaljer, gode materialer og 

menneskelige rom. 

Dersom et problem vedrørende sikkerhet forblir uløst, kan andre kvaliteter bli meningsløse i å 

øke andelen gående (Gehl, 2010).  

Gehl og Gemzøes 12 kvalitetsprinsipper ønsker å sikre hele fotgjengerlandskapet, som 

inkluderer alle typer fotgjengere (figur 2). For en transportfotgjenger er det viktig at en by er 

god å gå i. Som et karakteristisk trekk for gåturer poengter Gehl at de gjerne påvirkes av de 

sosiale aktivitetene som foregår i byrommet som er en integrert del av fotgjengeraktivitetene 

(Gehl, 2010).  
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Figur 2: Gehl og Gemzøes 12 kvalitetsprinsipper for fotgjengerlandskapet (Berge et al., 2012, s. 82,  opprinnelig fra Gehl et 

al., 2006, s. 107) 

 «Hoveder drejes fra side til side, de gående vender sig eller standser op for at få set 

det hele, eller der standses for at hilse på eller tale med andre. Gåturen er en 

transportform, men det er også en potentiel begyndelse eller anledning til mange 

andre aktiviteter» (Gehl, 2010, s. 130).  

Hvilke preferanser en fotgjenger har for sin gåtur avhenger av flere faktorer. Eksempelvis er 

fotgjengerens hastighet avgjørende. Rutens kvalitet, gatens underlag, trengsel, alder og 

førlighet poengteres som viktige faktorer for å påvirke dette (Gehl, 2010). Det er også svært 

viktig at fotgjengere få gå uhindret, uten å måtte orientere seg rundt skilt, stolper, 

parkeringsautomater og lignende. 

Når en transportfotgjenger skal gå fra A til B, er avstand en av de definitivt viktigste faktorene 

i planleggingen av rutevalg. Gatestrukturen kan være helt avgjørende for avstanden, spesielt 

den opplevde avstanden for fotgjengeren. De unngår gjerne omveier, krysser gater på 

naturlige steder, unngår hindringer og trapper. Den mest direkte ruten er derfor mest 

foretrukket (Gehl, 2010). Fotgjengere anses for å være svært energibevisste reisende, og 

aksepterer kun minimalt med omveg. En fotgjenger kan bruke ca. 5 minutter på en omveg 
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som er 400 meter lang, mens en bil som kjører i 50 km/t bruke under et halvt minutt (Berge et 

al., 2012). Dette innebærer at fotgjengere vil bli påvirket ved selv kortere avstander. 

Hva som er en akseptabel gåavstand kan være varierende. Gehl (2010) anser 500 meter som 

en distanse de fleste vil akseptere å gå, men dette er avhengig av rutens kvalitet. Dersom en 

rute holder en høy kvalitet og er interessant vil man ofte gå lenger. Dette blir ofte tydelig om 

man er på en spennende storbyreise, og går lange strekninger uten å tenke over hvor langt det 

faktisk er. På samme måte vil folk også gå kortere dersom ruten er uinteressant, bratt og 

lignende.  

Nasjonal gåstrategi viser også til en gjennomgang av forskning knyttet til gangavstand, som 

bekrefter at fotgjengere aksepterer å gå 5-10 minutter til målpunkter i nærområdet og til en 

holdeplass (Berge et al., 2012, Planning Commission TOD Committee i Fairfax county, u.d.). 

På bakgrunn av dette går Nasjonal gåstrategi ut med at 1 km/10 min kan benyttes som et mål 

for gåavstand i arealplanlegging. 

2.2.2 The General Theory of Walkability 

En annen tydelig talsperson for gående er Jeff Speck. I sin bok «Walkable city: How 

downtown can save America, one step at a time» ser Speck på walkability og hva fotgjengere 

trenger, og hvordan forholdene for gående kan forbedres (Speck, 2012). I lys av dette temaet 

legger han fram «The General Theory of Walkability», hvor han forsvarer at fotgjengere bør 

få oppfylt fire grunnleggende kvaliteter: reisen må oppleves som (1) nyttig, (2) trygg, (3) 

komfortabel og (4) interessant (Speck, 2012, s. 11). Hvert kriterium er essensielt og ingen av 

dem er tilstrekkelig alene. Han definerer de individuelle kriteriene som: 

Nyttig: De fleste aktiviteter og gjøremål i dagliglivet er lokalisert i nærhet, og 

organisert på en slik måte at det er lett å gå til disse målene.  

Trygg: Gaten har blitt utformet for å gi fotgjengere minimal sannsynlighet for å bli 

truffet av en bil, og de skal samtidig kunne føle seg trygge.  

Komfortabel: Bygninger og landskapet former urbane gater til utendørs 

«oppholdsrom», i motsetning til store, åpne plasser, som stort sett svikter i å tiltrekke 

seg fotgjengere.  
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Interessant: Fotgjengerfeltene er innrammet av unike bygninger med inviterende 

fasader og tegn på menneskelighet rundt seg.  

Speck forenkler på denne måten fokuset i walkability-definisjonen til å handle om fire 

kvaliteter en gåtur bør ha. For å oppfylle hver enkel av disse kvalitetene vil det være flere 

tiltak som kan gjennomføres. Dette kan være et godt sted å starte knyttet til planleggingen av 

tiltak rettet mot fotgjengere og for å øke gåandelen. Et nærmere innblikk i walkability 

kommer i neste delkapittel. 

For å få flere til å gå må forholdene ligge til rette for dette. Basert på delkapittel 2.2 er det 

flere opplevde forhold som må være tilstede for at potensielle fotgjengere skal vurdere gåing 

som så attraktivt at det velges som reisemiddel framfor andre reisemiddel.  

Hvordan kan omgivelser sikre at fotgjengeres behov innfris, og at omgivelsene forsterker de 

attraktive aspektene ved å gå? Hvordan kan eksisterende utfordringer løses? Og hvordan kan 

begrep som walkability hjelpe i satsningen på flere gående? 

2.3 Walkability 

Gjennom forskningen på forholdet mellom gåing og omgivelser har walkability blitt et 

fenomen innen dette feltet. Så hva er walkability? Hvordan bruker vi det? 

Først og fremst er det viktig å bruke begrepet. Lo (2009) mener at det største problemet er at 

dette spørsmålet i mange tilfeller ikke blir spurt og rom for fotgjengere blir planlagt på en 

måte som sikrer andre transportmidlers interesse framfor sin egen. Det viktigste er derfor å 

spørre om walkability.   

Walkability (norsk forsøk: fotgjengervennlighet, gangbarhet, gåkvalitet) betegnes som et 

begrep for og mål på hvor høy kvalitet et område har for fotgjengere. Dette begrepet er 

definert av mange ulike forfattere, men har ingen tydelig, universell definisjon. Gevinsten ved 

en walkability-definisjon og –beskrivelse handler om et økende behov for en mer universell 

og helst målbar indeks. Saelens et al. (2003) hevder at mangelen på en konsekvent eller 

målbar objektiv walkability indeks for høy- og lavgangbare basert på omgivelser er en 

hindring/begrensning for forskningen. 
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Det er utfordringer knyttet til målbarheten av walkability. Ikke bare er dette vanskelig knyttet 

til ulike definisjoner, men flere av faktorene som definerer begrepet handler om opplevelser 

av noe. Dette gjør det vanskelig å knytte en spesifikk verdi til faktoren.  

2.3.1 Definisjoner og innhold 

Walkability har også overlappende, gjerne eldre, begreper. Fotgjengerorientert planlegging og 

-steder (pedestrian-oriented planning or -places) er et eksempel på dette (Forsyth, 2015). I 

denne sammenheng er det viktig at fotgjenger-begrepet er definert tydelig, og gjerne bredt 

nok.  

Dictionary.com er en av de få ordbøkene som har definert walkability, med «walkable» som 

hovedord. «Walkable» defineres som 1. «capable of being traveled, crossed, or covered by 

walking» og 2. «suited to or adapted for walking» (Dictionary.com, 2016). Den 2. av disse to 

definisjonene er nærmere det walkability handler om i denne oppgaven. Gåplanleggere har et 

ønske om å sikre fotgjengere områder egnet og tilpasset fotgjengere. Dette er noe som ikke er 

tydelig i dagens planlegging. 

Forsyth (2015) tar opp hvordan det er forvirring når man snakker om walkability, formål og 

motivasjon. Man har forskjellige hensikter for å transportere seg til fots. Dette kan være for 

transport, for trening, for rekreasjon, osv. Av og til er også disse blandet sammen, 

eksempelvis om man går en liten ekstra omveg når man er på vei for å kjøpe avisen, fordi man 

også vil få litt ekstra mosjon. Samtidig kan det også være skjulte vurderinger bak formålet. 

Selv om formålet bak en gåtur kan være å kjøpe avisen, kan motivasjonen bak å reise til fots 

handle om et ønske om å gå ned i vekt.  

Gjennom litteraturstudiet har det blitt tydelig at selv blant forfattere som skriver om 

walkability og fotgjengervennlige omgivelser, er det få som faktisk definerer hva som ligger i 

begrepet.  

Steve Abley har i en rapport for vegvesenet i New Zealand valgt å definere walkability og 

walkable som «the extent to which the built environment is walking friendly» (Abley, 2005, s. 

3). Dette åpner for en subjektiv og kvalitativ tilnærming til begrepet. Hva mener Abley med 

fotgjengervennlig? Definisjonen tydeliggjør heller ikke i hvilken grad man kan vurdere det. 

Abley (2005) viser også til Livi & Clifton (2004), som vurderte forskning på walkability-

begrepet. De konkluderte med at ingen av forståelsene eller definisjonene direkte forklarte 
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eller definerte begrepet. Dette har bakgrunn i at det ikke kommer tydelig fram hva som er 

fotgjengervennlig, og hvordan dette kan vurderes. Som nevnt tidligere er det både 

målbare/objektive og ikke-målbare/subjektive faktorer involvert, noe som gjøre dette 

komplisert.  

Speck (2012) definerer ikke walkability, men han beskriver det som  

«..both an end and a means, as well as a measurse. While the physical and social 

rewards of walking are many, walking is perhaps most useful as it contributes to 

urban vitality and most meaningful as an indicator of that vitality» (Speck, 2012, s. 4) 

Med denne beskrivelsen velger Speck å fokusere på hva som er positivt for fotgjengere, uten å 

spesifisere en tydelig målbarhet.  

For ordens skyld velges Ableys definisjon som definisjon av walkability: I hvilken grad de 

fysiske omgivelsene er fotgjengervennlige. Det vil ikke måles i hvilken grad et område er 

fotgjengervennlig, så en målbarhet er ikke nødvendig i denne sammenheng. Fokuset vil ligge 

på å finne forhold som gir fotgjengere bedre forutsetninger og omgivelser enn det har per dags 

dato.  

2.3.2 Grupperinger av definisjoner 

Forsyth (2015) har kategorisert hvilket fokus og hvilke ulike vinklinger til walkability som 

har vært framtredende i forskning.  

Første gruppe definisjoner retter seg mot dimensjoner knyttet til samfunnets miljø, noe av 

tiltakene for å skape walkability (Forsyth, 2015, s. 276): 

 Traverserbare miljø
2
 (muligheten til å bevege seg gjennom et nettverk) har det 

grunnleggende fysiske trekket at det lar mennesker reise fra et sted til et annet uten 

større utfordringer.  

 Kompakte områder gir kortere avstander mellom destinasjoner for de som går for 

transport. 

 Mange dimensjoner er viktige for at områder skal være trygge for fotgjengere. 

                                                 
2
 Traverserbar stammer fra det engelske begrepet traversable/traverse, definert som 

«To travel or pass across, over, or through» (Dictionary.com, 2012).  
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 Fysisk fristende områder har en komplett infrastruktur for fotgjengere: Fortau/stier, 

markerte krysningpunkter for gående, nyttig signalsystem og trær i gatene. Dette kan 

også inkludere interessant arkitektur, fin utsikt og et utvalg av servicefunksjoner som 

er attraktive for de gående. 

Den andre gruppen definisjoner retter seg mer mot resultatene og utfallene av walkability 

(Forsyth, 2015, s. 276): 

 Fotgjengervennlige miljø er gjerne levende og sosiale – behagelige, rene og fylt med 

interessante mennesker.  

 På andre måter vil walkability føre til mer bærekraftige transportmuligheter. 

 Mange leter etter helsefremmende miljøer med egenskaper som gjør at man går mer, 

enten for transport eller trening.  

Den tredje, og siste gruppen definisjoner omhandler bruken av walkability som en fullmakt
3
 

til å forbedre de urbane områdene. Dette handler om flerdimensjonale løsninger og svært vide 

påstander om utfallet (Forsyth, 2015, s. 276).  

 For noen er walkability flerdimensjonale i form av tiltak og disse dimensjonene er 

målbare. Slike definisjoner skaper indikatorer av tilstanden til walkability, som er 

beslektet med definisjoner av «levelighet» (livability) eller bærekraftig utvikling, hvor 

disse er basert på indikatorer. 

 Walkability er i mange tilfeller en måte å snakke om miljøer som rett og slett er bedre 

- hvor walkability representerer en helhetlig (…) løsning for å forbedre urbane 

områder   - lavere tempo, mer i menneskelig skala, sunnere og lykkeligere. Dette 

omfatter mange av de andre definisjoner i en integrert pakke som er mindre om å gå 

som sådan, og mer om et generelt godt sted å være. 

Det er viktig å definere begrepet walkability for å forsikre seg om at man snakker om de 

samme dimensjonene og kvalitetene ved planlegging for gåing (Forsyth, 2015). Dette viser 

også hvordan det finnes forskjellige typer walkability, og dermed flere måter å tenke på 

fotgjengeres omgivelser.  

                                                 
3
 Det opprinnelige begrepet var proxy, som viser til et videreførende system. 
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2.3.3 Målbarhet 

Det er gjort mange forsøk på å gjøre walkability-begrepet målbart, og det eksisterer flere 

kommersielle aktører som har utviklet algoritmer for å skape en indeks for walkability. Mest 

kjent er nok «Walk score» (Walk Score, 2016), som har blitt en suksess i eiendomsbransjen . 

De benytter mål som avstand til ulike fasiliteter, befolkningstetthet og vegberegninger, som 

kvartallengde og tettheten for kryss. Fasilitetene de ser på er delt inn i 7 kategorier; «dining 

and drinking», «groceries», «shopping», «culture», «parks», «errands» og «schools». 

Kategoriene gis poengsum etter hvor langt unna en gitt adresse er nærmeste tilbud (PBIC, 

2015). Dette innebærer at tjenesten ikke tar hensyn til utvalget eller mengden av tilbud 

innenfor en avstand, men kun nærmeste. Samme selskap har også utviklet en lignende metode 

for kollektivtransport-, sykkel- og kriminalitetsvurdering (Walk Score, u.d.). 

2.4 Indikatorer for fotgjengervennlige omgivelser 

Gjennom mangel på en omforent definisjon, har walkability-begrepet gradvis blitt tilegnet 

flere kvaliteter og egenskaper, gjerne hengende sammen med definisjonen. Det er en reell 

utfordring å finne hvilke indikatorer som angir hvor «fotgjengervennlig» et område er, da 

dette kan gjøres fra mange forskjellige vinkler. I denne utredningen er det fokusert på de mest 

poengterte kvalitetene som er viktige for fotgjengere. Dette betyr at det er elementer som 

påvirker fotgjengere som ikke er blitt inkludert. Eksempelvis er aspekter som vegdekke, 

tilgjengelige sitteplasser, avfallshåndtering, universell utforming og mer relevante for 

fotgjengere og deres komfort. Likevel er ikke disse forholdene framtredende i forskningen om 

fotgjengervennlige omgivelser, og er derfor ikke vurdert blant de viktigste elementene for 

fotgjengere.  

