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Forord 

 

Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2013 arbeidet med å utarbeide en lokal 
gåstrategi.  Arbeidet ble igangsatt i forbindelse med kommuneplanarbeidet der en tverrfaglig 
arbeidsgruppe som skulle behandle temaet «bevegelse», trakk frem to ønskelige satsingsområder for å 
endre reisemiddelfordelingen i Haugesund: sykkel og gange. Hensynet til miljø, folkehelse og en attraktiv 
by var begrunnelsen for at arbeidsgruppen trakk frem akkurat disse to satsingsområdene. Gåstrategien vil 
inngå som underlagsdokument til kommuneplanen.  

I februar 2012 lanserte Statens vegvesen en nasjonal gåstrategi i forbindelse med utarbeidelsen av 
Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. Den nasjonale gåstrategien har vært retningsgivende for den lokale 
gåstrategien for Haugesund, men vi har etterstrebet å lage strategien mest mulig tilpasset lokale forhold.  

Med mål om å gjøre gåstrategien mest mulig leservennlig har vi valgt å strukturere den i to dokumenter. 
Dette dokumentet er gåstrategiens hoveddokument, og her finner man opplysninger om målgruppe og 
avgrensninger for strategien, samt mål og tiltak. I tillegg finnes det et vedlegg til gåstraegien med 
kunnskapsgrunnlag, arbeidsmetode og klimaregnskap. Det er strengt tatt ikke nødvendig å lese vedlegget 
for å forstå innholdet i gåstrategien, men vedlegget vil bidra til å gi leserne en bedre forståelse for 
forholdene for gående i Haugesund og av arbeidet som er gjort i strategien.   

Arbeidet med gåstrategien har vært strukturert ved Enhet for byutvikling i Haugesund kommune, men 
andre fagavdelinger har også vært medvirkende. Hege Martinsen har vært prosjektansvarlig og redaktør 
for gåstrategidokumentet. Tom André Alstadsæther har vært ansvarlig for mye av kartleggingsarbeidet 
som er gjort, samt barnetråkkregistrering og utarbeidelse av spørreundersøkelse. Andre som har bidratt i 
arbeidet er Kristine Synnes Jepsen (tidligere Byutviklingssjef), Camilla Hovland (fagansvarlig for 
planavdelingen), Elisabeth Østnor (kommuneplanlegger), Vigleik Winje (stabsleder i overordnet 
planseksjon), Bente Pettersen (Folkehelsekoordinator) og Torgeir Hellesen (sykkelbyansvarlig). Kristian 
Endresen har laget kart og illustrasjoner. Mange flere har i tillegg bidratt med innspill og gode tips.  

Eksterne samarbeidspartnere har også bidratt i arbeidet. Transnova har støttet prosjektet økonomisk, og 
denne støtten har vært avgjørende for utarbeidelsen av gåstrategien. I tillegg har Rogaland 
Fylkeskommune og Miljøverndepartementet gitt et økonomisk bidrag som er øremerket opplæring og 
tiltak knyttet til universell utforming. Noen av disse midlene er brukt i gåstrategiarbeidet. Statens 
vegvesen v/ Ellen Johnsen Haaberg og Oddrun Lund har bidratt med faglige innspill. Norsk Form har 
bidratt med hjelp i forbindelse med barnetråkk og som sparringspartner.  Vi ønsker med dette å rette en 
stor takk til alle som har bidratt.  
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Gåstrategien i korte trekk 

Vi har definert fire overordnede mål for gåstrategien. Tanken er at de fire målsetningene skal utfylle 
hverandre og sammen styrke en bærekraftig byutvikling med utgangspunkt i å tilrettelegge for gående. I 
kapittel 3 av gåstrategien vil målsetningene utdypes og suppleres med forslag til tiltak.  

 

1. En aktiv hverdag: 

Det skal være enkelt å leve et aktivt liv i Haugesund kommune. Gjennom en bevisst samfunns- og 
arealplanlegging skal kommunen tilrettelegge for at flest mulig haugesundere skal kunne gå til og fra 
daglige funksjoner som jobb, skole og barnehage. Det handler om å lokalisere rett virksomhet på rett 
sted. I planlegging av nye infrastrukturprosjekter har kommunen et ansvar for å gi fotgjengere, syklister 
og kollektivreisende best mulig vilkår.  

 
2. Et livskraftig bysentrum:   

Gjennom å tilrettelegge spesielt godt for gående i sentrumsområdet av Haugesund vil kommunen bidra til 
å gjøre byen mer attraktiv. Viktige virkemidler for å nå dette målet vil være å opparbeide gode og 
sammenhengende ganglinjer inn til byen og gjennom byen, og ved å ha fokus på gode uteområder i byen. 
Vår hypotese er at en by som er godt tilrettelagt for gående vil være en by fylt med flere mennesker og 
mer liv. En levende og folkerik by vil igjen stimulere til at flere går i byen.   

 
3. Attraktive gangarealer: 

Gåstrategien skal bidra til opparbeidelsen av attraktive gangarealer. Dette innebærer at gangarealene skal 
være tilgjengelige, trygge og ha høy stedsverdi. Universell utforming skal ligge som premiss for utforming 
av alle sentrale gangakser og som adkomst til sentrale målpunkt i byen. 

 
4. Holdninger og gåkultur: 

Haugesund skal være en foregangskommune når det gjelder å tilrettelegge for gående. Kommunen skal 
bidra til å øke kunnskapen om gange og formidle denne kunnskapen videre til planleggere, politikere og 
beslutningstakere. Kommunen skal jobbe aktivt ut mot befolkningen for å skape en god gåkultur i 
Haugesund.  
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  HANDLINGSPLAN:   
 
MÅL TILTAK VIRKEMIDLER 
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 Mål 1:  

En aktiv hverdag 

 

Tilrettelegge for fortetting og sentrale 

boligområder. 

Fortettingsanalyse. 
Kommuneplan / sentrumsplan. 

Bevare arbeidsplasser, offentlige institusjoner og 

servicefunksjoner i sentrum. 

Gi næringslivet gode forhold.  
Kommunen må prioritere sentrum.  

Ivareta fotgjengere i infrastrukturplanlegging. Direkte, logiske og effektive gang- og 
sykkelforbindelser. 

Tilrettelegge for gange i kombinasjon med 

kollektivtrafikk. 

Gode gangforbindelser til kollektivholdeplasser. 
Jobbe for bedre kollektivtilbud. 
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Mål 2: 

Et livskraftig 

bysentrum 

Etablere gode og sammenhengende 

gangforbindelser til og gjennom sentrum. 

Reguleringsplan for Flotmyr.  
Gateromsanalyse 

Minimere barriereeffekten av Karmsundgata. Kommunen må fremme interessene til myke 
trafikanter.  

Styrke Haraldsgata som gågate og handlegate. Haraldsgata nord. 
Universell utforming. 

Etablere sammenhengende kyststi fra sør til nord i 

kommunen. 

Mulighetsstudie. 
Sette av areal i kommuneplan og reguleringsplaner 
langs sjøen. 

Tilrettelegge for gående til og rundt idrettsparken. Reguleringsplan for området. 
Gangforbindelse fra sentrum.  
Belysning.  
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Mål 3:  

Attraktive 

gangarealer 

Vektlegge kvalitet og stedsverdi i opparbeidelsen av 

uterom og gangveier. 

Arkitekturpolitikk. 

Kontinuerlig fokus på trygge fotgjengerområder. Trygge overganger i plan. Erstatte / rehabilitere 
gamle overganger med kryssing i plan. 
Belysning og sosialt liv.  
Kjønnsaspekt må vurderes!  

Særskilt fokus på trygge skoleveier. Trafikksikkerhetsplan. 
Barnetråkk. 

Sentrale målpunkt, gangakser og byrom skal være 

universelt utformet. 

Kartlegging av sentrum. 
 
Opplæringsarbeid. 

Drift og vedlikehold av gangareal skal sikre 

fremkommelighet året rundt.  

Gode meldingsrutiner. 
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Mål 4:  

Gåkultur og 

holdninger 

Det skal være et spesielt fokus på 

holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. 

Lokalisering av barnehager og skoler i 
nærmiljøene.  
Kampanjer mot barn og foreldre. 