2.4.1 Gatestruktur 

Gatestruktur er det mønsteret og systemet som har formet områdets gater, og gjennom det 

også fortau. Gatestruktur er svært viktig for fotgjengere, da strukturen er grunnlaget for 

hvordan byens transportnettverk er lagt opp. Gode nettverk kan sikre direkte, logiske, 

sammenhengende og tilgjengelige ruter for fotgjengere. Hva et gangnett omfatter beskrives 

slik i Nasjonal gåstrategi: 
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«Det kan bestå av et mangfold av gangforbindelser med ulik karakter, slik som gater, 

veger, gågater, fortau, gang- og sykkelveger, gangveger, turveger og ulike snarveger. 

Parker og plasser inngår i et slikt nett av gangforbindelser» (Berge et al., 2012, s. 90) 

For å sikre god gatestruktur er det flere kvaliteter som spiller inn. Mønsteret og koblingene til 

nettverk vil avgjøre hvor lett og direkte man kan reise som fotgjenger. Å sikre dette er spesielt 

viktig med tanke på at mye forskning tilsier at reisende ikke ønsker å gå lengre enn 10 

minutter (ca. 1 km). Nasjonal gåstrategi viser til at «en gjennomsnittlig gangtur er 1,7 km 

lang, og nesten halvparten (48 %) av alle gangturer er under en kilometer» (Berge et al., 

2012, s. 65). Dette viser en tendens til at mange velger å kjøre bil framfor å bevege seg til fots 

dersom avstanden er lengre enn én kilometer.  

Gehl (2010) beskriver en levende by som kompakt, direkte og med logisk ruter. Dette er 

viktige egenskaper i en god by for fotgjengere. Saelens et al. (2003) finner at spesielt avstand 

og konnektivitet
4
 er avgjørende i reisendes valg av reisemiddel. Viktige variabler for avstand 

er tetthet (2.4.4) og funksjonsblanding (2.4.2), da disse egenskapene sørger for korte 

avstander mellom startpunkt og destinasjonen. 

Et finmasket gangnett er ansett som den beste strukturen for fotgjengere (Berge et al., 2012, 

Speck, 2012, Southworth, 2005, Lo, 2009). Nordahl (1999) gjennomførte en studie i norske 

byer, og viste at i områder med finmasket gangnett ble det gått flere turer og mer opphold 

utendørs (Berge et al., 2012). Et gatenett med kvartaler og flest mulig kryss gir fotgjengeren 

en følelse av å kunne velge den mest mulig direkte ruta fra A til B.  

I sentrumsområder er det spesielt viktig med et godt hovednett. Med en høyere konsentrasjon 

av reisende og en kortere gåavstand mellom destinasjoner, er det ofte en høy andel som går i 

sentrum.  

I boligområder og nærmiljøet er fokuset annerledes. Områdene har lavere utnyttelse, lavere 

befolkningstetthet og mindre trafikk på gangnettet. Nasjonal gåstrategi peker på 

småhusområder og drabantbyer, og hvordan disse er ulike i karakter og utfordringer for 

fotgjengere (Berge et al., 2012). Drabantbyer og blokkbebyggelse har ofte egne gangnett, stort 

sett helt separerte fra vegnettet. Småhusbebyggelses gatestruktur er påvirket av når området 

ble utbygd. De eldre bebyggelsene har den tradisjonelle rutenettstrukturen, mens områder 

                                                 
4
 Konnektivitet er definert som direkthet og tilgjengeligheten av alternative 

ruter fra ett punkt til et annet innenfor et gatenett (Handy et al., 2002). 
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påbegynt på 50-tallet og utover er ofte utformet basert på SCAFT-modellen, som utdypes 

senere i dette kapittelet. Denne modellen formet også drabantbyene.  

Figur 3 viser hvilken forskjell gatestrukturen kan ha for reiseavstanden. Til venstre i figuren 

er et utsnitt av Sjetnemarka, og viser hvor langt en fotgjenger kommer ved å gå 600 meter fra 

det grønne punktet (Frøyen, 2015). Bakklandet-Møllenberg til høyre på figuren viser 

tilsvarende analyse i en bydel med en annen gatestruktur. Basert på figuren er det tydelig at en 

fotgjenger dekker et større område dersom startpunktet er på Bakklandet-Møllenberg framfor 

Sjetnemarka.  

 

Figur 3: Sjetnemarka (venstre) og Møllenberg (høyre) (Frøyen, 2015). Figurene har samme målestokk. 

De to gatestrukturene som har preget Trondheim mest er den tradisjonelle rutenettstrukturen 

og treprinsippet etter SCAFT-modellen.  
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Tradisjonell rutenettstruktur 

 

Figur 4: Eksempler på rutenettstruktur fra internasjonale byer (Chantry, 2011). 

Tradisjonelt rutenett er omtalt for å være det mest effektive gatemønsteret. Figur 4 viser 

eksempler på denne typen gatestruktur. Det er flere fordeler knyttet til dette gatemønsteret:  

Det er lett å navigere i gjennom denne gatestrukturen. Det er forutsigbart i de tilfellene 

eiendommer er samme størrelse. Om en veg er blokkert, er det ikke langt eller vanskelig å 

finne en omveg. Det er også et svært effektivt nettverk å bevege seg i (Chanowitz, 2014). 

Speck (2012) har notert seg at de amerikanske og europeiske byene som er mest kjente for 

sine fotgjengervennlighet har en kvartallengde på ca. 60 meter (200 feet). På samme måte har 

mange av de lite fotgjengervennlige byene kvartaler på over 300 meter (1000 feet). 

Jane Jacobs (1961) var opptatt av behovet for små kvartaler. Lange kvartaler skaper større 

omveier, som gjør at færre går til et område i nærheten (figur 5).  
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Figur 5: Med kortere kvartaler har fotgjengere flere alternativer for rutevalg (Jacobs, 1961, s. 179 & 181).  

Det er selvsagt verdt å merke seg at nettverket trenger ikke være rettlinjet for å være effektivt. 

Så lenge rutemønsteret har en logisk oppbygning og har en gjennomgående lik organisering, 

så vil nettverket ha de samme fordelene (Chanowitz, 2014).  

Trestrukturen og SCAFT-modellen 

Den andre gatestrukturen som har påvirket og enda påvirker utforming og planlegging for 

fotgjengere er SCAFT-modellen, utviklet på 60-tallet på Chalmers Tekniska Högskola i 

Göteborg, Sverige. Opphavet kommer fra Statsbygnad, Chalmers, Arbetsgruppa For 

Trafikksikkerhet. Modellen tar utgangspunkt i modernismens byplanideal med funksjonsdelt 

arealbruk. Gjennom et differensiert vegnett bindes ulike typer områder sammen på en måte 

som skiller trafikantgruppene i hver deres vegnett (Berge et al., 2012). Den ble lenge benyttet 

som et planleggingsideal for trafikkplanlegging, hvor hovedfokuset var nettopp 

trafikksikkerhet. Dette skulle gjennomføres basert på fire prinsipper: Lokalisering, separering, 

differensiering og oversikt (Hagson, 2004). Prinsippene eksemplifiseres i figurene under.  

Modellen skulle legge til rette for at de ulike trafikkgruppene ikke skulle måtte møte 

hverandre annet enn der det var lagt spesielt til rette for det, f.eks. ved tiltak som redusert 

fartsgrense. Dette skulle sikres ved fysiske sperrer, egne fortau og midtrabatter.  

Basert på modellens prinsipper har biltrafikknettet fått en «tre-struktur», med en hierarkisk 

oppbygning etter et mønster som kan minne om et tre (Berge et al., 2012). Figur 6 viser en 

illustrasjon av SCAFT-modellens trestruktur (øverst) og den tradisjonelle gate- og 

kvartalstrukturen, ofte kalt rutenettstrukturen (nederst). 
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Figur 6: «Treprinsippet øverst, gir ingen eller få alternative ruter. Tradisjonelt gatenett (nederst) gir mange alternative 

ruter»(Hagson, 2010, Berge et al., 2012, s. 96). 

 

For fotgjengere innebærer prinsippene i SCAFT-modellen et mål om mer direkte strekninger, 

en tryggere ferdsel og færre konflikter med biler og andre trafikkgrupper. Anders Hagson 

gjennomførte et studie av SCAFT 1968, som sin doktoravhandling. Han konkluderte med at 

trafikknett med trestruktur fører til økte avstander og skaper derfor også økt transport i 

forhold til den tradisjonelle rutenettstrukturen (Berge et al., 2012, Hagson, 2004).  

Modellen har et fokus på å planskille transportgruppene, noe som gjerne betyr at fotgjengere 

må krysse veibaner over bro eller i undergang. Generelt er bro er å foretrekke framfor 

undergang grunnet en større oversikt og sikkerhet på kvelden (Berge et al., 2012). Likevel er 

ikke dette ideelt. Kryssing i plan vil ofte være det beste for fotgjengeren. Når det ikke kan 

krysses i plan, blir alt en omveg. Dersom dette ikke er mulig, mener Nasjonal gåstrategi at 

kortest mulig omveg med mest mulig lys kan anvendes.   
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2.4.2 Variert arealbruk og mangfold 

I spørsmålet om hva mennesket ønsker seg som nære målpunkt, mener (Speck, 2012) det er 

bedre å spørre seg: Hva gjør mennesker? Arbeider, handler, spiser, sover, drikker, lærer, 

rekreerer, ber, besøker, feirer og så videre (Speck, 2012). Dette er alle ting som innbyggere 

ikke burde måtte reise for langt for å gjøre. Dette gir også et utgangspunkt for å se hvor stort 

mangfold det er i menneskers aktivitet. For å sikre at tjenester har tilstrekkelig marked er det 

vesentlig med et variert arealbruk. Eksempelvis sliter ofte restauranter om de hovedsakelig 

befinner seg i forretningsområder med mangel på boenheter. Dette fører til at restaurantene 

kun overlever på lunsjgjester, framfor å ha et marked jevnt over i løpet av en dag. Om en 

restaurant overlever er ikke direkte relevant for fotgjengere, men et manglende tilbud vil 

kunne bety lengre avstand til neste tilbud som oppfyller behovet fotgjengeren har. 

Funksjonsblanding fører til at man har tilstrekkelig areal til flere funksjoner, tjenester o.l. 

innenfor et mindre område, framfor at arealfunksjoner separeres i hver sin sone (Southworth, 

2005, Lo, 2009). På denne måten skaper man også kortere avstand mellom målpunktene.  

Mangfold er en viktig kvalitet, spesielt i nærområdene. Jane Jacobs var en stor tilhenger av 

mangfold, og et viktig spørsmål for Jacobs var «How can cities generate enough mixture 

among uses – enough diversity- throughtout enough of their territories, to sustain their own 

civilation»? (Jacobs, 1961, s. 144) 

Jane Jacobs (1961) mente mangfold ikke oppstår av tilfeldighet, men gjennom konkrete 

økonomiske forhold (Berge et al., 2012). Hun poengterer fire forutsetninger for frodig 

mangfold:  

1. Behovet for blandete primærfuksjoner 

2. Behovet for små kvartaler 

3. Behovet for bygninger med varierende alder og tilstand 

4. Behovet for befolkningstetthet 

For å få flere til å gå, er det viktig at de har destinasjoner å gå til og fra. Det er derfor viktig å 

ha målpunkter i nærområdet som kan være med på dekke ens dagligdagse behov og mangler. 

Ikke bare er det viktig at de eksisterer, men hvor de er plasserte. Gehl (2010, s. 77) presiserer 

at: 
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«butikker, restauranter, monumenter og offentlige funktioner kan logisk placeres, hvor 

folk alligevel kommer forbi. Hermed opleves gåafstandene som kortere, og turene 

bliver mere oplevelsesrige. Man får mulighed for at kombinere det nyttige med det 

behagelige – og kan klare det hele til fots».  

Nasjonal gåstrategi definerer viktige målpunkter som «publikumsrettede bygninger og anlegg, 

skoler og undervisningsinstitusjoner, arbeidsplasser, kulturinstitusjoner og andre 

velferdsarenaer som torg, parker, løkker og lekeområder» (Berge et al., 2012, s. 69). Speck 

(2012) poengterer også at det handler om å fokusere på hva folk vil ha; parker og lekeplasser, 

skoler, dagligvarehandler og marked, kaféer og restauranter. Det er mer sannsynlig at man 

velger å gå til disse tjenestene dersom de er i nærhet til ens startpunkt. 

2.4.3 Sikkerhet 

Trafikksikkerhet er feltet som det ofte har blitt fokusert på innen planlegging for gåing. 

Fotgjengere er sårbare for skade ved ulykker, og skadene kan lett bli svært alvorlige grunnet 

mangel på beskyttelse. Omgivelsene bør ikke bare hindre at fotgjengeren utsettes for fysisk 

skade, men også sikre at fotgjengeren i størst mulig grad føler en trygghet i trafikken. Hva 

som er tilstrekkelig for å føle seg sikker, kan være svært individuelt, og vil avhengige av 

alder, helse, livssituasjon og lignende, og det vil derfor ikke være tilstrekkelig å se på 

statistikk for å få et innblikk i hvor trygt et område oppleves (Bain et al., 2012). Og det er 

svært viktig å sikre gatene og unngå at reisende frykter gatene, da dette kan gi negative 

tendenser for gåaktiviteten; «And as they fear them, they use them less, which makes the 

streets still more unsafe» (Jacobs, 1961, s. 38) 

I dag utgjør fotgjengere 12 % av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Berge et al. (2012, s. 

49) poengterer at «de fleste ulykkene skjer når fotgjengere krysser eller oppholder seg i 

kjørebanen. Bedre tilrettelegging for fotgjengere kan bidra til å redusere disse ulykkene og 

skadene av dem». Nasjonal gåstrategi nevner spesifikt kjøretøyenes hastighet og vegforhold 

som viktige tiltak i arbeidet med å forbedre fotgjengeres forhold og det forebyggende arbeidet 

mot ulykker. Med forbedrede vegforhold nevnes asfalthull, glatt veg og høye kantsteiner som 

utfordringer for fotgjengere. 
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Hastighet henger tett sammen med alvorligheten for fotgjengerens skadeomfang. Figur 7 viser 

sannsynligheten for livstruende skade (OECD, 2006). Risikoen øker dramatisk ved økt 

hastighet. Dersom en fotgjenger blir truffet av et kjøretøy som kjører 30 km/t eller saktere er 

sannsynligheten for livstruende skade lav. Dersom kjøretøyet kjører raskere enn dette, øker 

sannsynligheten vesentlig.

 

Figur 7: Sannsynligheten for livstruende skade for et fotgjenger i kollisjon med et kjøretøy (OECD, 2006, s. 28). 

 

Et forhold som Speck (2012) peker på er gatestrukturen, nevnt i kapittel 2.4.1. Å kunne gå så 

direkte som mulig handler ikke kun om praktiske forhold, men også sikkerhet. Som nevnt 

tidligere får fotgjengeren flere alternativer ved små kvartaler, som videre gir muligheten til å 

velge den kortere og tryggere vegen til sin destinasjon. Små kvartaler omtaler Speck som ca. 

60 m i lengde (200 feet), som er den gjennomsnittlige lengden på kvartaler i noen av USAs 

mest fotgjengervennlige byer (Speck, 2012). Et annet aspekt som påpekes her er at store 

kvartaler også innebærer færre gater og kryss, som betyr at gatene må være større. Dette tilsier 

større mengde trafikk som igjen utgjør en sikkerhetsrisiko. Når vegene er større, vil også 

barrieren være større for å krysse vegen, og selve kryssingen vil kunne innebære større risiko. 

Dette er et paradoks, da større trafikkårer planlegges slik for å begrense mengden større 

trafikk andre steder.  
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Speck tar opp et viktig prinsipp i utformingen av veger. Veger blir systematisk dimensjonert 

for høyere hastighet enn fartsgrensen tillater, her for å sikre også de sjåførene som kjører litt 

for fort. Speck (2012) sammenligner dette med å dele ut pistoler for å redusere mengden 

kriminalitet. Denne dimensjoneringen tar utgangspunkt i en idé om at sjåførenes atferd i 

trafikken vil forbli uendret, uavhengig av endringen i design. Dessverre ser ikke dette ut til å 

stemme (Speck, 2012).  

Det er store utfordringer knyttet til å kartlegge fotgjengeres sikkerhet. Statistiske data kan ofte 

innhentes for å si noe om kartlagte ulykker mellom fotgjengere og fartøy eller data på 

kriminalitet for øvrig. Belysning langs ruter eller i områder kan også måles, men denne 

formen for data er ikke tilstrekkelig alene (Bain et al., 2012). I hvilken grad det er 

underrapportering av data er usikkert. Utfordringene knyttet til dette er hvem som kartlegger 

slike skader og ulykker. Eksempelvis kartlegger ikke politiet fallulykker som trafikkulykke, 

selv om dette er en mye vanligere og alvorligere ulykke for fotgjengere enn tidligere kjent. 

Dette betyr at for slike ulykker finnes det kun sykehusdata (Jonsson, 2016).   

2.4.4 Tetthet 

«A related but slightly different definition of a place being walkable is that destinations are 

close enough to get to in a reasonable time on foot. Thus the compact place – with a high 

density or proximity of destinations and people – is a walkable place» (Forsyth, 2015, s. 280). 

Sitatet til Forsyth (2015) poengterer hvordan befolkningstetthet og høy utnyttelse er viktige 

faktorer i å skape walkability. Markedet for lokale butikker sikres gjennom hvor mange som 

bor i området rundt. Funksjonsblandingen hjelper på dette, da man f.eks. kan ha forretning i 

første etasje og boliger i etasjene over. Jo flere etasjer med bolig, desto større marked for 

butikken. 

2.4.5 Kollektivtransport 

God tilgang på kollektivtransport er en viktig del av det å legge til rette for fotgjengere og 

gåing. Det er urealistisk at fotgjengere skal gå lange avstander, og i den sammenheng er 

kollektiv transport en god mulighet. Med få unntak begynner og slutter hver kollektivreise til 

fots. På denne måten har fotgjengervennlige områder behov for kollektivtransport, samtidig 

som kollektivtransport har behov for fotgjengervennlige områder (Speck, 2012). 
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Hvor holdeplassene plasseres og avstanden mellom dem er svært viktig for reisende. 

Southworth (2005) vektlegger viktigheten av god kobling med kollektivtransporten fordi dette 

kobler nærområdet med områder utenfor normal rekkevidde for fotgjengere. Han oppgir 400-

800 meter/10-20 min som en akseptabel avstand til nærmeste kollektivholdeplass. 

Ellis (2011) viser at 600-800 meter regnes som den optimale avstanden mellom busstopp 

(Berge et al., 2012). Dette sikrer en tilstrekkelig mengde stopp samtidig som reisetiden er 

effektiv. Ved å operere med denne avstanden sikrer man at de reisende derfor ikke har lenger 

enn 300-400 meter gangavstand til nærmeste holdeplass om man befinner seg mellom to 

stopp.  

Definisjonen reisevaneundersøkelsenes henviser til for hva som er et godt kollektivtilbud er 

inntil en kilometer til en holdeplass med minimum fire avganger i timen (Berge et al., 2012). 

For å sikre at flest mulig velger kollektivtransport foran bil, er det viktig å sikre et 

sammenhengende gangnett til og fra holdeplassene, som også er en del av hovednettet. 

Skilting til holdeplasser er også noe som ofte mangler (Berge et al., 2012). For ukjente kan det 

være vanskelig å finne fram til holdeplasser i lokalområdet uten god informasjon og logiske 

vegnett. Et annet tiltak er å ha oversiktlige kart på alle holdeplasser som viser hvor nære 

målpunkt er lokaliserte. 

2.4.6 Grønnstruktur og vegetasjon 

For å forbedre fotgjengeres forhold kan det legges mer fokus på å utnytte naturkvaliteter, som 

parker og grønne omgivelser (Berge et al., 2012). En måte å gjøre dette på er å lage 

sammenhengende gangforbindelser mellom by/tettsted og natur- og friluftsområder. En annen 

er å opprette grønne turstier innenfor byer og tettsteder. Nasjonal gåstrategi informerer om at 

det alltid bør vurderes å legge ganglenker utenom vegen for å utnytte kvalitetene i 

omgivelsene (Berge et al., 2012). 

Lo (2009), Nistov & Farner (1973) og Speck (2012) poengterer alle viktigheten av trær langs 

gater. Trær bidrar med svært positiv urban kvalitet, gir skygge, absorberer regnvann, 

reduserer miljøutslipp, gir beskyttelse mot UV-stråling og begrenser effekten av vind. En 

annen effekt er at trær får bilene til å senke farten, og i tillegg gi et behagelig skille mellom 

gangveg og bilveg (Speck, 2012). 
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2.4.7 Variasjon i omgivelsene 

Som fotgjenger ønsker man gjerne å gå i interessante omgivelser. Dette er også noe Jeff 

Speck (2012) peker på i sin General Theory of Walkability.  

Gehl (2010) peker også på viktigheten av i alle fall å ha interessante omgivelser i første etasje, 

da det er her blikkfanget til fotgjengere er. Han peker på at gatemønster, romsekvenser, 

rikdom på detaljer og opplevelser har innflytelse på hvordan vi opplever rutens kvalitet. For å 

skape dette setter han fokus på å ha smale enheter, mange detaljer og loddrett fasadeuttrykk. 

Med denne utformingen vil avstand virke kortere enn om enheter er brede eller om bygninger 

har kraftige vannrette linjer.  

Skala er også et forhold i omgivelsene som får en del fokus i walkability-litteratur. Det er 

svært viktig at omgivelsene har passende proporsjoner, gode romdannelser og 

størrelsesforhold som fungerer. Gehl (2010) viser til at mange moderne byer har alt for store 

og utflytende byrom og for store bygninger. Dette kan fungere for biltrafikk, men for 

fotgjengere er mindre byrom mer lokkende. Gløtter kan også være med på å skape variasjon 

(Gehl, 2010). Gjennom å få glimt av hager, hav, historiske bymiljø e.l., blir området mer 

spennende for å utforske.  

2.5 Oppsummering 

Som man kan se av dette litteraturkapittelet er det tydelig at noen områder som er mer egnet 

for fotgjengere.  

Fotgjengere er mer enn bare reisende som bruker beina. Flere ikke-motoriserte reisemåter 

kategoriseres som fotgjengere etter norsk lov, noe som gjør fotgjengere til en variert gruppe.  

Et av de viktige utfordringene er at planleggere vier mest oppmerksomhet til fotgjengeres 

sikkerhet. Dette er viktig for fotgjengere, men ikke det eneste fotgjengere trenger for å ha 

gode omgivelser. Fotgjengeres behov bygger på hvilke muligheter og følelser fotgjengere vil 

oppleve langs sin rute. Gehl et al. (2006) mener dette sentrerer seg rundt følelsene beskyttelse, 

komfort og kvalitet/fornøyelse, og at disse tre må alle være på plass for at fotgjengere skal 

trives. Speck (2012) mener på sin side legger vekt på fire prinsipper for enhver gåtur: Nyttig, 

trygg, komfortabel og interessant. Han legger altså også vekt på at turen også skal oppleves 
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nyttig, ved at gjøremål og tjenester skal være plassert i nærheten og at områder skal være 

utformet slik at disse er enkle å gå til.  

Som et begrep i debatten rundt fotgjengervennlige omgivelser, har walkability blir kjent. 

Begrepet er blitt definert på flere forskjellige måter, og varierer gjerne etter hvor bredt man 

vurderer fotgjengerlandskapet. Hovedelementene i walkability bygger på en vurdering av et 

område eller en rute som attraktiv eller vennlig for fotgjengere. Hvilke elementer dette 

innebærer, kommer ofte ikke fram i selve definisjonen, men ved videre avgrensning og 

forklaring. 

Forsyth (2015) har gruppert ulike definisjoner av walkability, og finner at definisjoner 

fokuserer på (1) samfunnets miljø, (2) resultater og utfall av walkability eller (3) walkability 

som en fullmakt (proxy) til å forbedre urbane områder.  

De viktigste forholdene som kommer fram av litteraturen er at fotgjengervennlige omgivelser 

har finmasket gatestruktur, blandet arealbruk, høy sikkerhet, høy tetthet, godt kollektivtilbud, 

er preget av grønnstruktur og har variasjon i omgivelsene. Basert på litteraturen gjennomgått i 

dette kapittelet, er disse forholdene grunnleggende for å legge til rette for en høy gåandel.   
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3. Metode 

I dette kapittelet presenteres den benyttede metoden og blir diskutert opp mot problemstilling 

og forskningsspørsmål. Sikkerheten i funnene blir også vurdert. 

3.1 Om forskningsprosessen og metode 

Denne oppgaven tok utgangspunkt i forskning om sammenhengen mellom fysiske omgivelser 

og tilbøyeligheten for å gå. For å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene ble det 

gjort en vurdering av ulike bydeler i Trondheim. Det ble valgt to områder i to ulike deler av 

byen. Det har i utgangspunktet ikke vært noe mål å sikre representasjon av Trondheim 

kommune i valget av soner. Mer om valget av caseområder i delkapittel 3.3. 

For å besvare problemstilling og forskningsspørsmål ble det gjort en casestudie av forhold i 

disse bydelene som er knyttet til gåing, og som kunne bidra til å forklare ulikheter når det 

gjelder transportmønstre. 

Det har vært naturlig å velge en kombinasjon av metoder, fordi de valgte metodene 

komplementerer hverandre og sikrer et mer dekkende resultat. Kvantitative metoder bygger 

på at sider ved fenomenene er målbare, og gir gjerne noe informasjon om mange objekter 

(Johannessen et al., 2010). Denne analyseformen gir også en høy grad av etterprøvbarhet. 

Kvalitative metoder er metoder som tar utgangspunkt i muntlig- og tekstlig informasjon 

og/eller helhetlige observasjoner. I motsetning til kvantitative metoder har kvalitative metoder 

gjerne få studieobjekter, men samler inn mye data fra hver. Disse metodene kombinert styrker 

forståelsen av fenomenene, som gjør at resultatet kan gi en helhetlig oversikt over 

studieområdene. Etter mitt syn ble et casestudie riktig for å best kunne besvare 

problemstillingen for oppgaven. Byer kan på mange måter være like, men det er likevel lett å 

argumentere for at ingen byer er identiske, med forskjellig befolkning, planlegging, politikk, 

arkitektur, økonomi og så videre. Likevel vil visse elementer i transportplanlegging være 

aktuelle å diskutere uansett beliggenhet. 

For å besvare problemstillingene ble det valgt ulike tilnærminger til de ulike 

forskningsspørsmålene.  
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Besvarelsen av problemstilling I, «Hva sier eksisterende litteratur om relasjonen mellom 

fysiske omgivelser og et områdes egnethet for å gå?», er gjennomført i form av et 

litteraturstudie i kapittel 2), hvor relasjoner mellom fysiske omgivelser og egnetheten for 

gange gjøres rede for.  

Problemstilling II, «Hva er de fysiske forskjellene mellom områder med høy andel gående og 

lav andel gående?» besvares gjennom å vurdere indikatorer for 

fotgjengervennlighet/walkability, ytterligere utdypet i kapittel 2.4. Resultatene gjennomgås i 

kapittel 5. 

Problemstilling III, «Hvilke fysiske tiltak kan legge til rette for mer gåaktivitet i de aktuelle 

områdene?» besvares gjennom litteraturstudiet og analysen som henger sammen med de to 

forekomne problemstillingene. Hvilke utfordringer som viser seg i analysen vil legge 

grunnlag for hvilke tiltak som anbefales i problemstilling III, og dette gjennomgås i kapittel 6.  

3.2 Litteraturstudie 

For å besvare oppgaven, og spesielt forskningsspørsmål I, er det i denne oppgaven 

gjennomført et litteraturstudie for å kartlegge eksisterende litteratur om sammenhengen 

mellom planlegging, fysisk utforming og transportvaner.  

I denne sammenheng har jeg forsøkt å hente forskning fra erfarne planleggere og forskere 

innenfor feltet, med særlig fokus på den nyere forskningen. Det er skrevet mye bra innenfor 

dette temaet tidligere, og det er verdifullt knyttet opp til den historiske utviklingen av feltet. 

Det finnes mye forskning innenfor gåing, og det er derfor viktig å benytte seg av 

primærlitteratur som spesifikt retter seg inn på relasjonen til omgivelsene og hvordan dette 

legger til rette for å gå (Johannessen et al., 2010). Det er lagt vekt på å finne litteratur som 

knytter seg direkte opp til temaet for å sikre høy validitet og reliabilitet. Kriteriene 

gjennomgått i kapittel 1 og 2 er brukt for å velge  

For å gjennomføre litteraturstudien ble det gjennomført litteratursøk på NTNUs 

universitetsbibliotek (både fysisk og via internett) og gjennom andre internettsider. Google 

Scholar og NTNUs Oria var de to mest benyttede søketjenestene for denne oppgaven. Dette er 

to store søkertjenester, som begge gir tilgang til en stor mengde forskningsartikler, hvor Oria i 
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tillegg viser bøker som kan bestilles gjennom NTNUs bibliotektjeneste. Omfanget av de 

tilgjengelige kildene vil i dette tilfellet derfor avgjøres av det tilgjengelige materialet i 

søkertjenestene og hvilke søkeord som ble benyttet.  

Det ble søkt på både norsk og engelsk.  

Nøkkelordene som oftest ble benyttet var blant annet: fotgjenger, gående, fotgjengervennlig 

miljø, fotgjengervennlig, walkability, walkable, walkable environment, pedestrian friendly. 

Disse var gjerne i sammenheng med hverandre og andre aktuelle tema i oppgaven, som 

helse/health, avstand/distance m.m.   

3.3 Valg av caseområder 

Trondheim kommune ble valgt som caseområde. Kommunen har markert seg i de senere år, 

med sin satsning på mer på miljøvennlig transport gjennom bl.a. Miljøpakken. Avgjørelser vil 

samtidig være preget av planlegging og politikk langt eldre enn Miljøpakken, da dagens 

utforming og trafikkbilde vil være utgangspunktet Miljøpakken jobber ut ifra. Dette legger et 

interessant utgangspunkt for planlegging av nye transportmønstre.  

Hele Trondheim kommune ville er et for omfattende område å studere, da det ville vært for 

krevende å gjennomgå datagrunnlaget som ville vært representativt. Det er derfor blitt 

fokusert på noen utvalgte områder innenfor Trondheim kommune, som kan representerer 

ulike deler av kommunen og ulike utfordringer knyttet til å planlegge for gåing som 

transportmiddel. Utvelgelsen av disse områdene omtales i kapittel 3.4. 

3.3.1 Geografisk enhet 

Før aktuelle byområder kunne velges var det viktig å fastslå et system å dele Trondheim 

kommune inn i. Valget av en passende geografisk enhet tok utgangspunkt i to prinsipper.  

For det første må hvert område ha en viss mengde data for å kunne underbygge et fenomen. 

Det eksisterende datamaterialet benyttet til oppgaven kommer fra den nyeste 

reisevaneundersøkelsen fra Transport-økonomisk institutt (TØI) og den siste 

levekårsundersøkelsen fra Trondheim kommune. For å sikre at datamengden er av en 

akseptabel mengde, må det derfor velges geografiske soner med tilstrekkelig datamateriale.  
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Det andre hensynet er at områdene må ha en slik størrelse og omfang at de gir mening sett i 

perspektiv knyttet til planleggings- og beslutningstagning (Loveland, 2012). Selv om store 

områder vil kunne gi større mengder datamateriale, vil man i større grad risikere at utvalget i 

hver gruppe blir mindre homogent og dermed utsatt for større intern variasjon.  

Samlet sett legger disse hensynene betingelser for hvilke geografiske enheter som benyttes i 

denne situasjonen.  

Grunnkrets 

Grunnkretssystemet er landsdekkende geografisk underinndeling av kommunene på fastlands-

Norge, og er delt inn i 14.000 grunnkretser. «Grunnkretser er stabile statiske enheter som blir 

brukt av Statistisk sentralbyrå for å beregne regionalstatistikk» (Kartverket, 2015). Den siste 

versjonen er fra januar 2014, og regnes fremdeles som gyldig (Kartverket, 2015). Trondheim 

består av 432 grunnkretser (se figur 8). Dette er det laveste aggregerte nivå for stedfestet data 

i RVU. Det er også det mest detaljerte nivå som er aktuelt å bruke, da det er restriksjoner på 

mer detaljert nivå.  