Haugesund kommune skal gå foran som godt 

eksempel. 

Kampanje for ansatte. 
Vurdere bilavtale for ansatte. 
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Kartet viser tenkte ganglinjer inn til og gjennom Haugesund 
sentrum. For nærmere beskrivelse, se kapittel 3, mål 2.  
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1. Hvorfor bør Haugesund ha sin egen 

gåstrategi? 

 

I arbeidet med ny kommuneplan er bærekraft trukket frem som et viktig prinsipp. Bærekraft kan 
defineres som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov» 1. For at en utviklingsstrategi kan sies å være bærekraftig må den 
ivareta en både en miljømessig dimensjon, en sosial dimensjon og en økonomisk dimensjon. Det vil si at 
strategiene bør fremme en sosialt og økonomisk ansvarlig økonomisk utvikling, samtidig som 
ressursgrunnlaget og miljøet beskyttes til fordel for framtidige generasjoner. 

En bærekraftig reisemiddelfordeling er en forutsetning for en bærekraftig by. I klimaforliket fra juni 2012 
ble det derfor fremhevet at veksten i persontransport i de store byene må komme innenfor 
kollektivtransport, gåing og sykling. Denne målsetningen fremkommer også i forslaget til Nasjonal 
transportplan 2014 – 2023, noe som igjen har bidratt til utarbeidelsen av den nasjonale gåstrategien.  

Haugesund har i dag en reisemiddelfordeling som ikke er bærekraftig. Det vises til at vi har en høyere 
bilandel og en lavere andel gående og kollektivreisende enn landsgjennomsnittet. Det vises til at av alle 
reiser beboerne på Haugalandet utfører en gjennomsnittsdag (mandag-lørdag) utføres kun ca. 14,5 % til 
fots, mens tilsvarende tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen ligger på 22 %. Kollektivandelen i 
Haugesund ligger på 2,5 %, mens den nasjonalt ligger på 10 %. Bilførerandelen i Haugesund er på hele 
63,4 %, mens den nasjonalt ligger på 52 %.2 Det er ingen åpenbare grunner til at haugalendingene skal 
kjøre mer bil og gå mindre enn gjennomsnittsbefolkningen i Norge. Det vises til at byen er relativt 
kompakt og avstandene er korte, samt at toppografien og klimaforholdene taler for en større andel 
gående. Tatt i betraktning forventet befolkningsvekst og vekst i transportbehov bør Haugesund gjøre 
noen grep for å endre denne trenden.  

Haugesund har et stort potensiale for å øke andelen gående (og syklende), forutsatt at den overordna 
samfunns- og arealutviklingen fremmer en slik utvikling. Det vises her til beregninger som er gjort i 
arbeidet med Regionalplan for areal og transport på Haugalandet. Her er det skissert opp tre ulike 
scenarier for fremtidig utvikling av regionen.3 Basert på disse scenariene er det gjort beregninger av 

                                                           
1
 Definisjonen ble første gang brukt av Brundtlandkommisjonen i 1987.  

2
 For nærmere beskrivelse av tall og bakgrunnsmateriale se vedlegg. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at tallene 

som det henvises til over ikke er direkte sammenlignbare, da tallene fra NRVU også omfatter reiseaktivitet på 
søndager og alle årets måneder.   

3
 Kort fortalt dreier de tre ulike scenariene seg om følgende: 

Konsept 1 «Veibasert / spredt». Spredt bebyggelse som følge av tilgang på rimelige arealer. Bil som dominerende 
transportform og full veiutnyttelse.  

Konsept 2 «By og tettsted»: Bolig og arbeidsplasser konsentreres rundt tettstedene i alle deler av regionen. Satsing 
på gange og sykkel innenfor tettstedene, for øvrig videre utvikling av hovedvegnettet.  
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måloppnåelse i forhold til ulike tema, deriblant forventet måloppnåelse for gang- og sykkelandelen. Disse 
beregninger viser at dersom regionen går for konsept 3 (storby) er det forventet en gang- og 
sykkelandelen i 2050 på hele 41 % for byområdet (og 29 % for hele haugalandregionen samlet). 4 Disse 
beregningene er gjort på bakgrunn av de endringer i arealbruk som de ulike scenariene innebærer, og det 
er ikke tatt hensyn til effekten av en eventuell forbedret infrastruktur for gående- og syklende eller annen 
tilrettelegging og markedsføring.5 Dersom vi i tillegg ser for oss en viss gevinst som følge av et målrettet 
arbeid for å bedre forholdene for gående og syklende bør en gang- og sykkelandel i byområdet på over 50 
% være realistisk. Dette illustrerer at det er mulig å øke gangandelen (og sykkelandelen) betraktelig i 
Haugesund.  

I gåstrategien vil vi sette fokus på gange som transportform og sikre en metodisk tilnærming til hvordan 
man ivaretar fotgjengere i både planlegging og utførelse.  Gjennom definerte mål og tiltak i ønsker vi å 
legge bedre til rette for at flere skal kunne gå mest mulig i hverdagen. På den måten vil gåstrategien bidra 
til en bærekraftig utvikling i Haugesund. I dette kapittelet vil vi sette fokus på noen av de posistive 
effektene av å tilrettelegge bedre for fotgjengere, og på den måten vise at gåstrategien ivaretar både en 
miljømessig, en sosial og en økonomisk bærekraftig utvikling. 

 

Gåstrategien gjør byen mer miljøvennlig  

Omtrent 60 % av klimagassutslippene (Co2) i Haugesund stammer fra transportsektoren6. I tillegg til Co2- 
utslippene generer biltrafikken flere negative konsekvenser som støy, svevestøv og utslipp av 
nitrogenoksid (NOx) som kan gi helseproblemer for utsatte grupper, spesielt i perioder med kald og 
stillestående luft7. En reduksjon i bilbruk er nødvendig for å nå målet om reduserte klimagassutslipp. Den 
forventede veksten i transportbehov som følge av befolkningsvekst må tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange. Ved å tilrettelegge for gående og annen miljøvennlig transport bidrar vi til å utvikle en mer 
attraktiv og miljøvennlig by.    

Ifølge beregninger gjort i forbindelse med regionalplanarbeidet vil Haugalandet kunne nå klimaforlikets 
mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange 
dersom de går inn for konsept 3 (storby). Ved valg av konsept 2 (by og tettsted) vil det være vanskelig, og 
ved valg av konsept 1 (veibasert) vil det ikke være mulig8.  

                                                                                                                                                                                              

Konsept 3 «Storby»: Samme som konsept to, men med mer vekt på et urbant Haugesund sentrum. Økt 
konsentrasjon av boliger og næring i Haugesund sentrum gir rom for utvikling av høyverdig kollektivtilbud og satsing 
på gange og sykkel.  

4
 Til sammenligning ligger den forventede gang- og sykkelandelen ved konsept 1 (veibasert /spredt) på 18 % for 

regionen og 23 % for byområdet, mens den for konsept 2 (by og tettsted) ligger på 26 % for regionen og 35 % for 
byområdet.  

5
 Regionalplan for areal og transport på Haugalandet, «Alternative hovedgrep for samordnet areal- og 

transportutvikling», utkast av 15. november 2013, s. 118. 

6
 Klima- og energiplan for Haugesund kommune.  

7
 Nasjonal gåstrategi, s. 46. 

8
 Regionalplan for areal og transport på Haugalandet, s. 118.  
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For å få en oversikt over hvor mye klimagassutslippene i Haugesund kan reduseres som en følge av en økt 
andel gående og syklende har vi fått utført et klimaregnskap. Beregningene er gjort ved bruk av SOGMOD 
som er en regnearkbasert modell for beregning av utslippseffekter knyttet til overføring av bilturer til 
sykling og gange. 9 

Vi har gjort beregninger ut fra to ulike alternativer. Beregningene finnes i sin helhet i vedlegget til 
gåstrategien. I alternativ 1 har vi beregnet klimagassreduksjon for en gangandel på 25 % og en 
sykkelandel på 20 % innen 2020. Alternativ A viser en reduksjon på 20.700 tonn CO2, 23,7 tonn NOx og 
0,9 tonn PM10 for perioden 2014 – 2020. Dette er en nedgang på 9,9 % ut fra 0-alternativet.  