 

Figur 8: Trondheim kommune, inndelt i grunnkretser. 
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Fordelen ved å benytte seg av grunnkretser er at dette er en etablert geografisk enhet, og er 

benyttet for å lage en homogen inndeling både sosialt og geografisk (Loveland, 2012). Da 

denne enheten er etablert, er det også anledning for å finne relevant data inndelt i tilsvarende 

geografiske enheter. Dette gjør inndelingen praktisk med tanke på innhentingen av data.  

 
Figur 9: Frekvensdiagram over absolutt antall RVU-respondenter pr. grunnkrets. 

Samtidig er hvert område begrenset i geografisk størrelse, som kan gi et svært begrenset 

utvalg av data tilknyttet f.eks. reisevaneundersøkelsene. Figur 9 viser at det er en stor andel av 

grunnkretsene har svært få respondenter. Gjennomsnittlig har hver grunnkrets 288 

respondenter, og mange av grunnkretsene har ingen respondenter.   

 

Sone 

En videreføring av grunnkretser som geografisk enhet er å aggregere grunnkretser til større 

soner. På denne måten kan man operere med et større geografisk område, samtidig som data 

for grunnkretsene kan aggregeres og benyttes med denne inndelingen. 
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Her er det viktig at aggregeringen er hensiktsmessig i forhold til at sonene enda skal 

representere en relativt homogen gruppe, og ideelt sett ikke splittes av større barrierer (som 

f.eks. Nidelven). Slike barrierer kan det være vanskelig for dataprogramvare å plukke opp 

eller vise hensyn til.  

Sonene benyttet i Trondheim kommunes nyeste levekårsundersøkelse ble tidlig vurdert som 

en større geografisk enhet, da denne soneinndelingen er basert på aggregerte grunnkretser. 

Denne inndelingen deler Trondheim kommune inn i 49 relativt likt befolkede soner (figur 10), 

hvorav kun én ikke er bebodd (Trondheim kommune, 2012).  

 

Figur 10: Trondheim kommune inndelt i levekårssoner. 

Fordelene ved å benytte levekårsinndelingen er flere. Ved å benytte disse sonene sørger man 

for et område som allerede er benyttet i planlegging og man sikrer en geografisk enhet som er 

utviklet med tanke på å ha mest mulig homogen gruppe i hver enhet. Datamaterialet fra 

levekårsundersøkelsene vil også kunne være tilgjengelig, og relevant informasjon kan være 

aktuelt å supplere til analysen i denne masteroppgaven.  
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Figur 11: Frekvensdiagram over absolutt antall RVU-respondenter pr. levekårssone. 

Ved å velge de samme sonene som levekårsundersøkelsen, får man et lavere geografisk 

presisjonsnivå på hvor informantene går til og fra i forhold til grunnkretser, samtidig som den 

statistiske presisjonen vil øke da man har et større antall informanter innenfor samme sone. 

Figur 11 viser at hver sone har en høy andel respondenter, med et snitt på 2368 respondenter 

pr. sone. Det laveste tallet respondenter pr. sone var 796. Dette betyr at alle sonene har 

tilstrekkelig antall respondenter for en analyse.  

Dette kan gi større sannsynlighet for at man får signifikante funn. 

Soner tilsvarende de benyttet i Trondheim kommunes levekårsundersøkelser vurderes her som 

den mest anvendelige geografiske enheten for denne oppgaven.  

3.3.2 Kriterier for utvalg 

For å sørge for interessante funn i forhold til problemstillingen, ble det valgt å sammenligne 

caseområder med ulike utgangspunkt for å planlegge for mer gåing. Caseområdene ble valgt 
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ut fra ulikheter gåandel og hvilken type byområde basert på avstand fra sentrum, 

bebyggelsestype og utbyggingsperiode. Kriteriene var spesifisert som følger:  

1. Andel reisende i hver sone som går hele reisen sin, hentet fra RVU 2013/14 (Hjorthol 

et al., 2014). 

2. Type byområde basert på en pragmatisk byinndeling.  

Kriterium 2 er basert på en inndeling i fire kategorier, inspirert av en SINTEF-rapport 

(Øvstedal & Ryeng, 1999). Byinndelingen er som følger:  

Indre by/sentrumsområde: Områdene preges av eldre bygårder, gater med kvartalstruktur 

og blandet arealbruk. 

Ytre by/blokk- og villabebyggelse som omkranser sentrum: Villabebyggelse, 

blokkbebyggelse og innslag av sentrums-/ bygårdskarakter er typisk i denne kategorien. 

Forstad/drabantby/nyere bydeler i byens ytterområder: Områder preget av eneboliger, 

tomannsboliger, rekkehus, lavblokker, gårdstun og er utbygd fra 60-tallet og ut.  

Landlig område: Spredtbebygde områder i omkrets rundt by.  

Spesielt interessant for oppgaven var de indre byområdene og de ytre byområdene. Disse 

preger ulike deler av byen, og vil ha ulike omgivelser for fotgjengere. Det er derfor vurdert 

som interessant å vurdere naboområder med forskjellige gåandeler. 

Sonene valgt som caseområder er som følger: Midtbyen (levekårssone 120), Bakklandet-

Møllenberg (levekårssone 141), Kattem (levekårssone 734), Åsheim-Lundåsen 

(levekårssone 733). Caseområdene introduseres ytterligere i kapittel 4. Særtrekkene ved de 

valgte byområdene blir undersøkt nærmere i selve analysen av de utvalgte områdene, se 

kapittel 5. 

3.3.3 Feilkilde ved valg av caseområde 

Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg har blitt utvalgt som caseområder basert på en forskjell i 

andel reisende. Forskjellen i andel var størst av sonene registrert som sentrale byområder, men 

begge andelene er samtidig over gjennomsnittet for Trondheim og Norge for øvrig. Dette kan 
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gjøre sammenligningene mellom dem mindre anvendelige enn om det hadde vært en større 

forskjell.  

3.4 Kartlegging av caseområder 

Etter å ha fastslått hvilke soner i Trondheim kommune som skal inkluderes i studiet, har hver 

sone blitt analysert og vurdert nærmere. For å vurdere områdene må det etableres metoder for 

å måle og/eller vurdere de ulike forholdene ved sonen som kan ha innvirkning på hvilke 

reisevaner innbyggere har. Dette kan være utfordrende, da walkability består av mange ulike 

forhold som påvirker fotgjengere. Ikke alle disse forholdene er lette å kvantifisere. I denne 

oppgaven ble det derfor benyttet et utvalg av analyseformer som kan vise tendenser eller i det 

minste noen utfordringer hvor det kan innføres tiltak. 

Det er benyttet både kvalitativ og kvantitativ metodikk. Kombinasjon av metode er viktig 

fordi det ikke eksisterer tilstrekkelig data for å gjennomføre en kvantitativ analyse av 

studieområdene basert på walkability-kvaliteter, da ikke alle er like målbare. En ren kvalitativ 

tilnærming ville blitt svært krevende, og ville gjort det vanskeligere å sammenligne områdene. 

På denne måten vil de to ulike tilnærmingene komplimentere hverandre.  

Resultatet for analysene vil påvirke hvilke tiltak som blir anbefalt for å besvare 

forskningsspørsmål III. Eksempelvis om et område har et stort antall trafikkulykker, eller på 

annen måte kan vises å være utrygg for gående, vil sikkerhetstiltak være blant de foreslåtte 

tiltakene.  

3.4.1 Tilgjengelighetsanalyse 

Hovedtyngden av analysedelen bygger på en vurdering av statistikk for forhold som påvirker 

andelen gående. Indikatorene er valgt på bakgrunn av datamaterialet som har vært 

tilgjengelig, blant annet fra ulike databaser, som Norsk Vegdatabank, Trondheim kommunes 

levekårsundersøkelse osv. Ikke alle indikatorene er målbare ved statistikk, og er derfor 

vurdert ved skjønn.  

Tilgjengelighetsmodellene er produsert i ArcGIS’ Network Analyst. Tilgjengelighet beskriver 

hvor lett det er å komme seg fra ett gitt sted til et annet. Det kan måles på flere måter, og er 
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her målt gjennom avstand og/eller tid. Tilgjengeligheten er helt vurdert i forhold til 

gjennomsnittlig reisetid og/eller –avstand til det aktuelle målpunktet. 

Analysene benytter befolkningsdata for å vurdere tilgjengeligheten. Fokuset ligger ikke på å 

sjekke innbyggernes tilgang på de ulike tjenestene, men heller på å kunne beskrive hvordan 

forholdene er om man starter en reise et gitt punkt innenfor den aktuelle sonen. Analysene 

handler altså om hvilken som helst reisende innenfor disse sonene, og for å måle og beskrive 

disse forholdene benyttes befolkningsdata.  

For å kartlegge tilgjengeligheten er analysene Service Area, Closest Facility og OD Cost 

Matrix gjennomført for ulike indikatorer.  

Service Area-analysene kartlegger hvor stort område som er innenfor en gitt nettverksavstand 

til viktige målpunkt (Esri, u.d.-c). Et service area viser alle tilgjengelig gater innenfor den 

gitte avstand. I denne oppgaven kobles befolkningsdata inn for å se hvor stor andel av 

befolkningen som er innenfor den målte avstanden til målpunktene. I disse analysene har 

kartleggingen dreid seg om å se på hvor stor andel av befolkningen i sonen som er innenfor 5 

og 10 minutter fra målpunktene. Unntaket i denne sammenheng er analysen av hvor stor andel 

som har et godt kollektivtilbud. Avstanden for denne analysen bygger på 

reisevaneundersøkelsens (Hjorthol et al., 2014) definisjon av et godt kollektivtilbud. 

Closest Facility-analysen kartlegger kostnaden for å reise mellom et gitt fenomen og utvalgte 

fasiliteter (Esri, u.d.-a). Kostnaden måles i tid og/eller avstand. Gjennom analysen i denne 

oppgaven er målet å finne den gjennomsnittlige nettverksavstanden for hele befolkningen i 

sonen til nærmeste utvalgte målpunkt.  

OD Cost Matrix finner og måler ruter langs nettverket med minst motstand, fra flere 

startpunkt til flere destinasjoner (Esri, u.d.-b). Minst motstand innebærer minst mulig reisetid 

og/eller distanse. Ved å gjennomføre en OD Cost Matrix i denne oppgaven blir direktheten for 

reisene kartlagt. Dette innebærer at avstanden kartlegges både i luftlinje og langs nettverket. 

På denne måten kan nettverksavstanden deles på luftlinjeavstanden, og resultatet viser hvor 

mye lengre det er å reise langs nettverket i forhold til luftlinja. Jo høyere resultat, desto større 

omveg er nettverksavstanden i forhold til luftlinjeavstanden. Ved å gjennomføre denne 

analysen kan resultatene si noe om gatestrukturen, og hvordan ulike gatestrukturer har ulik 

direkthet. I utgangspunktet vil de gatestrukturene med best tilgjengelighet være mest direkte. 
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En utfordring ved bruk av tilgjengelighetsmodellen er at den er basert på et nettverk. I hvilken 

grad nettverket er komplett vil kunne påvirke resultatene. Nettverket benyttet i denne 

oppgaven er utbedret for å få en større nøyaktighet, og til å inkludere snarveger og andre 

veger synlig via ortofoto eller ved erfaring, se delkapittel 3.6.2.  

3.4.2 Befaring 

Som en mer kvalitativ tilnærming er befaring og fotografering gjennomført for å supplere 

tilgjengelighetsanalysene. Befaring av området har gitt anledning til å studere området 

gjennom en fotgjengers øyne, og visuelt vurdere om kriteriene kjent i walkability er 

tilstedeværende i området. Fotografering er i denne sammenheng et nyttig hjelpemiddel for å 

dokumentere omgivelsene. Dette bidrar med illustrasjoner til oppgaven og gir leseren et 

innblikk i de aktuelle områdene. Det er her viktig å sikre anonymiteten til eventuelle personer 

som inkluderes i bildene. I denne oppgaven gjøres dette ved å anonymisere ansikt. Disse 

metodene vil kunne belyse forhold som i dag er vanskelig å måle. 

Befaringer av områdene ble gjort Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg den 29. april og på 

Kattem og Åsheim-Lundåsen den 1. mai. Da 1. mai er helligdag, kan dette ha påvirket min 

opplevelse av området i forhold til trafikkbildet. Motivene for bildene var primært rettet mot å 

dokumentere infrastruktur og aktuelle målpunkter, hvor mengde trafikk ikke trenger å være av 

betydning.  

3.5 Valgte indikatorer 

Følgende er de valgte indikatorene. Disse vil benyttes til å vurdere i hvilken grad de fysiske 

omgivelsene kan forklare ulikheter i gåandeler mellom caseområdene. 

3.5.1 Prinsipp for gatestruktur 

Basert på en vurdering av mønsteret i gatenettet, samt hvilken tidsperiode området ble bygget, 

ulike sonene beskrevet i forhold til en type gatestruktur. I denne oppgaven lå fokuset på å 

beskrive strukturen for gatenettet og for gangvegnettet, samt å klargjøre om gatestrukturen var 

rutenettstruktur eller basert på trestrukturen fra SCAFT-modellen.  
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3.5.2 Målpunkter 

For at folk skal gå oftere, er det viktig at de har noe å gå til innen gangavstand. Jeg har derfor 

gjennomført analyser for å kartlegge de ulike caseområdenes tilbud av ulike tjenester, 

funksjoner og aktiviteter. Resultatene vil kunne vise hvilket tilbud som finnes i sonene, 

samtidig som det viser i hvilken grad nettverket er effektivt å bevege seg i.  

For å vite hva som skal kartlegges nærmere, vil det først bli undersøkt hva som er de vanligste 

formålene med reiser. 

Formål 

For å finne ut hvilke målpunkter som er viktige for reisende ble reisene i forbindelse med 

målpunktene kartlagt. Tabell 1 viser de 6 vanligste formålene for alle reiser startet i 

Trondheim, av totalt 21 kategorier for formål i Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (Hjorthol 

et al., 2014). 

Tabell 1: Fordeling av formålene og deres gjennomsnittlige reiselengde for alle reiser startet i Trondheim kommune 

(Transportøkonomisk institutt, 2014). 

Formål Prosentandel av alle formål 
Gjennomsnittlig 

reiselengde til formål 

Arbeid 21,9 % 6,1 km 

Innkjøp dagligvarer 17,8 % 4,8 km 

Besøk 8,3 % 5,6 km 

Organisert fritidsaktivitet; musikk, 

idrett, trening 
6,7 % 4,6 km 

Andre innkjøp 6,2 % 4,7 km 

Skole 5,8 % 3,5 km 
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Av disse seks formålene, er det noen som er aktuelle for videre analyse. Daglige innkjøp, 

organisert fritidsaktivitet og andre innkjøp skiller seg ut som målpunkter man kan vurdere 

nærheten til på et aggregert nivå. Når det kommer til arbeids- og besøksreiser, er dette i større 

grad på et individnivå. Dette gjør det vanskeligere å gjøre gode analyser og trekke 

konklusjoner i denne oppgaven.  

Undervisningsinstitusjoner hadde vært interessant å se nærmere på, men blir ikke inkludert 

her av flere grunner. Reisevaneundersøkelsen som benyttes som grunnlag inkluderer kun 

personer som 13 år og eldre. Dette vil bety at barneskoleelever ikke inkluderes i 

undersøkelsen. Videre er skoletilbud noe alle barn i skoledyktig alder skal få dekket 

(fortrinnsvis i nærheten av der de bor), i tillegg til transporttilbud om dette er aktuelt. Generelt 

ligger skoler i nærheten, og de fleste får tilbud om å gå på sin nærmeste skole. Trondheim 

kommune er videre opptatt av barns reisevaner, og har tidligere gjort målinger på hvor mange 

barn som kjøres til skolen og hvor mange som sykler. Kommunen har god oversikt over 

skolekapasiteten, og regulerer flere aspekter ved områder på bakgrunn av dette. Eksempelvis 

kan det bli innført byggestopp i områder hvor skolekapasiteten er begrenset.  

Basert på dette grunnlaget vil tilgjengelighetsanalysen vurdere tre målpunkter: Butikk, 

servering og fritidsområder. De to første defineres nærmere av NACE2007 (Statistisk 

Sentralbyrå, 2009). Servering inkluderes for å vurdere sosial næring i nærområdet. Analysene 

for flere av målpunktene er basert på SSBs standard for næringsgruppering fra 2007, kjent 

som NACE2007 (Statistisk Sentralbyrå, 2009). Kategoriene i de aktuelle næringsgruppene er 

vurderte og gir utgangspunkt for de mest aktuelle målpunktene for beboere i sonene (Vedlegg 

A).  

Dagligvarehandel er her kategorisert som butikkhandel og kioskhandel (begge med bredt 

vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler). Detaljvarehandler er ikke inkludert 

i denne analysen fordi denne analysen fokuserer på å belyse det daglige utvalget tilgjengelig 

for innbyggere i området. Disse forretningene er likevel viktige, da de bidrar til mangfold og 

økt funksjonsblanding, som igjen er svært positivt. Disse vil bli tatt opp under punktet 

«Mangfold», senere i dette delkapittelet. 

Et tilbud om servering av mat, drikke o.l. er attraktivt å ha i nærheten, men det er også 

forbundet med en stor grad av preferanse. Det finnes mange ulike typer serveringssteder, med 

ulik kvalitet, tema, utvalg og lignende. Det er ikke automatisk noe sammenheng mellom 
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hvilket serveringssted som er nærmest, og hvilket du velger å dra til for å spise eller drikke. 

På tross av dette kan det argumenteres for at det er en positiv kvalitet å ha i nærheten, og gir et 

tilbud. Servering blir her definert som alle restauranter, kaféer, puber og barer (vedlegg A). 

Fritidsområder er viktige for innbyggere, og særlig barn og unge. Fritidsområder er her 

inkludert for å se på tilbudet om lokale grøntarealer. Det er regulert hvor store parker og 

lekeområder som må bygges i nærheten om det er boligutbygging. Likevel er det ingen 

garanti for at alle har en lekeplass, park eller et idrettsanlegg i nærheten. Dette blir derfor 

undersøkt nærmere. 

For å kartlegge dette er det her benyttet en Closest Facility-analyse for å finne hvor langt unna 

nærmeste fritidsområde er.  Datagrunnlaget er hentet fra Kartverkets Felles Kartdatabase 

(Kartverket, 2016), datasettet AR5. Dette datasettet beskriver arealressurser. I denne analysen 

ble arealressurstypene «park», «sport- og idrettsplass» og «lekeplass» valgt ut, da disse er de 

mest aktuelle arealressursene å besøke i nærområdet. For å få områder av en viss størrelse ble 

områder mindre enn 100m2 valgt bort. Størrelsen ble valgt av pragmatiske bakgrunner, for å 

ekskludere de minste lekeområdene. Noe større lekeplasser er mer attraktive for et større 

utvalg barn, og er mer interessant enn små områder med eksempelvis kun en huske og en liten 

sandkasse. 

3.5.3 Kollektivtransport 

For å sikre fotgjengeres transporttilbud er tilgangen på kollektivtransport viktig. I den 

sammenheng blir det undersøkt i hvilken grad de ulike sonene har et godt kollektivtilbud. Hva 

som er et godt kollektivtilbud er det ulike meninger om.  

Analysen baseres på definisjonen benyttet i nøkkelrapporten til reisevaneundersøkelsen 

2013/2014. Her defineres et godt kollektivtilbud som «under en kilometer til holdeplassen 

med minst fire avganger i timen» (Berge et al., 2012, s. 65). Med dette som målestokk blir det 

derfor gjort Service Area-analyse for å se hvor stor andel av caseområdene som er dekket av 

denne definisjonen. Denne definisjonen har blitt vektlagt da den er benyttet i siste 

nøkkelrapport for reisevaneundersøkelsen og i Nasjonal gåstrategi. Det bør samtidig være et 

mål om å forbedre kollektivtilbudet, og ikke si seg tilfreds med denne kategorien. Derfor 

suppleres det også med en 500 meters avstand i analysen, som kan illustrere et 

forbedringspotensial.  
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Det er viktig å poengtere at et godt kollektivtilbud er avhengig av flere aspekter enn det som 

oppgis som definisjon. Det er viktig for reisende at bussen er presis, har tilstrekkelig med 

tilgjengelige sitteplasser og at reisen ikke bruker mye lenger tid enn estimert. Dette blir ikke 

tatt hensyn til her, men er altså aspekter som kan påvirke i hvilken grad busstilbudet oppfattes 

som godt.  

3.6 Datakvalitet 

Resultater fra undersøkelser og forskning har en grad av usikkerhet knyttet til seg. Det er i den 

sammenheng viktig å øke sikkerheten gjennom å ta forhåndsregler og gjøre tiltak som kan 

styrke oppgavens verdi. Dette skal gjennomgås i dette delkapittelet. 

3.6.1 Reliabilitet og validitet 

Knyttet til oppgavens validitet og reliabilitet er det flere aspekter som spiller inn. Begrepene 

vil derfor bli gjennomgått her, og hvordan de er sikret i denne oppgaven. 

Validitet handler om gyldighet og relevans (hentet fra engelske validity). Begrepet benyttes 

for å beskrive i hvilken grad det som er målt har relevans for problemstillingen som 

undersøkes (Johannessen et al., 2010).  

Om man baserer litteratursøk på urelevante eller lite aktuelle nøkkelord for å finne litteratur, 

vil dette kunne gi litteratur som er mindre relevant knyttet opp til problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Ordene benyttet i litteratursøk i denne oppgaven har vært både på 

norsk og engelsk, og jeg har gått inn for å finne et utvalg med ord som kan kartlegge det 

aktuelle temaet.  

Valg av indikatorer har i stor grad kunne avgjøre resultatenes validitet. Ved valg av 

indikatorer som ikke beskriver fotgjengervennlige omgivelser, vil resultatene ikke kunne 

beskrive om caseområdene er fotgjengervennlige eller ikke. Det er lagt stor vekt på å velge 

indikatorer som er omtalt mange ganger i faglitteraturen for dette feltet. Det har også vært 

viktig å basere denne litteraturen på tekster av omtalte og dyktige forfattere, som også har blitt 

referert til i andre kilder. En utfordring har vært at ikke alle indikatorer er kvantifiserbare, som 

har begrenset utvalget mulige indikatorer.  
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Om litteraturutvalget er minimalt kan dette føre til at man benytter kilder som ikke direkte 

handler om det aktuelle temaet, og derfor ikke gir tilstrekkelig gyldige data for å besvare 

problemstillingen. Tilgjengeligheten på godt faglitteratur har vært god knyttet til denne 

oppgaven. Veiledere er spurt om aktuelle litteraturhenvisninger for å minimere 

sannsynligheten for at kjente og aktuelle kilder har blitt utelatt.  

Reliabilitet dreier seg om datas pålitelighet. Dette vises gjennom hvor nøyaktige dataene er, 

hvilke data som benyttes, samt hvordan de innhentes m.m. (Johannessen et al., 2010).  

Datasettets nøyaktighet er svært viktig for resultatenes reliabilitet. Analysene har tatt 

utgangspunkt i data hentet fra Norsk Vegdatabank (NVDB), som er god kilde for data knyttet 

til transport i Norge. Utover dette er gangnettverket hentet fra NVDB også forbedret av 

forfatteren. Dette gjennomgås i delkapittel 3.6.2.  

Valget av analyse og hvordan dataene er bearbeidet kan påvirke hvor pålitelige resultatene er. 

Det er benyttet flere ulike analysemetoder benyttet i oppgaven, spesielt kvanitative. Ved noen 

tilfeller er det gjort flere typer tilgjengelighetsanalyse for å kunne gi et bedre bilde av 

forholdene i caseområdene.  

Hvor det ble søkt etter litteraturkilder vil også kunne påvirke påliteligheten for dataene. 

Metoden i litteraturstudien er utredet for i delkapittel 3.2. Med bakgrunn i at det ble søkt i 

flere databaser, alle anbefalt av NTNUs universitetsbibliotek, er det sannsynligvis 

kvalitetssikret litteratur. Det er samtidig verdt å poengtere at det kan skje feil ved 

kvalitetssikringen, men sjansen for at litteraturen i så fall ikke er kvalitetssikret er liten.  

Under befaringen gikk forfatteren en løype gjennom caseområdene for å fotografere aktuelle 

aspekter ved omgivelsene. Det ble ikke valgt ut en rute på forhånd, derimot ble området 

vurdert ved ankomst. Ved alle caseområder ble det gjort rutevalg for å effektiv prøve å dekke 

mest mulig av områdene i løpet av samme befaring og få med seg mest mulig variasjon i 

omgivelsene. Det er mulig at ikke alle områder ble dekket, og at elementer som kunne vært av 

stor interesse har blitt oversett ved å ikke gå alle gatene i alle caseområdene. For å få så høy 

reliabilitet som mulig var befaringene var omfattende. Dermed ble minimalt med områder 

utelatt. Det har også vært av stor betydning å dokumentere området slik det framstår, ikke kun 

de verste eller beste aspektene.  
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Et annet aspekt som påvirker oppgavens reliabilitet er hvilken informasjon og hvilke 

resultater som presenteres. Det er avgjørende å ikke manipulere eller unnlate data eller funn 

som motargumenterer en hypotese kun fordi dette ikke reflekterer forfatterens inntrykk. Alle 

data som er av relevans for oppgaven bør inkluderes, da resultatene skal kunne gi et mest 

mulig reelt bilde av virkeligheten.  

3.6.2 Nettverksdata 

Gangnettet lagt inn i GIS-programvare og visualisert for å kunne vise hvordan strukturen på 

gatene er formet. Da det var usikkert i hvilken grad nettverket var komplett for de ulike 

caseområdene, gikk jeg gjennom alle områdene og supplerte med lenker der det i dag er mulig 

å gå. Eksempelvis har dette blitt gjort der det er synlige stier, parker, parkeringsplasser og 

andre områder hvor det er mulig å gå som fotgjenger uten at man ferdes i områder som ikke er 

egnet for gåing. Dette forbedret det eksisterende nettverket, og sikret at nettverksmodellene ga 

mer realistiske muligheter for fotgjengere enn det opprinnelige nettverket. Å simulere 

fotgjengeres tilgjengelighet er per dags dato ennå en utfordring, da fotgjengere er en mindre 

kontrollerbar transportgruppe. Fotgjengere går hvor det passer, ikke hvor de må, noe som gjør 

at det ikke er det samme å modellere for gåing som for biltransport.  

Enda en mangel ved nettverket er at det er basert på bilvegnettverk. Dette har gjort at deler av 

lenkene i nettverket har havnet midt i vegen, i motsetning til på sidene eller på fortauene langs 

vegen, som er vist på figur 12. 
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Figur 12: Illustrasjon av gånettverk benyttet i ArcMap. Utklipp hentet fra Prinsensgate/Bispegata i Midtbyen. 

 

3.6.3 Reisevaneundersøkelse 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen er en innhenting av datamateriale som beskriver den 

norske befolkningens transportvaner. Hensikten med å samle inn denne informasjonen er å 

benytte det til forskning og transportplanlegging. Undersøkelsen er bestilt og finansiert av 

Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor 

(Transportøkonomisk institutt, u.d.-a).  

RVU gir informasjon om en rekke forhold, bl.a. tilgang på transportmidler, alle reiser foretatt 

en oppgitt dag, arbeidsreiser, om husholdningen og yrkesaktivitet. Gruppen som undersøkes 

er norske statsborgere fra 13 år og eldre, hvor beboere på institusjoner er utelukket fra 

datasettet. Undersøkelsen gjøres ca. hvert fjerde år, og Transportøkonomisk institutt står 

ansvarlig for gjennomførelsen. Den siste undersøkelsen ble gjennomført i 2013/2014 

(Hjorthol et al., 2014). 
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Reisevaneundersøkelsene har en del relevant informasjon for problemstillingen, hvor særlig 

informasjonen om fotgjengere er av relevans. Hvem går, hvor langt går de og hvor ofte er 

noen av de sentrale spørsmålene. 

Dette er svært relevante data, og svært nyttig for å vurdere flere sentrale punkter i oppgaven. 

Samtidig er det flere utfordringer knyttet til data hentet fra RVU. Det er ikke alle bydeler som 

er like godt representerte i statistikken, så flere områder må ekskluderes basert på manglende 

eller utilstrekkelig validitet.  

Reisevanedataene som er benyttet i denne oppgaven er alle reisene gjort hvor både 

startpunktet og endepunktet for reisen var innenfor kommunegrensen for Trondheim. Dette 

betyr at informantene kan bo utenfor kommunen og likevel være en del av datagrunnlaget 

dersom reisen ble tatt innenfor Trondheim kommune.  

Hvordan en reise defineres vil også legge rammer for hvilke resultat man får. I 

Reisevaneundersøkelsen er en reise definert som: 

«enhver forflytning utenfor tomten der man bor, uavhengig av lengde, varighet eller 

formål. Når en kommer fram til stedet for formålet med reisen, regnes reisen som 

avsluttet. På en reise kan det brukes ett eller flere transportmidler. Å gå eller sykle 

regnes som selvstendige reisemåter på linje med motoriserte transportmidler» 

(Hjorthol et al., 2014, s. II). 

 

Figur 13: Eksempler på forskjellige typer reiser (Hjorthol et al., 2014) 

Dette kan legge begrensninger for informasjon om hvor mye informanten beveger seg. 

Dersom informanten kjører til et kjøpesenter, handler der og kjører hjem, vil reisen defineres 

som to reiser (figur 13). I realiteten kan det hende at informanten har brukt en del tid på 

kjøpesenteret og gått langt mellom hver butikk. Dette vil selvsagt avhenge av størrelsen på 

kjøpesenteret, men i denne forbindelsen vil uansett slike reiser ikke registreres av 

undersøkelsen. Dersom samme informant kjørte til sentrum i byen, og gikk rundt fra butikk til 
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butikk kan det hende at vedkommende gikk tilsvarende distanse som i et kjøpesenter, mens 

det nå hadde blir registrert som vesentlig flere reiser.  

Et annet aspekt ved reisevanedataene er hvem som er informanter for undersøkelsen. 

Målgruppen er definert som «bosatte i Norge som er 13 år eller eldre» (Hjorthol et al., 2014, 

s. 4). Dette betyr at barn yngre enn 13 år eller institusjonsbeboere ikke er en del av 

undersøkelsen. Spesielt barns reisevaner vil i denne oppgaven kunne vært interessant, da det i 

deres situasjon er spesielt viktig at reisene er trygge, kortest mulig og har minst mulig trafikk 

involvert. Det hadde derfor i denne sammenheng vært svært interessant å se hvordan barn 

ferdes.  
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4. Caseområdene 

Basert på de data som ble innhentet, er følgende byområder i Trondheim valgt som 

caseområder: Midtbyen (levekårssone 120), Bakklandet-Møllenberg (levekårssone 141), 

Kattem (levekårssone 734), Åsheim-Lundåsen (levekårssone 733). 

 

Figur 14: Utvalgte soner og deres plassering i Trondheim. 

Disse områdene er valgt basert på et ønske om å ha variasjon i utvalget, samtidig som det skal 

være mulig å sammenligne dem. De utvalgte sonene tilhører to typer bydeler, henholdsvis to 

nabosoner fra hver bydelstype (figur 14). Dette gir grunnlag for å sammenligne sonene basert 

på hvor i byen de ligger. For å si noe om sonenes utforming blir bygningstypene presentert. 

Disse er hentet fra Trondheim kommune siste levekårsundersøkelse (Trondheim kommune, 

2012, s. 19). De ulike bygningstypene er definert som følger:  

Enebolig: Frittliggende bygning med én boenhet og evt. sokkelleil.  

Småhus: Rekkehus, terrassehus, tomannsbolig, færre enn tre etasjer  

Blokk: Store boligbygg med fem eller flere boliger  

Felleshusholdning: Felles oppholdsrom (studenter, eldre m.v.)  