I Alternativ 2 har vi beregnet klimagassutslipp for en gangandel på 30 % og en sykkelandel på 25 % i 2040. 
Alternativ 2 gir en nedgang på 84.900 tonn CO2, 69,9 tonn NOx og 2,7 tonn PM10 for perioden 2014 - 
2030. Dette er en nedgang på 17 % ut fra 0-alternativet.  

 

Gåstrategien gjør oss sunnere og friskere  

En økning i andel turer som blir gjennomført til fots i Haugesund vil ha en positiv effekt både for den 
enkelte som oppnår bedre helse, og for samfunnet som helhet fordi det resulterer i en friskere og mer 
arbeidsfør befolkning.10 Både Folkehelseloven og Plan- og bygningsloven vektlegger samfunnets ansvar 
for å drive forebyggende og helsefremmende arbeid. Dette fremkommer eksempelvis av Plan og 
bygningslovens formålsparagraf; “Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner”.  Etter innføringen av samhandlingsreformen har kommunenes 
ansvar for å drive forebyggende arbeid blitt ytterligere styrket.  

Fysisk inaktivitet er i dag et økende problem sett i et folkehelseperspektiv og en vesentlig risikofaktor for 
mange kroniske sykdommer. Helsedirektoratet anbefaler derfor at voksne og eldre bør være i moderat 

fysisk aktivitet i minst 30 minutter daglig, mens barn bør være aktive i minst 60 minutter daglig. I 
Helsedirektoratets utvalgsundersøkelse om fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge 
fremkommer det at bare ca. 20 % av befolkningen tilfredsstiller myndighetenes anbefaling om 
minimum 30 minutter moderat fysisk aktivitet daglig. Spredningen av fysisk aktivitet i utvalget viser 
at ca. 20 % av befolkningen har så lavt aktivitetsnivå at de kan karakteriseres som ”inaktive”, og 
følgelig har 60 % av befolkningen et aktivitetsnivå som kan karakteriseres som ”delvis aktive”.11 

En effektiv måte å oppnå anbefalt aktivitetsnivå er ved å legge til rette for en økning i andelen korte reiser 
til fots (og på sykkel) som et alternativ til bilen. På denne måten kan man bidra til at også de som til vanlig 
ikke er spesielt fysisk aktive oppnår daglig fysiske aktivitet, noe som igjen er viktig med tanke på å jevne ut 
sosiale forskjeller. En slik tilrettelegging er også i tråd med folkehelsemeldingen som fremhever areal- og 
transportplanleggingens betydning for muligheten til å velge en livsstil som fremmer fysisk aktivitet. Når 
det gjelder barn- og unge er det spesielt viktig å jobbe med forebyggende tiltak. På landsbasis blir mer 
enn 40 % av barn i grunnskolen kjørt til eller fra skolen. I et folkehelseperspektiv bør det være et mål at så 

                                                           
9
 Verktøyet SOGMOD er utviklet av Civitas på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.  

10
 Folkehelselovens §7.3 lyder som følger: «Samtidig som god helse er en vesentlig innsatsfaktor for velvære og 

livskvalitet for den enkelte, er folkehelsearbeid og forebygging viktig for å sikre at befolkningen i arbeidsfør alder er 
frisk og produktiv, samt at eldre er selvhjulpne lengst mulig.»   

11
 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-blant-voksne-og-eldre/Sider/default.aspx  

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-blant-voksne-og-eldre/Sider/default.aspx
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mange som mulig går eller sykler til skolen. En fortsatt satsing på gode, trygge og hyggelige skoleveier er 
derfor viktig. 12 

Potensialet for økte helsegevinster er stort ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet som et lavterskeltilbud. I 
en rapport fra Helsedirektoratet fremkommer det at en person kan vinne 8,25 kvalitetsjusterte leveår i et 
livsløpsperspektiv ved å gå fra å være fysisk inaktiv til å bli moderat fysisk aktiv (minst 30 minutters 
moderat aktivitet).13 Dette innebærer ikke bare at vi lever lenger, men også at vi er lengre friske og har en 
høyere livskvalitet. 

 

Gåstrategien gjør Haugesund til en bedre by å bo i 

Tilrettelegging for fotgjengere og aktivitet utendørs bidrar til at vi tilbringer mer tid ute, noe som igjen vil 
gi mer livlige nærmiljøer og sosialt liv. Flere folk ute i gatene fører videre til økt grad av sosial trygghet, 
noe som er avgjørende for at mange skal ønske å gå eller oppholde seg utendørs. Også i et sentrums / 
handelsperspektiv kan flere fotgjengere ha en positiv effekt.  I nasjonal gåstrategi er det eksempelvis vist 
til at bysentrum som er godt tilpasset fotgjengere har en høyere omsetning enn mer bilbaserte forsteder. 
Dette forklares ved at folk blir lengre, kommer oftere tilbake til og bruker mer penger på steder de trives i. 
God tilrettelegging for gående i sentrumsområder kan dermed bidra til mer livlige byer.     

Nøkkelen til en bærekraftig by og en by med stor andel gående og syklende ligger primært i en god 
forvaltning av arealene. Dette innebærer at det skal være mulig å bo tett og med korte avstander i 
hverdagen, uten at det går på bekostning av bokvalitet. En tett by gjør at vi kan sykle og gå, fremfor å 
kjøre bil. Dette gir mindre utslipp av klimagasser og frigir areal som ellers ville vært brukt til veianlegg og 
parkering. Disse arealene kan brukes til grøntområder / parker og gang- og sykkelveier. 

 

Gåstrategien bidrar til en ansvarlig økonomisk utvikling 

Gjennomføring av tiltak for å øke andelen fotgjengere vil medføre noen kostnader på kort sikt. På lang sikt 
vil det imidlertid ha en positiv økonomisk effekt. En mer aktiv befolkning vil gi mindre livsstilsplager og 
alvorlige sykdom. Dette gir igjen store besparelser for samfunnet i forhold til reduserte behandlings- og 
trygdeutgifter. Samtidig oppnår vi at befolkningen blir mer arbeidsfør og mer produktiv. I tillegg må det 
tas høyde for at infrastrukturanlegg for gående er langt mindre kostbart enn infrastrukturanlegg for 
kjørende. Dersom en stor andel av befolkningen går eller sykler på daglige reiser, vil behovet for nye 
anlegg for bil bli mindre.  

                                                           
12

 Barnevektstudien 2012, Folkehelseinstituttet.  

13
   Opplysningene er hentet fra Helsedirektoratets rapport «IS1794 – vunne kvalitetsjusterte leveår ved fysisk 

aktivitet», utgitt august 2010.  

Anslaget er basert på at en moderat fysisk aktiv person er forventet å leve i gjennomsnitt 3,25 år lengre enn en 
inaktiv person. I tillegg vil denne personen få økt livskvalitet og redusere antall år med kronisk sykdom relatert til 
fysisk inaktivitet i så stor grad at det tilsvarer 5 kvalitetsjusterte leveår (QALYs). En delvis aktiv person antas å få i 
gjennomsnitt halvparten av denne gevinsten. 
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I en rapport fra 2002 anslo Transportøkonomisk institutt at den samfunnsøkonomiske nytten av gang- og 
sykkelvegnettene trolig er minst fire-fem ganger større enn kostnadene ved utbygging. 
Transportøkonomisk institutt har også anslått at nytteeffekten av en sykkelstamvei for samfunnet er mer 
enn dobbelt så stor som investeringskostnadene, når investeringskostnader, tidskostnader, 
ulykkeskostnader og helsegevinster inkluderes. 14 Videre viser Transportøkonomisk institutts 
verdsettingsstudie fra 2010 hvilket helsepotensial og samfunnsøkonomi som ligger i aktiv transport. 
Studien slår fast at den samfunnsøkonomiske gevinsten av helseeffektene av gange som fysisk aktivitet er 
kr. 25,50 pr. kilometer (2009-kroner). Det tilsvarende tallet for syklende er kr. 12,90,-. Beregningene 
forutsetter imidlertid at aktiviteten skal foregå over en lenger tidsperiode.15  

                                                           
14

 Folkehelsemeldingen kap.3.3.2.  

15
 http://www.sykkelstedet.no/hvorfor-mer-sykling/51-sykling-gir-bedre-okonomi 

 

http://www.sykkelstedet.no/hvorfor-mer-sykling/51-sykling-gir-bedre-okonomi
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     Foto: Eirik Hustvedt. 
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2. Hvordan skal vi bruke gåstrategien? 

 

Målgruppen for gåstrategien er beslutningstakere og planleggere på alle nivåer i kommunen, samt de som 
utfører daglig drift og vedlikehold. Også private aktører som arkitekter, gårdeiere, næringsliv og 
arbeidsgivere med flere er en målgruppe for strategien.  

Målgruppen for tiltakene beskrevet i strategien er hele befolkningen i Haugesund. Vi har med andre ord 
ikke rettet målene og tiltakene mot en konkret gruppe (som for eksempel barn eller eldre), men vi ønsker 
tvert imot å gjøre det mer attraktivt for alle å ta seg frem til fots i Haugesund. Ulike grupper har likevel 
ulike behov, og det er viktig for oss å ivareta også de som har spesielt behov for tilrettelegging. 
Eksempelvis har eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne visse behov i forhold til universell 
utforming og hvileplasser, mens barn har andre behov i forhold til trafikksikkerhet og opplevelser langs 
veien. Kvinner har gjerne større behov for å oppleve at gangveier er trygge å ferdes langs enn menn. Ved 
å tilrettelegge for grupper med spesielle behov vil vi sørge for gode gangarealer for hele befolkningen.    

Gåstrategien retter seg mot gåing i hverdagen, enten til og fra daglige gjøremål eller som rekreasjon i 
nærmiljøet / byen. Gåing som fritidsaktivitet i skog og mark er ikke en del av strategien.  

Vi har valgt å tillegge Haugesund sentrum stor vekt i gåstrategien. Det er i sentrum at folk går mest, og det 
er her potensialet er størst for å få flere til å gå. Dette henger sammen med at i sentrum finnes det en 
rekke boliger, arbeidsplasser, offentlige institusjoner og handel- og servicefunksjoner samlet innenfor et 
begrenset areal, noe som gir korte avstander. Opplysninger fra RVU Haugalandet viser at mens i 
gjennomsnitt 24 % av den samlede befolkningen i Haugesund gjennomfører er hel reise til fots daglig, er 
tilsvarende tall for sentrumsområdet 36 %. Videre bruker haugesunderne i gjennomsnitt 9,5 minutter 
daglig på rene fotturer, mens snittet for Haugesund sentrum ligger på 16,4 minutter. Mål 2 med tiltak 
retter seg spesielt mot sentrumsområdet, men sentrumsfokuset vil også gjenspeiles i de andre målene.  

 

Oppfølging av gåstrategien 

Vi har valgt å ikke tidfeste de ulike tiltakene vi har satt oss i strategien. Årsaken til det er at gåstrategien er 
noe som det skal jobbes med kontinuerlig og over lang tid. Den er ikke noe som vi skal jobbe med isolert, 
men dens mål og tiltak skal gjenspeiles i andre planprosesser og i utførelse.  

Hvorvidt vi lykkes med de definerte målene og tiltakene er avhengig av ulike faktorer. Mange av disse 
faktorene kan kommunen påvirke gjennom et målrettet arbeid for å tilrettelegge bedre for gående, 
forutsatt at en slik satsing prioriteres. Andre faktorer, som for eksempel tetthetsgrad og lokalisering av 
boliger, arbeidsplasser, skoler med mer, dreier seg om strategiske valg som kommunen står overfor. Disse 
er riktignok omtalt i gåstrategien da de er særs viktig for å øke andelen gående og syklende, men de 
endelige prioriteringene vil bli tatt i forbindelse med andre overordna planprosesser som i 
kommuneplanprosessen og i regionalplanprosessen. Videre har eksterne parter, som Statens vegvesen og 
Rogaland fylkeskommune, også en viss innflytelse over måloppnåelsen, selv om det også er i deres 
interesse å ivareta gående.  
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Det kan likevel være hensiktsmessig med jevnlige målinger av gåstrategiens effekt. Den beste måten å 
måle hvorvidt gåstrategien (og andre tiltak for å endre reisemiddelfordelingen) har en effekt er ved å 
gjennomføre en ny reisevaneundersøkelse om noen år. Dette er imidlertid en omfattende og kostbar 
prosess, og det sier seg derfor selv at det ikke vil la seg gjøre for ofte. Ved gjennomføringen av neste 
reisevaneundersøkelse kan vi anmode om at det er enda større fokus på andelen gående og gåvaner. 

Andre måter å måle måloppnåelsen på kan være å montere 1-2 telleapparat på utvalgte steder i byen. 
Slike telleapparat gir oss mulighet til å registrere en eventuell økning i andelen fotgjengere over en viss 
periode, eksempelvis i rushtiden. I tillegg kan vi benytte oss av registreringer på internett (egne apper 
eller nettsider), men slike tellinger vil aldri kunne fange opp alle gående. Eksempelvis arbeides det med å 
utvikle en nettside for Sykkelbyen Haugesund-Karmøy der syklister kan registrere seg. Kanskje kan denne 
nettsiden videreutvikles til å omfatte også gående etter en periode? Tall fra Beintøftkampanjen kan gi oss 
en indikasjon på hvor mange barn som går til skolen ved de ulike skolene. 

For å bevare sin aktualitet bør gåstrategiens handlingsplan rulleres årlig, samtidig som man rapporterer 
på måloppnåelse.  

 

Forankring av gåstrategien 

Gåstrategiens mål er i tråd med nasjonale føringer. Det vises til Klimaforliket for juni 2012 hvor det 
fremkommer at veksten i persontransport i de store byene må komme innenfor kollektivtransport, gåing 
og sykling. Det samme premisset videreføres i forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023. 
Gåstrategiens mål og virkemidler er også i tråd med regionale føringer, noe som fremkommer av de 
anbefalinger som har blitt gjort i forbindelse med arbeidet med Regional plan for areal og transport på 
Haugalandet. Her anbefaler fylkeskommunen at regionen går for konsept 3 (storby) der det legges til rette 
for en styrking av Haugesund sentrum og en tett byutvikling. Dette er med på å legge grunnlaget for en 
økning i andelen gående, syklende og kollektivreisende.   

For å ta hensyn til de gående i kommunal planlegging, er det imidlertid aller viktigst at kommunen selv 
innarbeider dette hensynet i overordnede planer og utredninger. Under følger en oversikt over sentrale 
planer og strategier som vil ha betydning for gåstrategien. Noen av disse er ferdig utarbeidet, mens andre 
er på skrivetidspunktet under utarbeidelse eller rullering.   

 
Kommuneplanen 

Kommuneplanen for Haugesund kommune er på skrivetidspunktet under rullering, og gåstrategien vil 
inngå som et bakgrunnsdokument i kommuneplanen. Dette innebærer at mange av de mål og tiltak som 
finnes i gåstrategien også vil gjenspeiles i kommuneplanen.  

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen består av to deler; en 
arealdel som danner en ramme for hvordan kommunen skal forvalte sine arealer, og en samfunnsdel som 
sier noe om kommunens satsingsområder, planer og tiltak. At gåstrategien vil inngå i kommuneplanen er 
derfor spesielt viktig for å sikre tilstrekkelig tyngde til gåstrategiens mål og tiltak.  

 
Kommunedelplan for sentrum  
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Kommunedelplanen for sentrum er under rullering og vil tidligst kunne vedtas i desember 2014. Her vil 
mange viktige grep for fotgjengere i bysonen kunne fastsettes, og det er derfor viktig at gåstrategien og 
kommunedelplanen for sentrum er tett knyttet sammen. I forbindelse med sentrumsplanen er det 
eksempelvis planlagt en analyse av gater og byrom med påfølgende anbefaling av bruksområde. Ulike 
trafikantgrupper kan således prioriteres i de ulike gatene, samt at det kan settes av gode rom til opphold 
og rekreasjon. I forbindelse med dette arbeidet vil det være viktig å se til at fotgjengere blir ivaretatt, og 
at gode gangakser blir opprettholdt og / eller opprettet. I sentrumsplanarbeidet vil det også bli lagt vekt 
på universell utforming.  