Forretningsgård: Foreningsvirksomhet (butikk, kontor m.v.)  

(Oversikten viser bygningstyper prosentfordelt innenfor alle bygningstyper)  
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4.1 Midtbyen 

Sonen Midtbyen ligger i selve kjernen av Trondheim, og regnes som byens sentrum. Det er 

også den eldste delen av byen, grunnlagt av Olav Tryggvason i 997 (Rosvold, 2016, Rosvold, 

2015). Midtbyen har et areal på 1 km², og er en halvøy med Nidelva som naturlig sonegrense i 

sør, øst og nord.  

Dagens Midtbyen er preget av byplanen utarbeidet av general, ingeniør og byplanlegger Johan 

Caspar de Cicignon etter en stor bybrann i 1691 (Rosvold, 2015). Planen sikret bredere gater, 

som skulle hindre spredning ved eventuelle framtidige branner. I ettertid har planen blitt 

modifisert ved å legge inn veiter, smale gater, gjennom de større kvartalene i Midtbyen. 

Bydelen har en blanding av nyere og eldre bebyggelse.  

Bygningstypene i sonen er fordelt som følger: 

Eneboliger: 1 % 

Småhus: 12 % 

Blokk: 65 % 

Felleshusholdning, forretningsgård, m.v.: 22 % 

Befolkning 

Midtbyen huser 3894 innbyggere pr. 1.1.2011 (Trondheim kommune, 2012). Dette medregner 

ikke studenter bosatt i bydelen. Midtbyen har den største andelen bosatte i aldersgruppen 18 – 

29 år (41%), samtidig som de har den laveste andelen 17 år og under (5%). 

Transport og reisevaner 

Som Trondheims sentrum, har Midtbyen blitt et knutepunkt for trafikk i kommunen. Bydelen 

opplever en stor mengde trafikk med Midtbyen som mål, samtidig som en stor gruppe er 

gjennomreisende.  

Midtbyen er spesielt et knutepunkt for kollektivtransport i Trondheim. Den siste 

reisevaneundersøkelsen viser at 18,9 % av reisene som startet i Midtbyen hadde 

kollektivtransport som hovedreisemiddel. Tabell 2 viser oversikten over 

reisemiddelfordelingen for reiser som startet i Midtbyen.  
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Tabell 2: Reisemiddelfordeling for reiser startet i bydel Midtbyen (Hjorthol et al., 2014). 

Hovedtransportmiddel Antall reiser i Midtbyen 
Prosentandel av alle reiser i 

Midtbyen 

Til fots 16 712 35,6 % 

Sykkel 5 506 11,7 % 

Bil, fører 11 177 23,8 % 

Bil, passasjer 2 714 5,8 % 

Buss/rutebil/ekspressbuss i 

rute 
8 854 18,9 % 

Trikk/bybane 580 1,2 % 

Moped 509 1,1 % 

Annet 856 1,9 % 

 

4.2 Bakklandet-Møllenberg 

Området Bakklandet-Møllenberg ligger rett øst for Midtbyen, på andre siden av Nidelva. 

Sonens nordlige halvdel regnes som Møllenberg, og Bakklandet omfatter den sørlige 

halvdelen. Bakklandet ble først bebygd på midten av 1600-tallet, og ble etter hvert 

Trondheims første forstad (Rosvold, 2014). Møllenberg er primært et boligstrøk, og er kjent 

for sitt karakteristiske preg med to-etasjes bygårder fra 1880-1890-årene, som sett på figur 15 

(Rosvold, 2012b).  
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Bygningstypene i sonen er fordelt som følger: 

Eneboliger: 2 % 

Småhus: 23 % 

Blokk: 73 % 

Felleshusholdning, forretningsgård, m.v.: 3 % 

 

Figur 15: Bakklandet-Møllenberg har mye blokkbebyggelse. Her fra Kirkegata i Møllenberg . 

Befolkning 

Bakklandet-Møllenberg har 4621 innbyggere, og som Midtbyen har denne sonen en over 

gjennomsnittlig ung befolkning (Trondheim kommune, 2012). 59 % av befolkningen i BM er 

under 40 år gamle, mens kun 5 % er over 66 år.   

Transport og reisevaner 

Det er svært mange på Bakklandet-Møllenberg som går. Rett over halvparten av reisene er 

som fotgjenger, og hele 75,7 % reiser med miljøvennlig transport (gåing, sykkel og rutebuss), 

se tabell 3. 
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Tabell 3: Reisemiddelfordeling for reiser startet i bydel Bakklandet-Møllenberg (Hjorthol et al., 2014). 

Hovedtransportmiddel Antall reiser i BM 
Prosentandel av alle reiser i 

BM 

Til fots 4 879 50,3 % 

Sykkel 1 313 13,5 % 

Bil, fører 1 819 18,8 % 

Bil, passasjer 467 4,8 % 

Buss/rutebil/ekspressbuss i 

rute 
1 152 11,9 % 

Drosje/taxi 62 0,6 % 

 

4.3 Kattem 

Kattem er en bydel langt sør i Trondheim, ca. 12 km sør for Trondheim sentrum. Sonen har et 

innbyggertall på 4445 (Trondheim kommune, 2012).  

Bydelen har en spredning i boligtypologi, med en del blokkbebyggelse (figur 16), noen 

rekkehus og små og store eneboliger. Boligbebyggelsen er plassert nokså kompakt, med noen 

få utskudd bosatt litt sør i sonen.  
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Bygningstypene i sonen er fordelt som følger: 

Eneboliger: 15 % 

Småhus: 34 % 

Blokk: 50% 

Felleshusholdning, forretningsgård, m.v.: 1 % 

 

Figur 16: Typisk blokkbebyggelse på Kattem . 

Transport og reisevaner 

Basert på reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 har Kattem en høy andel reisende til fots (tabell 

4). Snittet for kommunen for øvrig er 28 %, og for resten av landet ligger andelen på 21 %. 

Kattem har med sine 39 % et godt tall for andel fotgjengere. Andelen som kjører er også 

lavere enn gjennomsnittet, da 41,2 % av reisene som starter i Kattem er den reisende bilfører.  
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Tabell 4: Reisemiddelfordeling for reiser startet i bydel Kattem (Hjorthol et al., 2014). 

Hovedtransportmiddel Antall reiser i 

Kattem 

Andel reiser 

Til fots 3 146 39 % 

Sykkel 356 4,4 % 

Motorsykkel 39 0,5 % 

Bil, fører 3 328 41,2 % 

Bil, passasjer 499 6,2 % 

Buss/rutebuss/ekspressbuss i 

rute 

652 8,1 % 

Turbuss/chartret buss 53 0,7 % 

 

4.4 Åsheim-Lundåsen 

Åsheim-Lundåsen er helt sør i Trondheim kommune, ca. 11 km fra Trondheim sentrum. 

Åsheim-Lundåsen er som Bakklandet-Møllenberg en sone satt sammen av to litt ulike 

områder. Lundåsen er nettopp en ås, med i hovedsak større villabebyggelse i et utelukkende 

boligområde (figur 17). Dette området ble bygget fra midten av 80-tallet og fram til midten av 

1990 (Rosvold, 2012a). Åsheim har et flatere landskap, med litt større spredning i 

boligstørrelse, men preges også av å være i hovedsak eneboliger.  

I denne sonen er innbyggertallet på 3089 personer, som er noe lavere enn Kattem på tross av 

at de ikke er så ulike i størrelse. 
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Bygningstypene i sonen er fordelt som følger: 

Eneboliger: 81 % 

Småhus: 14 % 

Blokk: 5 % 

Felleshusholdning, forretningsgård, m.v.: 0 % 

 

Figur 17: Åsheim-Lundåsen er svært preget av eneboligbebyggelse. Her fra Lundåsen . 

 

Transport og reisevaner 

Reisevanene for innbyggerne i Åsheim-Lundåsen er mindre orientert rundt miljøvennlig 

transport enn de øvrige sonene i denne oppgaven. Under ¼-del av reisene som starter i denne 

sonen er transportmidlene vi regner som kjernen i miljøvennlig transport, gåing, sykkel og 

kollektivtransport (tabell 5). Hele 70,6 % av reisene er som bilfører, med supplerende 5,4 % 

som passasjer. På tross av at færre kjører bil i Kattem, er andelen bilpassasjerer høyere der. 

Dette tyder på at flere kjører alene når reisene starter i Åsheim-Lundåsen.  
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Tabell 5: Reisemiddelfordeling for reiser startet i bydel Åsheim-Lundåsen (Hjorthol et al., 2014). 

Hovedtransportmiddel Antall reiser i Åsheim-

Lundåsen 

Andel reiser 

Til fots 636 13,3 % 

Sykkel 211 4,4 % 

Motorsykkel 39 0,8 % 

Bil, fører 3 383 70,6 % 

Bil, passasjer 259 5,4 % 

Buss/rutebuss/ekspressbuss i 

rute 

263 5,5 % 
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5. Resultat og diskusjon 

Gjennom dette kapittelet gjennomgås resultatene fra kartlegging av sonene, noe som vil gi et 

innblikk i hvordan de ulike sonene er tilpasset fotgjengere og gåaktivitet.   

For å vurdere hvordan og i hvilken grad caseområdene er tilrettelagt for fotgjengere blir det 

her lagt vekt på i hvilken grad områdene har egenskaper som påvirker fotgjengeres 

tilgjengelighet. De ulike indikatorene beskrives i kapittel 2.4 og 3.5. 

For å undersøke dette gjøres det derfor tilgjengelighetsanalyser for de ulike forholdene for å 

se på rekkevidde til fots til/fra ulike tjenester og funksjoner. Hva som er tilgjengelig i 

nærheten og hvor langt det er dit, er viktig for innbyggere og deres reisevaner. Jo kortere det 

er å gå til destinasjonen, desto mer sannsynlig er det at vedkommende reiser til fots. 

Dette kapittelet besvarer forskningsspørsmål II: Finnes det fysiske forskjellene mellom 

områder med høy andel gående og lav andel gående? Det legger også grunnlaget for 

forskningsspørsmål III, da forslagene til tiltak vil være støttet av resultatene og funnene 

presentert i dette kapittelet.  

5.1 Prinsipp for gatestruktur 

Gjennom undersøkelse med GIS-verktøy har gatestrukturen blitt vurdert. Gatestruktur er her  

Både Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg har tydelig en tradisjonell kvartalsstruktur, som 

man kan se av figur 18. Dette er å forvente av bebyggelse som ble utbygd så tidlig som disse 

caseområdene. 
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Figur 18: Gatestruktur i sonene Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg. 

Basert på litteraturen til blant annet Speck (2012), Lo (2009) og (Gehl, 2010) er 

rutenettstrukturen den mest optimale strukturen for fotgjengere. Dette kan være en indikator 

for at sonene i sentrale Trondheim har et godt utgangspunkt for fotgjengere. 
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Figur 19: Gatestrukturen i sonene Åsheim-Lundåsen og Kattem. 

Åsheim-Lundåsen har i større grad en gatestruktur inspirert av SCAFT-modellen. Figur 19 

viser at Åsheim-Lundåsen har en stor grad av blindveger og et mindre oversiktlig gatenett enn 

den tradisjonelle rutenettstrukturen (figur 20). Under befaring ble det også tydelig at det var 

flere snarveger i sonen (figur 21). Disse var ofte plassert på en slik måte at man var usikker på 

om det var en snarveg eller privat veg. Med utgangspunkt i litteraturen viser bl.a. forskningen 

til at planlegging basert på SCAFT-modellens trestruktur fører til økte avstander og økt 

trafikk i forhold til tradisjonell rutenettstruktur. Med utgangspunkt i andelen som reiser til fots 

som sitt hovedtransportmiddel, så kan gatestrukturen være med på å forklare hvorfor det er få 

fotgjengere i Åsheim-Lundåsen.  
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Figur 20: Blindveg i Lundåsen (Foto: Antonsen). 

 

Figur 21: En skjult snarveg i Lundåsen (Foto: Antonsen). 

Derimot har nabosonen Kattem få blindveger, og gode koblinger mellom bygningene og 

omkringliggende områder. Strukturen er ikke like tydelig kvartalformet slik som i sentrale 

Trondheim, men det er likevel tydelig at gangnettet i Kattem har like egenskaper som 

rutenettmønster. I deler av Kattem er bygningsstrukturen formet som tun, noe som forsterker 
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rutenettet (figur 22). Også småhusbebyggelsen i sonen har en form som forsterker 

rutenettformen.  

 

Figur 22: Tunformet bygningsstruktur i Kattem (Foto: Antonsen). 

Oppsummert har de sentrale sonene mye tydeligere tradisjonell rutenettstruktur enn de ytre 

sonene. Dette er ikke overraskende da den sentrale bybebyggelsen er vesentlig eldre. Det er 

tydelig at det har vært forskjellige planidealer involvert i utviklingen av de ulike 

gatestrukturene, og at gatestrukturen i Åsheim-Lundåsen i utgangspunktet ikke var planlagt 

for gående. De sentrale sonene har en gatestruktur som passer fotgjengere vesentlig bedre enn 

gatestrukturen vist i spesielt Åsheim-Lundåsen.  

5.2 Målpunkt 

For å kunne forklare de fysiske forskjellene mellom områder med mange fotgjengere og 

områder med få, ble ulike indikatorer for fotgjengervennlige omgivelser analysert. De valgte 

indikatorene ble valgt ut fra litteraturstudiet (kap. 2), og var basert på hvilke indikatorer som 

gjentagende ble oppgitt som viktige for fotgjengere. Det ble også gjort en vurdering i hvilken 

grad det var mulig å vurdere de aktuelle indikatorene. Som det er blitt poengtert, så er det ikke 

alle fenomen som er lett å registrere, sammenligne og vurdere på et overordnet nivå.  
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5.2.1 Dagligvarehandel 

Midtbyen har en god dekning når det kommer til dagligvarehandel. 94,1 % av beboerne i 

Midtbyen har inntil 5 minutter å gå til nærmeste dagligvarehandel (figur 23). De resterende de 

beboerne har inntil 10 minutters gange.  

Bakklandet-Møllenberg har faktisk en bedre tilgjengelighet når det kommer til 

dagligvarehandel. Basert på Service Area-analysen som vist i figur 23 har er alle innenfor 10 

minutters gange for nærmeste dagligvarehandel, og 99,9 % av disse er innenfor 5 minutters 

gange.  

 

Figur 23: Service Area-analyse av dagligvarehandel i de sentrale sonene i Trondheim. 

Åsheim-Lundåsen har ingen dagligvarehandler innenfor sonens grenser. Nærmeste butikk 

ligger rett over grensen, i sonen Kattem. Dette gir også utslag i analysen, som viser at 59 % av 

befolkningen har inntil 10 minutters gange til nærmeste dagligvarehandel. Dette betyr at 40,9 

% av befolkningen i sone Åsheim-Lundåsen har mer enn 10 minutter å gå til nærmeste 

dagligvarehandel, og basert på reisevaneundersøkelsens nøkkelrapport fra 2013/14 innebærer 
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dette en økt terskel for å gå dit (Hjorthol et al., 2014). Figur 24 viser tydelig at dette særlig 

gjelder den vestre og nordlige delen av Lundåsen. 

 

Figur 24: Service Area-analyse av dagligvarehandel i sonene Åsheim-Lundåsen og Kattem 

Kattem har 2 registrerte dagligvarehandler. Disse er sentralt plassert i området, som gir en god 

dekning for innbyggerne. 96,1 % av beboerne i Kattem har nærmeste dagligvarehandel 

innenfor 10 minutter.  

Basert på Service Area-analysen i figur 24 er det synlig at butikkene i og i nærheten av sonen 

Kattem dekker nesten hele det bebygde området, med unntak av noen få spredtbebygde hus 

lenger ut i sonen. Det er kun 3,7 % av befolkningen i sonen Kattem har mer enn 10 minutter å 

gå til nærmeste dagligvarehandel. Det kommer også fram av analysen at det er flere som har 

havnet akkurat utenfor analysen, som betyr at om man hadde økt analysen med 1-2 minutters 

rekkevidde, ville nok en større andel vært inkludert. 