 
Kommunedelplan for Karmsundgata 

Karmsundgata er hovedferdselsåren inn til, og gjennom, Haugesund. Veien har en trafikkmengde på opp 
mot 30 000 kjøretøy pr. døgn. Karmsundgata står foran en fornying, og det vises til at det arbeides med 
en kommunedelplan for Karmsundgata. For fotgjengere er Karmsundgata en stor barriere for kontakten 
mellom vestsiden og østsiden av veien. Det er heller ikke tilfredsstillende for myke trafikanter å bevege 
seg nord-sør langs Karmsundgata med tanke på sikkerhet og fremkommelighet.  For Haugesund 
kommune er det viktig at Karmsundgatas barrierevirkning begrenses så mye som mulig, og at 
Karmsundgata integreres som en del av sentrum. Hensynet til myke trafikanter må ivaretas på best mulig 
måte, spesielt innebærer dette trygge krysningspunkt. 

 
Bypakke 

I mai 2012 fattet Haugesund kommune, sammen med nabokommunene Karmøy, Tysvær og Sveio, et 
vedtak om at kommunene ønsker å jobbe for å oppnå bypakkestatus i Nasjonal Transportplan for 
perioden 2014 – 2023. Dette forplikter Haugesund til å prioritere en satsing på miljøvennlige 
transportformer. Gåstrategien vil være et viktig element i en overordnet satsing på å snu 
reisemiddelfordelingen i Haugesund i mer bærekraftig retning.  

 
Klima- og energiplan 2014-2023 

Haugesund kommune vedtok sin klima- og energiplan i desember 2011 og satte seg da ambisiøse mål om 
å redusere CO2-utslippene. Om lag 60 % av CO2-utslippene i Haugesund kommer fra mobile kilder. At vi 
lykkes med å redusere bilbruken, samtidig som vi øker satsingen på miljøvennlige transportformer, er helt 
avgjørende for å nå målet om CO2-reduksjon.  

 
Sykkelbyavtale 

Det er inngått en sykkelbyavtale mellom Haugesund kommune, Karmøy kommune (fastlandssiden), 
Statens vegvesen og Rogaland Fylkeskommune. Arbeidet er igangsatt og målet er å øke sykkelandelen til 
20 % innen 2020.  

Gåstrategien og sykkelstrategien har felles mål om å bidra til en endret reisemiddelfordeling. I et 
folkehelse- og miljøperspektiv er både gange og sykling positivt, begge transportformene bidrar til 
redusert biltrafikk og mindre luftforurensing. Til tross for felles mål ser vi et behov for en parallell satsing 
på å øke både antallet syklende og antallet fotgjengere. Det er fordi de to strategiene når ut til ulike 
målgrupper. Sykkelstrategien når primært ut til voksne og barn/ungdom (f.o.m. 5. klasse da de får sykle til 
skolen). Den appellerer i noe mindre grad til yngre barn og eldre. Gåstrategien har en bredere målgruppe 



17 

  

som omfatter både barn, voksne og eldre. Videre viser reisevaneundersøkelsen at mens en relativt stor 
andel går når de har under 1 (maks 2) km til jobb, er det flere som sykler når de har en avstand på 2-5 km 
til jobb. De to strategiene har dermed en overlappende målgruppe både når det gjelder alder og 
geografisk utstrekning.     

En viktig oppgave i forbindelse med gå- og sykkelstrategiene er å gjøre en prioritering av veinettet og se 
på hvilke traséer som skal være tilrettelagt for gående, hvilke som skal være tilrettelagt for syklende og 
hvilke som skal ha en blanding av de to. Dette er viktig både av hensyn til fremkommelighet og 
trafikksikkerhet, og for å minimere konfliktpotensialet mellom bilister, syklister og fotgjengere.   

 
Arbeid for et bedre kollektivtilbud 

Kollektivandelen i Haugesund er på 4 %, noe som er lavt sammenlignet med tilsvarende byområder. Et 
bedre kollektivtilbud med hyppige avganger og strategisk plasserte traséer vil kunne bidra til å øke 
kollektivandelen, og sammen med tiltak for syklende og gående vil dette bidra til en mer bærekraftig 
reisemiddelfordeling. Rogaland Fylkeskommune arbeider med å forbedre kollektivtilbudet og har 
presentert et forslag til nye traséer. Haugesund kommune må være i tett dialog med fylkeskommunen og 
Statens vegvesen, og blant annet se til at fremtidige kollektivholdeplasser har gode gangforbindelser.  

 
Gåstrategi og arkitekturpolitikk 

I samarbeid med Norsk Form arbeider Haugesund med å utvikle en lokal arkitekturpolitikk. Dette 
innebærer at vi ønsker å ha et aktivt forhold til våre fysiske omgivelser i Haugesund. Viktige stikkord her 
vil være estetikk, bærekraft og kvalitet. Kvaliteten i våre omgivelser har betydning for hvor vi går og liker å 
oppholde oss. Bygningers utforming, samt god arkitektonisk kvalitet i gater og byrom, bidrar til positive 
opplevelser for den gående. Dette illustrerer at en gjennomtenkt tilnærming til arkitektur når det gjelder 
bebyggelse, anlegg og utearealer kan bidra til flere gående. Flere gående vil igjen bidra til en mer levende 
og hyggelig by.   

 
Reguleringsplan for Flotmyr 
Området rundt bussterminalen på Flotmyr skal reguleres og bygges ut til boliger og næring. Planområdet 
har en svært sentral lokalisering og forutsetningene er derfor gode for at de som bor og / eller arbeider 
her skal kunne gå eller sykle til daglige funksjoner. Planprogrammet for Flotmyr er fastsatt og inneholder 
allerede mange momenter som er viktig for gåstrategien. Disse er nærmere beskrevet i Del II.    
 
 
Reguleringsplan for Fagerheim  

Fagerheim er et annet utbyggingsområde i Haugesund. Dette området ligger ca. 4 km nord for sentrum, 
og har dermed ikke en like ideell beliggenhet med tanke på gange til og fra sentrum. Det vi likevel kan 
forsøke å ivareta på Fagerheim er gode gangforbindelser internt på området, mellom boligene og til 
butikk, skole etc. I tillegg bør strekningen mellom Fagerheim og sentrum tilrettelegges for sykkel og 
kollektivtransport.   
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Trafikksikkerhetsplan 

Funnene fra gåstrategien må også forankres i kommunens arbeid med trafikksikkerhet. Dette innebærer 
at funn fra eksempelvis barnetråkkregistrering må legges inn i kommunens trafikksikkerhetsplan.  

 
Universell utforming 

Haugesund kommune har blitt valgt ut av Rogaland fylkeskommune til å være en ny foregangskommune i 
arbeidet med å fremme universell utforming. Dette innebærer at vi skal jobbe med planer og tiltak for å 
sikre at hensynet til universell utforming blir ivaretatt på en god måte i Haugesund, samt at vi skal sørge 
for at flere får god kompetanse om temaet. Vi har valgt å forene arbeidet med universell utforming og 
gåstrategi siden de to forholdene henger tett sammen. Vi gjør oppmerksom på at det som fremkommer 
om universell utforming i denne strategien, i all hovedsak omhandler gaterom og gangakser. Universell 
utforming av bygninger (innvendig) er ikke omtalt.  Universelt utformede adkomstområder til 
butikklokaler er i hovedsak gårdeieres ansvar, men det er i kommunens interesse at dette blir gjort på en 
helhetlig og god måte. 

Universell utforming kan defineres som «… utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell 
utforming».16 Universell utforming er videre et krav i Plan- og bygningsloven og er innarbeidet i lovens 
formålsparagraf: «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak». Det er derfor innforstått at offentlige bygg og uteområder skal ha en universell 
utforming, men det er mange ulike tilnærminger til hvordan det skal løses. Universell utforming handler 
ikke bare om å sikre en bred gruppe brukere adgang til offentlige bygg og uterom. I begrepet universell 
utforming ligger det også en grunntanke om å sikre likestilling og likeverd mellom alle mennesker, 
uavhengig av funksjonsnivå. Et viktig prinsipp er derfor å unngå særskilte eller alternative 
tilpasningsordninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men i stedet søke løsninger som 
fungerer bra både for mennesker med og uten funksjonsproblemer.   

 

  

                                                           
16

 Definisjonen er hentet fra Miljøverndepertementets Universell utforming – begrepsavklaringer, november 2007. 
Definisjonen er en direkte oversettelse av definisjonen fra The Center for Universal Design ved North Carolina State 
University, og ble oversatt til norsk av Rådet for funksjonshemmede i 1997.  
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     Foto: Eirik Hustvedt.  



20 

  

 

3. Konkretisering av mål og tiltak. 

 

Vi har definert fire overordnede mål for gåstrategien. Tanken er at de fire målsetningene skal utfylle 
hverandre og sammen styrke en bærekraftig byutvikling med utgangspunkt i å tilrettelegge for gående. I 
dette kapittelet vil målene utdypes og suppleres med tiltak.  

 
1. En aktiv hverdag: 

Det skal være enkelt å leve et aktivt liv i Haugesund kommune. Gjennom en bevisst samfunns- og 
arealplanlegging skal kommunen tilrettelegge for at flest mulig haugesundere skal kunne gå til og fra 
daglige funksjoner som jobb, skole og barnehage. Det handler om å lokalisere rett virksomhet på rett 
sted. I planlegging av nye infrastrukturprosjekter har kommunen et ansvar for å gi fotgjengere, syklister 
og kollektivreisende best mulig vilkår.  

 
2. Et livskraftig bysentrum:   

Gjennom å tilrettelegge spesielt godt for gående i sentrumsområdet av Haugesund vil kommunen bidra til 
å gjøre byen mer attraktiv. Viktige virkemidler for å nå dette målet vil være å opparbeide gode og 
sammenhengende ganglinjer inn til byen og gjennom byen, og ved å ha fokus på gode uteområder i byen. 
Vår hypotese er at en by som er godt tilrettelagt for gående vil være en by fylt med flere mennesker og 
mer liv. En levende og folkerik by vil igjen stimulere til at flere går i byen.   

 
3. Attraktive gangarealer: 

Gåstrategien skal bidra til opparbeidelsen av attraktive gangarealer. Dette innebærer at gangarealene skal 
være tilgjengelige, trygge og ha høy stedsverdi. Universell utforming skal ligge som premiss for utforming 
av alle sentrale gangakser og som adkomst til sentrale målpunkt i byen. 

 
4. Holdninger og gåkultur: 

Haugesund skal være en foregangskommune når det gjelder å tilrettelegge for gående. Kommunen skal 
bidra til å øke kunnskapen om gange og formidle denne kunnskapen videre til planleggere, politikere og 
beslutningstakere. Kommunen skal jobbe aktivt ut mot befolkningen for å skape en god gåkultur i 
Haugesund.  
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  HANDLINGSPLAN:   
 
MÅL TILTAK VIRKEMIDLER 
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 Mål 1:  

En aktiv hverdag 

 

Tilrettelegge for fortetting og sentrale 

boligområder. 

Fortettingsanalyse. 
Kommuneplan / sentrumsplan. 

Bevare arbeidsplasser, offentlige institusjoner og 

servicefunksjoner i sentrum. 

Gi næringslivet gode forhold.  
Kommunen må prioritere sentrum.  

Ivareta fotgjengere i infrastrukturplanlegging. Direkte, logiske og effektive gang- og 
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Mål 1: En aktiv hverdag 

 

«Det skal være enkelt å leve et aktivt liv i Haugesund kommune. Gjennom en bevisst samfunns- 
og arealplanlegging skal kommunen tilrettelegge for at flest mulig haugesundere skal kunne gå 
til og fra daglige funksjoner som jobb, skole og barnehage. Det handler om å lokalisere rett 
virksomhet på rett sted. I planlegging av nye infrastrukturprosjekter har kommunen et ansvar 
for å gi fotgjengere, syklister og kollektivreisende best mulig vilkår.»  

 

Arealbruk og transportbruk henger tett sammen. Lokalisering av boliger, arbeidsplasser, handel og 
servicefunksjoner er avgjørende for reiseavstander og valg av reisemiddel. En konsentrert arealbruk gir 
korte reiseavstander, noe som gir grunnlag for at flere kan gå eller sykle til daglige funksjoner. Det gir også 
et bedre grunnlag for kollektivtransport. En mer spredt arealbruk gir imidlertid lengre avstander og desto 
færre gående og syklende. Grunnlaget for et godt kollektivtilbud blir også tynt.   

Gjennom en bevisst samfunns- og arealplanlegging bør kommunen legge til rette for at flest mulig kan 
leve et aktivt liv. Det vil si at vi bør legge til rette for at boliger og arbeidsplasser er lokalisert slik at flest 
mulig kan ta arbeidsreisen til fots, sykkel eller ved bruk av kollektivtransport. Andre funksjoner som er 
viktige i folks hverdag som for eksempel skole, barnehage, eldresenter, nærbutikk og idretts- eller 
kulturarenaer bør også ha en lokalisering som gjør at flest mulig kan nå dem til fots eller på sykkel.  

 

Tiltak 1: Tilrettelegge for fortetting 

Kommunen må legge til rette for fortetting i sentrale områder av Haugesund, både gjennom ny 
bebyggelse og ved «gjenbruk» og transformasjon av gammel bebyggelse. Fortetting i en eksisterende by 
kan imidlertid være krevende, og målet om fortetting må ikke skje på bekostning av bokvalitet, 
nabobebyggelse, kulturminner med mer. I forbindelse med rulleringen av kommunedelplanen for 
sentrum vil det bli utarbeidet en fortettingsanalyse. Denne vil kunne avdekke hvilke områder som kan 
fortettes uten at det går på bekostning av kvalitet.   

 

Tiltak 2: Bevare arbeidsplasser og offentlige institusjoner i sentrum 

Haugesund har i dag mange store arbeidsplasser i sentrum; deriblant sykehuset, høgskolen, Aibel og 
kommunen. Av hensyn til å redusere transportbehovet og styrke sentrumsområdet er det viktig å bevare 
besøks- og arbeidsintensive arbeidsplasser og servicefunksjoner i sentrum. Kommunen må også jobbe for 
at næringsliv og andre institusjoner har gode forhold i Haugesund sentrum, samt at det må legges til rette 
for nyetableringer. Kommunen bør bruke sin innflytelse til å sørge for at det overordna hensynet til 
byutvikling og redusert transportbehov kommer over sektorinteresser i spørsmål om lokalisering av 
arbeidsplasser.  
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Tiltak 3: Ivareta myke trafikanter i all infrastrukturplanlegging 

I planleggingen av gang- og sykkelveier er det viktig at disse har mest mulig direkte forbindelse til sentrale 
målpunkt, og at de er av en slik kvalitet at de innbyr til å brukes. Effektive, logiske og mest mulig direkte 
gang- og sykkelforbindelser er nødvendig for å stimulere så mange som mulig til å gå eller sykle. Omveger 
til fots er mye mer tidkrevende enn med andre transportmiddel på grunn av lav hastighet.17 

I forbindelse med bynære infrastrukturprosjekter vil det noen ganger være vanskelig å forene både god 
fremkommelighet for bil og gode forhold for gående, syklende og kollektivreisende. Gjennom å gi myke 
trafikanter og kollektivreisende prioritet i denne type saker kan kommunen signalisere tydelig at de 
ønsker en mer bærekraftig reisemiddelfordeling. Det skal selvsagt fremdeles være rom for biler i byen, 
men de miljøvennlige alternativene (gå, sykle og reise kollektivt) skal være minst like enkle og attraktive å 
benytte.  

 

Tiltak 4: Tilrettelegge for gange i kombinasjon med kollektivtransport  

Haugesund har et felles bo- og arbeidsmarked med nabokommunene Karmøy, Sveio og Tysvær. Sammen 
har disse kommunene vedtatt at de ønsker bypakkestatus i forbindelse med nasjonal transportplan for 
perioden 2014-2023, noe som innebærer at vi må se på tiltak for å endre reisemiddelfordelingen i  
regionen.   