For å supplere Service Area-analysen om dagligvarehandel, og for å kunne si noe mer om 

gatestrukturen i caseområdene, ble det også gjennomført en OD Cost Matrix-analyse i 

tilknytning til dagligvarehandel i og i nærhet til caseområdene. Ved denne analysetypen vi 

direktheten vurderes, som da er et mål på hvor direkte en kan reise mellom et gitt punkt 
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(startsted) og en gitt gruppe målpunkter. I denne analysen er startpunktene befolkningspunkter 

(1 punkt pr 50 meter grid), og målpunktene er dagligvareforretninger. Målet på direkthet 

havner ofte mellom 1,2 og 1,4, som betyr at nettverket som oftest er 20-40 % lengre enn 

luftlinje. Jo lavere direkthetsmålet er, desto kortere differanse er det mellom 

nettverksavstanden og luftlinjeavstanden.  

Tabell 6: Oversikt over direktheten i caseområdene, mellom dagligvarehandel og befolkningspunkter. 

Caseområde Direkthet
5
 

Midtbyen 1,38 

Bakklandet-Møllenberg 1,36 

Kattem 1,40 

Åsheim-Lundåsen 1,29 

Tabell 6 viser resultatene fra OD Cost Matrix-analysen. Som det kommer fram av analysen, 

har Åsheim-Lundåsen den mest direkte ruten til dagligvarehandel. Normalt sett tas det 

utgangspunkt i at lavest mulig måling for direkthet betyr at nettverket er svært direkte. Dette 

resultatet for Åsheim-Lundåsen stemmer ikke overens med andre resultater hittil. 

Caseområdet er preget av SCAFT-modellen, som spesielt Hagson (2004) har vurdert som 

mindre direkte enn kvartalstrukturen. De øvrige caseområdene har ganske like resultater, med 

mellom 1,36 og 1,40.  

Et annet aspekt som kan forklare Åsheim-Lundåsens resultat, er avstand. Ved å vurdere den 

gjennomsnittlige avstanden mellom befolkningspunktene benyttet i OD Cost Matrix-analysen, 

er det tydelig at Åsheim-Lundåsen har den lengste snittavstanden, med 611 meter (tabell 7). 

Dette kan forklare hvordan dette caseområdet har fått et spesielt lavt resultat. Utslagene vil 

generelt være størst i små områder med korte avstander. På samme måte vil forskjellene være 

desto mye mindre om avstandene er lengre. Eksempelvis vil en avstand på 200 meter, med 

100 meter omveg, gi et direkthetsresultat på 1,5. Dette selv om avstanden i seg selv er veldig 

                                                 
5
 Direkthet er her målt som differansen mellom nettverksavstanden dividert på avstanden i luftlinje. 
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kort. Om en avstand på 1,5 km har omveg på 500 meter vil resultatet for direkthet bli 1,33, 

altså en del lavere enn for det første eksempelet. På denne måten kan direkthet kun beskrive 

deler av egenskapene ved et nettverk. Dersom avstandene hadde vært ca. like lange, ville 

direkthetsmålet kunne gi tydeligere indikatorer for hvilket gatenett som var mest direkte.  

Av caseområdene har Bakklandet-Møllenberg den korteste avstanden med 471 meter. Det er 

lite overraskende resultat at Bakklandet-Møllenberg får dette resultatet, da Service Area-

analysen viste at 99,9 % av befolkningen har inntil 5 minutter å gå til sin nærmeste 

dagligvarehandel. Midtbyen og Kattem hadde resultater mellom Åsheim-Lundåsen og 

Bakklandet-Møllenberg, litt over 500 meter i gjennomsnittlig avstand til nærmeste 

dagligvarehandel. 

Tabell 7: Gjennomsnittlig avstand til dagligvareforretning fordelt på caseområdene. 

Caseområde Gjennomsnittlig lengde til dagligvareforretning 

Midtbyen 547 m 

Bakklandet-Møllenberg 471 m 

Kattem 530 m 

Åsheim-Lundåsen 611 m 

5.2.2 Servering 

Begrepet «servering» omfatter i denne analysen restaurant/kafé, bar og pub (se NACE-kodene 

organisert i vedlegg A).  

I de sentrale delene av Trondheim er det et godt tilbud av serveringssteder. På Bakklandet-

Møllenberg har 100 % av befolkningen under 5 minutter å gå til nærmeste serveringssted. I 

Midtbyen har 95,7 % av innbyggerne tilsvarende. 100 % av sonen har under 10 minutter 

gåavstand (figur 25).  
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Figur 25: Service Area-analyse av Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg. Analysen viser hvor stor andel som har inntil 5 

minutter og inntil 10 minutter til nærmeste serveringssted. 

For sonene i den ytre delen av byen er det kun registrert ett serveringssted, og det befinner seg 

i Kattem (figur 25). De registrerte bedriftene trenger ikke alltid ligge på den aktuelle adressen 

de er registrert på. I sonene i ytre Trondheim var det så få punkter, at disse ble lett etter for å 

få bekreftet at de stemte. Opprinnelig var det registrert 2 punkter, hvor det andre var plassert i 

de spredtbebygde områdene vest i Åsheim-Lundåsen. Flere forsøk på å finne denne bedriften 

har ikke gitt resultater, så basert på dette velges det å fjerne punktet fra analysen, da det ikke 

er sannsynlig at denne bedriften gir et tilbud om servering til omkringliggende innbyggere.  

Basert på Service-Area-analysen har totalt 60,7 % av Kattem og 55,4 % av Åsheim-Lundåsen 

inntil 10 minutter å gå til nærmeste serveringssted (figur 26 & 27). Disse tallene er vesentlig 

lavere enn for de andre målpunktene. Det er lite overraskende med tanke på at sonene kun har 

ett serveringssted tilgjengelig innenfor disse sonene. Det bør legges til at Heimdal sentrum, 

som ikke ligger langt unna, har et større utvalg av utesteder, og at mange av beboerne i disse 

sonene benytter seg av dette tilbudet i tillegg. 
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Figur 26: Kattems eneste serveringssted (Foto: Antonsen). 

 

Figur 27: SA-analyse av serveringssteder i Åsheim-Lundåsen og Kattem. Analysen viser hvor stor andel som har inntil 5 

minutter og inntil 10 minutter til nærmeste serveringssted. 
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5.2.3 Grønnstruktur og fritidsområde 

Tabell 8: Gjennomsnittlig avstand til nærmeste fritidsområde. 

Sone Gj.snittlig avstand (tid) Gj.snittlig avstand (meter) 

Midtbyen 2,6 min 232 meter 

Bakklandet-Møllenberg 1,7 min 161 meter 

Kattem 2,6 min 237 meter 

Åsheim-Lundåsen 4,7 min 394 meter 

 

Tabell 8 viser noen forskjeller mellom sonene. Åsheim-Lundåsen har lengst til nærmeste 

fritidsområde. Det er viktig å poengtere at dette gjelder nærmeste klassifiserte fritidsområde 

(idrettsplass, park og lekeplass), så det kan være nærmere områder tilgjengelig som ikke er 

inkludert. I analysen er det lagt ved flere områder som ikke er kategorisert som idrettsplass, 

park eller lekeplass, men som likevel tydelig er egnet for lek.  
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Figur 28: Museumsparken i Midtbyen (Foto: Antonsen). 

Basert på befaring og analyse er det tydelig at de fleste sonene har fine områder tilgjengelig 

for fritidsaktiviteter. Figur 28, 29 og 30 viser eksempler blant disse. Som Nasjonal gåstrategi 

poengterer, er det naturelementer viktige i en fotgjengers omgivelser (Berge et al., 2012). 

Eksemplene vist har alle mulig gjennomgang for fotgjengere, og er flotte områder å ta seg en 

liten pause om det skulle være behov. Dette beriker omgivelsene, og gir flere alternativer for 

rutevalg (Speck, 2012). 
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Figur 29: Lekeplass i Nonnegata, Bakklandet-Møllenberg (Foto: Antonsen). 

 

Figur 30: Typisk lekeområde mellom blokkene i Kattem (Foto: Antonsen). 

Noen av sonene er mer preget av å ha trær langs vegene. Dette gjelder spesielt Midtbyen og 

Bakklandet-Møllenberg. Eksempler på dette vises i figur 31 og 32. Plantede trær gjør at 

avstander oppleves som kortere, som bidrar til å senke terskelen for å gå (Speck, 2012).  
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Figur 31: Trær langs Kjøpmannsgata i Midtbyen (Foto: Antonsen). 

 

Figur 32: Trær langs Kirkegata på Bakklandet-Møllenberg (Foto: Antonsen). 

Åsheim-Lundåsen og Kattem har færre innslag med trær langs vegene, se figur 33 og 34. 

Basert på Speck (2012) gjør dette at vegen oppleves lengre enn om det hadde vært plantet 

trær.  
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Figur 33: Ringvålvegen har kun lyktestolper langs vegen (Foto: Antonsen). 

 

Figur 34: Kattem har flere strekninger uten trær, her langs Myrstadvegen (Foto: Antonsen). 
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5.2.4 Mangfold 

Mangfold i målpunkter i nærmiljøet gir fotgjengere muligheten til å gå til flere målpunkter. 

Desto flere man kan nå til fots av sine aktiviteter, jo flere kommer til å gripe muligheten til å 

gjøre nettopp det.  

En vurdering av antallet ulike former for næring som befinner seg innenfor området er valgt 

som pragmatisk tilnærming til mangfoldet i sonene. Desto større utvalget av målpunkter det 

er, desto større sannsynlighet er det for at også turene som ikke er daglige, blir gjort til fots. 

Dette kan gjelde handel, service, helse, arbeid og flere former for målrettede reiser man tar i 

sin hverdag. At bedriftene er registrert på en bestemt adresse, trenger ikke bety at bedriften 

holder til der, men det vil gjelde i de aller fleste tilfeller.  

 

Figur 35: Alle bedrifter i Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg. Bedriftene er ikke kategoriserte. 

Midtbyen har 2739 registrerte bedrifter (figur 35). De fleste er registrert på fastlandssiden av 

sonen, og det er tydelig at det er stor tetthet av bedrifter her. Dette er ikke overraskende, da 

dette er sentrumsområdet i kommunen, og vil da ha flere bedrifter, og flere nisjeforretninger 

enn andre soner.  
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Bakklandet-Møllenberg har 479 bedrifter registrert. Disse er fordelt jevnt over sonen, og har 

en stor spredning i hvilken type bedrift.  

Kattem har 144 bedrifter innenfor sonen (figur 36). De fleste bedriftene er plassert i den 

nordre og tettest befolkede delen av sonen. Åsheim-Lundåsen har 152 bedrifter. Bedriftene er 

særlig lokalisert i de sentrale delene av sonen.  

Alle sonene har et variert antall bedrifter i sonene, som gir tilbud av tjenester, i tillegg til 

arbeidsplasser. Det er ikke gitt at alle bedriftene henvender seg til lokale kunder. Dette er 

positivt, og gir variasjon i sonene. Jacobs (1961) mente fire forutsetninger måtte være på plass 

for å få et frodig mangfold; blandete primærfuksjoner, små kvartaler, bygninger med 

varierende alder og tilstand og befolkningstetthet. Disse forutsetningene er tydeligere i 

Midtbyen enn i noen av de andre sonene, og i dette tilfellet bekrefter Jacobs tanke.  
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Figur 36: Alle bedrifter i Kattem og Åsheim-Lundåsen. 

 

5.2.5 Oppsummering målpunkt 

Midtbyen er Trondheims sentrumssone, og er gjennom dette forventet å ha en stor mengde 

målpunkter. Bydelen inneholder målpunkter innenfor mange kategorier. På Bakklandet-

Møllenberg er det en lavere andel målpunkt enn Midtbyen, i hovedsak grunnet en høyere 

andel boliger. Bakklandet har en større konsentrasjon av næring, særlig langs Nedre 

Bakklandet. Spesielt serverings- og handelsnæringene preger området, med en nærhet til både 

Trondheim sentrum og Nidelva.  

Når det kommer til målpunkt viste analysene at disse to sonene hadde et stort utvalg av det 

meste. Dette er ikke overraskende da begge sonene ligger sentralt i Trondheim, og bedrifter 
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derfor har potensiale for større kundegrunnlag. Bakklandet-Møllenberg hadde jevnt over litt 

høyere dekning av dagligvarehandel og serveringssteder enn Midtbyen, men det var minimale 

forskjeller. Forskjellene kan komme av ulike forhold, eksempelvis at Bakklandet-Møllenberg 

er litt mindre enn Midtbyen og har en mer kompakt befolkningslokalisering enn Midtbyen. 

Med tanke på at Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg er to svært sentrale soner, er det ikke 

overraskende at disse sonene har en betydelig større andel målpunkter i nærheten. Det høye 

antallet vil også kunne forklare hvorfor disse sonene har høyere dekning av de ulike 

målpunktene innenfor en 10-minutters gåtur.  

Kattem har en del målpunkter, med flere større skoler i området, samt noen mindre 

utadrettede næringsområder. Åsheim-Lundåsen preges av å være primært boligområde, med 

noen bedrifter. Kattem hadde en vesentlig sterkere dekning av tjenester som dagligvarehandel, 

servering og undervisning enn Åsheim-Lundåsen. Sistnevnte sone har ingen 

dagligvarehandel, ingen av skolene som elevene kretser til og ingen serveringssteder. Likevel 

er det ikke lang avstand til de aktuelle målpunktene i nabosonen Kattem, som hadde et tilbud 

blant alle kategoriene målpunkt. Dette resultatet viser at Kattem har en større 

funksjonsblanding innenfor sin sone, mens Åsheim-Lundåsen nesten utelukkende er 

boligområder. Dette er med på å forsterke positive omgivelser for fotgjengere, da 

funksjonsblanding fører til kortere avstander til nærmeste målpunkt (Speck, 2012, 

Southworth, 2005). 

Det er tydelig at de sentrale sonene har et vesentlig bedre tilbud enn de ytre sonene. Dette er 

ikke overraskende, da det er vesentlig flere som ferdes gjennom de sentrale sonene enn de 

ytre, da disse er mer preget av å være boligområder. Basert på Jacobs’ tanker om mangfold, er 

det også tydelig at Midtbyen og til dels Bakklandet-Møllenberg har større mangfold og flere 

målpunkt.  

5.3 Kollektivtilbud 

Midtbyen er som nevnt et kollektivknutepunkt i Trondheim, der de fleste bussruter går innom, 

samt byens eneste trikk har ett av sine endepunkt. Mange av holdeplassene i denne sonen har 

svært mange avganger pr. time. Figur 37 viser at tilnærmet hele Midtbyen har et godt 

kollektivtilbud etter den anvendte definisjonen. Bakklandet-Møllenberg har bussholdeplasser i 
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grenseområdene av sonen (figur 37). I nord- og østlig side av sonen er det svært mange 

avganger i timen.  

 

Figur 37: Service Area-analyse av kollektivtilbudet i sentrale Trondheim. 

Kollektivtilbudet er et viktig supplement for fotgjengere, og noe som gjør det lettere å bevege 

seg lengre distanser enn det er aktuelt å gå. Gjennom analysen kommer det fram at 97,8 % av 

innbyggere i Midtbyen har inntil 500 meter til en kollektivholdeplass med minst 4 avganger i 

timen, og 100 % er sonene er innenfor 1 kilometer. Caseområdet Bakklandet-Møllenberg har 

89 % innenfor 500 meter, og 100 % innenfor 1 km. Basert på vurdering av et godt 

kollektivtilbud, benyttet i reisevaneundersøkelsenes nøkkelrapport (Hjorthol et al., 2014) og 

Nasjonal gåstrategi (Berge et al., 2012), er begge sonene godt dekket. Om man vektlegger 500 

meters grensen, er det tydelig at Midtbyen er noe bedre dekket enn Bakklandet-Møllenberg.  
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Åsheim-Lundåsen har enkelte busstopp som går gjennom eller ender i området (figur 38). 

Lundåsen Nordre er endestasjonen for buss nr. 9, som er en stiv
6
 rute med avganger fra hvert 

10-15. minutt i rushtiden, til hver time på kveldene og søndager. 