Gåstrategien er i seg selv et lokalt tiltak for Haugesund, men det er viktig å samordne de mål og tiltak vi 
setter oss i gåstrategien med andre strategier / planer som har mål om å endre reisemiddelfordelingen. 
Eksempler på slike planer er Regional plan for areal og transport på Haugalandet, sykkelstrategien og 
kollektivarbeidet. En hensiktsmessig forventning kan være at flere skal gå i sitt nærmiljø og i 
sentrumsområdet (inntil 2 km), sykle avstander som er noe lengre (ca. 2-5 km) og videre reise kollektivt 
over lengre avstander. En forventning om flere kollektivreisende forutsetter imidlertid økt satsing på 
kollektiv, samt gode gang- og sykkelforbindelser til kollektivholdeplasser. Dersom vi lykkes med å få på 
plass et bedre kollektivtilbud og gode forbindelser til kollektivholdeplass, kan vi greie å få flere av de som 
bor i nabokommunene og som pendler inn til Haugesund til å reise kollektivt. Dette vil igjen medføre mer 
gange da en reise med kollektivtransport i gjennomsnitt innebærer 670 meter med gange.18  

I forbindelse med kommunedelplanen for sentrum ser Haugesund kommune på nye traséer for buss og 
lokalisering av busstasjon. Rogaland fylkeskommune arbeider også med å få på plass et bedre 
kollektivtilbud i Haugesund. I den forbindelse bør kommunen se til at det blir opparbeidet effektive, 
trygge og attraktive gang- og sykkelforbindelser til kollektivholdeplassene. Vi bør videre oppfordre 
nabokommuner til å gjøre det samme, slik at det oppleves som et godt alternativ å reise kollektivt på 
Haugalandet.  

  

                                                           
17

 Nasjonal gåstrategi,  

18
 Nasjonal gåstrategi, s. 58. 
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Kartet illustrerer hvor stor del av byen som ligger innenfor en radius på 1,5 km, 3 km og 5 km. Korte avstander gir gode forutsetninger for en 
økning i andelen gående og syklende.  
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     Foto: Vormedal forlag. 



26 

  

Mål 2: Et livskraftig bysentrum  

 
 «Gjennom å tilrettelegge spesielt godt for gående i sentrumsområdet av Haugesund vil 
kommunen bidra til å gjøre byen mer attraktiv. Viktige virkemidler for å nå dette målet vil være 
å opparbeide gode og sammenhengende ganglinjer inn til byen og gjennom byen, og ved å ha 
fokus på gode uteområder i byen. Vår hypotese er at en by som er godt tilrettelagt for gående 
vil være en by fylt med flere mennesker og mer liv. En levende og folkerik by vil igjen stimulere 
til at flere går i byen.»   

Som det fremkommer av målformuleringen er sentrumsområdet av Haugesund tillagt spesielt mye vekt i 
gåstrategien. Årsaken til det er at vi mener det er en klar sammenheng mellom en bys attraktivitet og 
andelen som går i den samme byen. Dersom vi lykkes med å tilrettelegge godt for gående i Haugesund 
sentrum vil vi samtidig øke byens attraktivitet. En annen viktig grunn til at vi har tillagt sentrumsområdet 
stort fokus er at det er her haugesunderne går mest og det er også her potensialet er størst for å få flere 
til å gå enda mer. I sentrum er flere funksjoner samlet og det er korte avstander som appellerer til å gå. 
Gangforbindelsene til sentrum og gjennom sentrum er pr. i dag av varierende kvalitet, og før tiltakene blir 
presentert er det nødvendig med en kort beskrivelse av hvilke utfordringer som finnes på det 
eksisterende gangnettet.   

 
Utfordringer og mangler på det eksisterende gangnettet i Haugesund sentrum: 

Gangnettet i Haugesund består i dag av mange enkeltstående ganglinjer og mangler en helhet. Flere 
ganglinjer blir brutt av veier og bygninger, eller de leder over i et gateløp hvor forholdene for fotgjengere 
ikke er tilfredsstillende. Vi ser også at kvaliteten på gangnettet er av varierende kvalitet.  

Byen har i dag to parallelle byrom som er spesielt attraktive for fotgjengere, Haraldsgata som er byens 
gågate / handlegate og kaien med havnepromenade, kafeer, restauranter og hotell. Ingen av disse 
fungerer likevel godt som gangakser nord-sør i byen. Selv om Haraldsgata har relativt gode forhold for 
fotgjengere i den delen av gata som er gågate, har den ikke tilfredsstillende forhold for fotgjengere på 
strekningen fra Bytunet til Byparken helt i nord. I sør går Karmsundgata over i Salhusvegen som er en 
relativt trafikkert vei, spesielt i rushtiden. Kaien på sin side mangler forbindelser i nordgående og 
sørgående retning fordi Haugesund ikke har en sammenhengende kyststi.  

Av viktige tverrgående forbindelse i byen peker Torgata fra Kaien til Ludolf Eides plass seg ut som spesielt 
hyggelig. Denne forbindelsen kan beskrives som en viktig kulturakse i byen fordi den knytter sammen 
kulturfunksjoner som folkebiblioteket, Vår Frelsers kirke og Karmsund Folkemuseum. Svakheten med 
denne gangtraséen er at den mangler en forbindelse over Karmsundgata, fra Ludolf Eides plass og 
østover. I tillegg inneholder traséen en del trapper og det bør vurderes om det kan anlegges en universelt 
utformet gangtrasé sør for biblioteket. 

Av andre tverrgående gangforbindelser kan vi nevne Skjoldavegen, Djupaskarvegen og Litlasundgata. 
Litlasundgata strekker seg fra Rådhusplassen mot Hollenderhaugen og har en viktig funksjon som et 
kunnskapsbånd fordi den binder sammen Rådhuset, Høgskolen Stord/Haugesund og Haugesund sykehus. 
Ingen av disse tverrgående forbindelsene fremstår som spesielt attraktive for fotgjengere. Det vises til at 
fotgjengere går på fortau langs relativt trafikkerte gater, og standarden på fortauene er varierende.  
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Felles for de tverrgående forbindelsene er at Karmsundgata fungerer som en stor barriere mellom 
vestsiden og østsiden av Haugesund sentrum. Enkelte steder, som ved Torggata/ Ludolf Eides gate, finnes 
ingen forbindelse over Karmsundgata. Andre steder ledes fotgjengere i underganger under bakken 
(Skjoldavegen og Litlasundgata) eller i broer over bakken (Djupaskarvegen). Ved Åsbygata finnes det en 
god fotgjengerovergang i plan, men her finnes imidlertid ingen god forbindelse videre på østsiden av 
Karmsundgata.  Denne overgangen fører heller ikke inn i en god gangforbindelse på vestsiden av 
Karmsundgata. Det vises til at kjøpesenteret Markedet, samt bratte trapper ned dit, fungerer som en 
barriere. Fotgjengere, med mindre de vil gå gjennom markedet og ned bratte trapper, må derfor gå 
sørover og rundt Rådhuset eller ned Nygata i nord. Nygata har imidlertid høye fortauskanter og ingen 
gode fotgjengeroverganger.  

Haugesund har en flott beliggenhet ved havet, og har en lang kystlinje både på fastlandssiden og rundt 
byøyene. Kystlinjen er imidlertid lite tilrettelagt for allmenn ferdsel. Det er først og fremst på kaien i 
sentrum og fra Killingøy og nordover at vi finner en sammenhengende gangforbindelse langs kysten. I 
andre områder ledes fotgjengere bak bebyggelse og inn i boligfelt der man ikke har noen visuell kontakt 
med sjøen. Dette innebærer at å ferdes langs sjøen i Haugesund innebærer stedvis store omveier og stor 
høydeforskjell, noe som gjør at dette ikke er en attraktiv gangakse. Gangforbindelsen til byøyene er heller 
ikke tilfredsstillende, og særlig gjelder det Vibrandsøy som i dag kun er tilgjengelig via privatbåt.  

Avstanden mellom by og hei i Haugesund er også kort. Fra Indre kai til Stemmen er det omtrent 2 km i 
luftlinje, mens til Idrettsparken og Vangen er det henholdsvis 1,3 km og 1,6 km. Det er imidlertid få gode 
tverrforbindelser som binder sammen hei og hav.    