Buss nr. 43 går langs Ringvålvegen, som i dette tilfellet grenseskillet mellom Kattem og 

Åsheim-Lundåsen. Dette er ikke en stiv bussrute, men har avganger med alt fra 15 til 75 

minutter mellom hver avgang.  

 

Figur 38: Service Area-analyse av kollektivtilbudet i ytre Trondheim. 

SA-analysen viser at en stor andel i Kattem og Åsheim-Lundåsen har et godt kollektivtilbud 

(figur 38). 82 % av befolkningen i Kattem er innenfor 500 meter fra en holdeplass med minst 

4 avganger i timen, og totalt 98,1 % er innenfor 1 km.  

Resultatene for Åsheim-Lundåsen er 83,5 % innenfor 500 meter og 95,3 % innenfor 1 km.  

 

                                                 
6
 Stive rutetider har til hensikt å gjøre reisen for kundene lettere ved at rutetidene har et gjenkjennelig mønster. 

«Avganger på samme minuttall hver time er det man oftest forbinder med stive rutetider» (Ruter, 2011, s. 12). 
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98,1 % av befolkningen i Kattem (figur 38) har inntil en kilometer til en holdeplass med minst 

4 avganger i timen. Andelene som gjennom denne analysen ikke har et godt kollektivtilbud 

gjelder i hovedsak de mer spredtbebygde delene av sonene, som vest i Åsheim-Lundåsen og 

sør i Kattem.  

Basert på analysen for kollektivtilbudet er både Kattem og Åsheim-Lundåsen godt dekket i de 

tett bebygde områdene, da begge sonene hadde over 95 % av sin befolkning innenfor den 

valgte definisjonen av et godt kollektivtilbud. Holdeplassene er plassert sentralt i begge 

sonene, som nok har gitt et godt resultat. 

5.4 Oppsummering for resultat og diskusjon 

Analysene har sett nærmere på ulike fysiske elementer som er viktige for fotgjengere, hvor 

planlegging kan spille en viktig rolle. Målet var å besvare forskningsspørsmål II: Finnes det 

fysiske forskjellene mellom områder med høy andel gående og lav andel gående?  

Ved å gjennomgå prinsippene for gatestruktur, viktige målpunkter og dekningen av 

kollektivtilbudet har flere forhold blitt klarlagt.   

Tre av fire caseområder har gatenett preget av kvartalsstruktur. Åsheim-Lundåsen har i større 

grad trestruktur som nettverksprinsipp, som en hentet fra SCAFT-modellen (Hagson, 2004).  

Målpunktene dagligvarehandel, servering, fritidsområder og mangfold har blitt undersøkt, og 

særlig caseområdene Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg utmerker seg, med en svært høy 

dekning, korte avstander og stor variasjon blant de undersøkte målpunktene. 

I samtlige soner har over 80 % inntil 500 meter og gå til en holdeplass med minst 4 avganger i 

timen. Over 95 % har inntil 1 km til det samme. Dette er god dekning, men viser noen 

forskjeller mellom sonene. Midtbyen har det beste kollektivtilbudet med bakgrunn i 

definisjonen benyttet som mål. 

Åsheim-Lundåsen er sonen med lavest andel gående, og som jevnt over har fått dårligere 

resultater. Caseområdet er preget av lengre avstander og svakere tilgang på viktige 

målpunkter. Det skal likevel poengteres at ved flere tilfeller er ikke det spesielt stor forskjell 

mellom denne sonens resultater og nabosonen Kattems resultater, som har en vesentlig høyere 

gåandel. Basert på analysene er de største forskjellene mellom disse to caseområdene at 
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Kattem har en mer tilgjengelig gatestruktur og innbyggerne i Kattem har kortere avstand til 

dagligvarehandel og nærmeste fritidsområde.  

Forskjellene mellom Midtbyen og Bakklandet-Møllenberg er ikke store. Begge caseområdene 

har en høy andel gående, god tilgang på viktige målpunkter i nærområdet og har begge en 

gatestruktur som ifølge litteraturen er ideell for fotgjengere, nemlig kvartalstrukturen. 

Bakklandet-Møllenberg skiller seg litt ut, med en kortere avstand til dagligvarehandel og til 

fritidsområder.  

Mellom de sentrale og de ytre caseområdene er det også noen forskjeller. De sentrale 

caseområdene har tydeligere kvartalsstruktur, større tilgjengelighet til aktuelle målpunkter og 

større tilgang på et godt kollektivtilbud.   
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6. Forslag til tiltak 

Analysene har sett nærmere på flere aspekter ved fotgjengervennlige omgivelser og hvordan 

vurdere disse. Med utgangspunkt i litteraturen, befaring og resultatene fra analysene ønsker 

jeg her å foreslå tiltak og satsningsområder for de ulike sonene.  

Dette kapittelet besvarer forskningsspørsmål III: Hvilke fysiske tiltak kan legge til rette for 

mer gåaktivitet?  

6.1 Midtbyen 

Med utgangspunkt i de valgte indikatorene og undersøkelsene er Midtbyen et relativt godt 

område for gåing. Sonen har en god dekning av dagligvarehandel, serveringssteder, 

fritidsområder og har et mangfold i næringer representert. Hele sonen har tilgang på et godt 

kollektivtilbud.  

På bakgrunn av de valgte indikatorene og hvilke resultater de har fått, er det vanskelig å finne 

forslag til tiltak basert på de gjennomførte analysene. Caseområdet har gode forhold for gåing 

basert på analysene gjennomført i denne oppgaven. Det er viktig å poengtere at dette er basert 

på hva denne oppgaven har tatt utgangspunkt i. Ved vurdering av andre og flere faktorer som 

påvirker fotgjengere, vil resultatet kunne bli annerledes, og flere tiltak vært tydeligere. Jeg har 

her valgt å ikke anbefale tiltak knyttet til gåing som ikke er gjennomgått, da dette ikke blir 

støttet av litteratur i selve oppgaven. 

Det er derfor ikke anbefalt tiltak for denne sonen.  

6.2 Bakklandet-Møllenberg 

Bakklandet-Møllenberg er sonen med høyest andel gående av caseområdene. Dette ga en 

forventning om at sonen har gode forhold for fotgjengere, som også har blitt bekreftet i 

analysene. Dette har også blitt tilfelle. Sonen har en veldig god dekning av dagligvarehandel 

og serveringssteder. Bakklandet-Møllenberg har også kortest gjennomsnittlig avstand til 

nærmeste dagligvarehandel og fritidsområde, og har en relativt god tilgang på 

kollektivtransport.  
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Å finne forslag til forbedring i denne sonen er vanskelig basert på de valgte indikatorene. Da 

resultatene utelukkende har vært gode, har dette ikke kunne gi noen indikasjon for hvilke 

områder som har potensiale for forbedring.   

Basert på analysene som er gjennomført, anbefaler jeg ingen tiltak, da sonen allerede har en 

svært høy gåandel og har gode forhold for fotgjengere. Dette betyr ikke at sonen ikke kan bli 

bedre for fotgjengere, men at dette kan gjelde forhold for fotgjengere som ikke er dekket av 

denne oppgaven. Som for Midtbyen kunne vurderingen av flere faktorer ført til et tydeligere 

bilde av hva som kan forbedres i dette caseområdet.  

6.3 Kattem 

Kattem har en høy andel gående, og resultatene fra analysene har vist at Kattem har relativt 

gode forhold for fotgjengere basert på de valgte indikatorene. Dette er basert på indikatorene 

som er valgt for denne oppgaven.  

Basert på analysen, spesielt kapittel 5.2.3 «Grønnstruktur og fritidsområde», har det kommet 

fram at et tiltak som kan gjennomføres er å plante flere trær langs gatene i Kattem (Speck, 

2012). Dette vil ikke være et krevende tiltak, og vil kunne forbedre forholdene for fotgjengere 

og kunne styrke naturen i omgivelsene.  

Sammenlignet med de sentrale caseområdene har Kattem svakere tilgang på dagligvarehandel 

og serveringstilbud. Ved en større satsning på å skape møteplasser, kunne dette skapt en større 

etterspørsel etter et tilbud innenfor dagligvare og servering.  

6.4 Åsheim-Lundåsen 

Åsheim-Lundåsen er sonen som gjennomgående har fått de dårligste resultatene i analysene. 

Dette kan forklares av en gatestruktur som ikke er optimal for fotgjengere og mangel på 

målpunkt i sin egen sone, som har ført til lange avstander til de nærmeste målpunktene.  

Det er vanskelig å foreslå tiltak for et område der en stor del av problemet knytter seg til 

gatestruktur og utforming. Dette er ikke lett å endre eller tilpasse, og når en av de 
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grunnleggende kvalitetene ikke sikres, som kan gjøre andre hjelpende tiltak mindre effektive 

(Speck, 2012). 

For å øke funksjonsblandingen kan det legges til rette for mer næringsarealer i sonen. Dette er 

samtidig vanskelig å satse på, da næringsliv i stor grad er avhengig av et marked. Et første 

steg vil kunne være å legge til rette for flere møteplasser i sonen, med områder for opphold 

eller andre interessante kvaliteter. Dette vil kunne skape variasjon i en sone som preges av å 

være ensformig. 

Tiltak som kan forbedre konnektiviteten i nettverket kan være et godt tiltak for å få flere til å 

gå. Dette kan gjøres ved en utbedring av snarveger i sonen, og skilting til disse.  

På samme måte som nabosonen Kattem, kunne Åsheim-Lundåsen økt antallet plantede trær 

langs sentrale vegstrekninger.  

Utfordringene knyttet til å øke gåandelen er komplekse, og flere aspekter må inkluderes for å 

gi presise og effektive forslag til tiltak. Fordi fysiske omgivelser kun er ett aspekt av mange 

flere, kan det godt hende at det er mer potensiale for å øke gåandelen i Kattem.   
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7. Konklusjon 

Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan fysisk planlegging gjøre byområder i 

Trondheim bedre for transportfotgjengere? 

Gjennom denne oppgaven har det bare blitt tydeligere og tydeligere hvor komplekse 

fotgjengere er å planlegge for, og hvor mye som spiller inn i valget mellom å gå eller reise 

med andre reisemiddel. Fotgjengere er en komplisert transportgruppe, og hva de aksepterer er 

veldig individuelt.  

Basert på forskning om fotgjengervennlige omgivelser er det tydelig at fotgjengere må 

prioriteres. Det er i lang tid gjort interessant forskning om hva fotgjengere ønsker i sine 

omgivelser, og hvilke omgivelser som inviterer til å gå. Det er mye forskning tilgjengelig om 

hva som fungerer, og Nasjonal gåstrategi videreformidler dette til kommuner. Nasjonal 

gåstrategi er et godt tiltak for å sette mer fokus på fotgjengeres behov, men oppgaven er så 

stor og har så mange innfallsvinkler at dette arbeidet må forsterkes og ressursene likeså.  

Forskningsspørsmål I: Hva sier eksisterende litteratur om sammenhenger mellom 

fysiske omgivelser og et områdes egnethet for gåing som transportmiddel? 

Basert på faktorene som forskningen viser gir de best forhold for gåing er det flere faktorer 

som spiller inn. Spesielt viktig for gode fotgjengerforhold er finmasket gatestruktur, blandet 

arealbruk, høy sikkerhet, høy tetthet, godt kollektivtilbud, preget av grønnstruktur og har 

variasjon i omgivelsene. 

Forskningsspørsmål II: Finnes det fysiske forskjellene mellom områder med høy andel 

gående og lav andel gående?  

Basert på de valgte indikatorene har vist at de sentrale sonene Midtbyen og Bakklandet-

Møllenberg har bedre forhold for gående, både i form av en god gatestruktur, tilgjengelige 

målpunkt i nærområdet og et godt kollektivtilbud. Disse sonene hadde også høye andeler 

gående. Grunnen til at Midtbyen har lavere andel gående enn Bakklandet-Møllenberg bygger 

nok på at det er flere typer reisemidler tilgjengelig i Midtbyen enn Bakklandet-Møllenberg. 

Dette betyr at i det store bildet er det en lavere andel gående, men likevel en stor gruppe 

fotgjengere.  
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De ytre sonene har mange bra kvaliteter for fotgjengere, men når ikke helt opp innenfor 

aktuelle målpunkter og gatestruktur. Analyser av Kattem har vist at caseområdet har kortere 

avstander og større dekning til målpunkter enn Åsheim-Lundåsen, noe som kan være med på 

å bekrefte hvorfor Kattem har høyere gåandel. Ulikhetene funnet gjennom analysene anser jeg 

samtidig ikke for å være betydelige nok for å alene kunne forklare forskjellene i gåandelene 

på 39 % for Kattem og 13,3 % for Åsheim-Lundåsen. Dette viser at det er flere aspekter som 

kan spille inn i å forklare forskjeller, eksempelvis sosio-demografiske forhold. 

Forskningsspørsmål III: Hvilke fysiske tiltak kan legge til rette for mer gåaktivitet? 

Basert på analysene som har blitt gjort og de valgte indikatorene er det få av caseområdenes 

forhold som har blitt vurdert som direkte dårlige for fotgjengere. Alt i alt har fotgjengere det 

helt greit i transportbildet. Det er rimelig trygt å gå, og mange steder kan man gå til de 

viktigste målpunktene. Det er samtidig flere tiltak som kan gjennomføres. Å legge til rette for 

flere møteplasser kan gi innbyggere kortere avstander til aktuelle målpunkt, utbedring av 

snarveger kan redusere antallet lange omveger og å legge til rette for mer grønnstruktur i 

omgivelsene kan gi hyggeligere omgivelser.  

Om flere indikatorer hadde vært vurdert i oppgaven, ville dette også kunne gitt flere mulige 

tiltak. Det er mange tiltak som kan gjennomføres for fotgjengere, men det er ikke alle faktorer 

som trenger å forbedres.  
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7.1 Videre forskning 

Det er flere retninger og aspekter ved denne masteroppgaven som har vært spennende, men 

utenfor problemstillingen. De er derfor samlet her, som forslag til framtidig forskning eller 

masteroppgaver. 

Gjennom forskningen har jeg kommet innom mye litteratur om sammenhengen mellom 

overvekt og omgivelser, og hvordan omgivelsene våre kan påvirke vår vektstatus. Dette kalles 

«obesogenic environment». I denne oppgaven ble det kun relevant i bakgrunnen, men jeg 

tror det kan være interessant som egen forskning.  

I sammenheng med planlegging for fotgjengere er drift og vedlikehold et viktig aspekt. Dette 

gjelder spesielt i nordiske byer, hvor årstidene endrer landskapet dramatisk. Det er ikke ukjent 

at mange fortau ikke brøytes eller strøs, og om det gjøres, så er det sjeldent raskt etter snøfall. 

Hvordan skal man sikre at fortauene enda er sikre å gå på? Det er ofte eiere av hus/bygårder 

som har ansvar for å sikre fortauet. Finnes det en bedre måte å organisere dette på? 

Det er mange viktig aspekter ved gåing som ikke kan forklares i kun fysisk utforming. Et 

ønske innen videre forskning er derfor å se nærmere på andre aspekter som kan forklare 

utfordringer og tilby løsninger for å få flere til å se gevinsten i å gå. 

For å ytterligere vurdere Trondheims byrom for fotgjengere, kunne videre forskning tatt 

utgangspunkt i Gehls kvalitetsprinsipper. Dette kunne gitt utgangspunkt for å vurdere 

områder innenfor en eller flere soner, og se i hvilken grad denne vurderingsformen kan passe 

for Trondheim. Se mer i Gehls «Det nye byliv», s. 249 (Gehl et al., 2006).  

For å besvare problemstillingen «Hvordan kan fysisk planlegging gjøre byområder i 

Trondheim bedre for transportfotgjengere?»  
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A 

 

Vedlegg A 

 

Målpunkt-kategori NACE2007-kode 

Butikk 47111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- 

og nytelsesmidler 

47112 Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og 

nytelsesmidler 

Servering 56101 Restaurant og kafé 

56301 Pub 

56309 Andre barer 

 

 

 

 