 

Tiltak 1: Etablere gode og sammenhengende gangforbindelse til sentrum 
og gjennom sentrum 

Et viktig grep som kan gjøres for å gjøre Haugesund sentrum mer fotgjengervennlig er å etablere gode og 
sammenhengende gangforbindelser inn til byen og gjennom byen. Dette vil gjøre det enklere og mer 
attraktivt å ta seg frem til fots i Haugesund.   

I forbindelse med områdereguleringen for Flotmyr vil noen viktige grep kunne gjøres for å skape et mer 
helhetlig gangnett i sentrumsområdet. Gjennom hele Flotmyrområdet er det planlagt et aktivitetsbånd 
som skal være godt tilrettelagt for fotgjengere, og som skal inneholde et variert tilbud av aktiviteter.  
Aktivitetsbåndet er ment å fungere som en tredje langsgående parallell til Haraldsgaten og Smedasundet, 
samtidig som det vil koble seg på de tverrgående gangaksene og binde byens overordna gangakser 
sammen. Det vises til at aktivitetsbåndet i vest vil gå over til Torggata/Ludolf Eides plass via en parkbro og 
koble seg på den overnevnte tverrgående kulturaksen til byen. Det er i tillegg tenkt gangforbindelser langs 
Skjoldavegen og Djupaskarsvegen, med overgang i plan over Karmsundgata. Aktivitetsbåndet vil også ha 
forbindelser til boligområdet på østsiden av planområdet, slik at disse områdene bindes sammen. I sør vil 
aktivitetsbåndet kobles sammen med den nye stadion og Hollenderhaugen som er et parkområde rett øst 
for sykehuset. Fra Hollenderhaugen vil det igjen være en gangforbindelse vestover, over Karmsundgata til 
Sykehuset, Høyskolen og Rådhuset. Dette er store arbeidsplasser i byen og gode gangforbindelser hit er 
viktig for å motivere flere til å gå til jobben. I Nord vil aktivitetsbåndet føres ut av området og over i en 
gangakse som leder til idrettsparken.  Dette vil være en viktig gangforbindelse for alle de som bruker 
dette området, spesielt barn- og unge.  Idrettsparken er videre koblet sammen med nettet av turveier og 
stier i byheiene. 
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I tillegg er det planlagt en ny gangbro fra Hasseløy og over til fastlandet. Denne vil kunne ledes over i et 
eksisterende grønndrag som leder opp til Idrettsparken og Haraldsvang. Gangbroen vil være en viktig 
skolevei mellom Hasseløy og Hauge skole.   

Når det gjelder gangforbindelser i sentrum (kvadraturen) vil det være viktige å sikre gode vilkår for 
gående, blant annet i sentrumsplanen som er under rullering. Det er planlagt å gjennomføre en 
gateromsanalyse som gir et forslag til bruksområde for de ulike gatene i sentrum. Den viktigste 
gangforbindelsen i kvadraturen er Haraldsgata og den vil behandles som et eget tiltak.  
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Tiltak 2: Minimere barriereeffekten av Karmsundgata 

Karmsundgata er hovedferdselsåren inn til, og gjennom, Haugesund. Veien har en trafikkmengde på opp 
mot 30 000 kjøretøy pr. døgn. Gata er en stor barriere for kontakten mellom vestsiden og østsiden av 
byen. Det er heller ikke tilfredsstillende for myke trafikanter å bevege seg nord-sør langs Karmsundgata 
med tanke på sikkerhet og fremkommelighet. Det arbeides for tiden med en kommunedelplan for 
Karmsundgata som har som mål å tilrettelegge for alle trafikantgrupper; bil, sykkel, kollektiv og 
fotgjengere. Rogaland Fylkeskommune er vegeier, mens Statens Vegvesen utarbeider planforslag på 
oppdrag fra fylkeskommunen. Kommunen er samarbeidspartner og planmyndighet. I den pågående 
planprosessen må kommunen bruke sin innflytelse til å påse at gode forhold for gående blir ivaretatt.  

Hva som menes med å ivareta myke trafikanter bør også presiseres. Trafikksikkerhet er selvsagt et viktig 
moment, men trafikksikkerhetstiltak må ikke gjøres på en slik måte at det går på bekostning av 
gangforbindelsens attraktivitet eller skaper negative konsekvenser for byen / omlandet. Et eksempel på 
dette er fotgjengerunderganger som i prinsippet er trafikksikre, men som likevel ikke er attraktive i et 
fotgjengerperspektiv fordi de oppleves som skumle og fordi fotgjengere gjerne må gå omveier for å 
passere i dem. Derfor velger mange fotgjengere å krysse gaten i plan fremfor å benytte eksisterende 
underganger, noe som igjen medfører en trafikkrisiko. I Karmsundgata bør derfor krysninger i hovedsak 
skje i plan. Gateløpet må oppleves som oversiktlig og ikke som en barriere mellom øst og vest.    

  

 

Bildet viser Karmsundgata i dag. Forholdene for fotgjengere er ikke tilfredsstillende.  
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Tiltak 3: Styrke Haraldsgatas posisjon som gågate og handlegate 

Haraldsgata er byens gågate og handlegate. Den starter ved byparken i nord og ender opp på 
Rådhusplassen i sør, og fungerer som bindeledd mellom disse to viktige byrommene i Haugesund. 
Haraldsgata har en viktig funksjon både som den mest naturlige gangforbindelsen mellom nord og sør i 
byen, men også som et viktig byrom og sosial møteplass i seg selv. Eksempelvis er Haraldsgata en arena 
man kan oppsøke uten å ha et spesielt mål eller ærend, og hvor man simpelthen bare kan se på bylivet og 
kanskje treffe på bekjente. Spesielt for barn og barnefamilier som besøker byen er Haraldsgata viktig da 
det er den eneste gata i byen hvor man kan bevege seg uten å ta hensyn til biltrafikk eller bli forstyrret av 
støy og luftforurensing fra trafikken.  

Et viktig tiltak for å øke byens fotgjengervennlighet og attraktivitet er å bevare Haraldsgata bilfri og styrke 
Haraldsgatas posisjon som gågate og handlegate. Haraldsgata skal være en hyggelig og universelt 
utformet gangakse mellom byparken og rådhusplassen, og gata skal være preget av høy stedsverdi og 
attraksjoner. I november 2012 åpnet lekeplassen på Bytunet. Dette var et positivt løft for Haugesund 
sentrum og spesielt for alle barn som bruker byen. Vi ønsker å se på mulighten til å etablere flere slike 
særegne byrom som øker attraktiviteten til byen. Dette vil gjøre det enda hyggeligere å være fotgjenger i 
byen og spesielt i Haraldsgata.  

Den planlagte oppgradering av strekningen nord i Haraldsgata, fra Bytunet til Byparken, ble av 
økonomiske årsaker utsatt av bystyret 27.11.2013, men er planlagt gjennomført i sin helhet på et senere 
tidspunkt. Det vises til at prinsippene om bredere fortau, opphøyde gangfelt, bedre belysning og 
gjennomsiktige baldakiner vil bidra til å gjøre denne strekningen av Haraldsgata mer fotgjengervennlig. 
Det vil styrke gangforbindelsen til sentrum for de som bor i boligområdet på Hauge og beboerne på 
Havnaberg seniorsenter, samt bidratt til å øke attraktiviteten til Byparken og til butikkene nord i 
Haraldsgata.  

 

 

  

Lekeplassen på bytunet har bidratt til å gjøre Haraldsgata mer barnevennlig og attraktiv. . 
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Tiltak 4: Etablere en sammenhengende kyststi fra sør til nord i 
kommunen  

For å utnytte Haugesunds spesielle beliggenhet ved kysten har vi satt som mål å etablere en 
sammenhengende kyststi fra sør til nord i kommunen. Denne skal følge strandlinjen og hele tiden ha 
visuell kontakt med sjøen. Kyststien vil ha en rekreasjonsverdi, samtidig som den kan brukes som 
gangakse inn til byen for de som er bosatt i områdene sør eller nord for sentrum. Den vil også være en 
attraktiv gangtrasé for de som arbeider på Killingøy. 

Det er ikke uproblematisk å anlegge en kyststi langs hele kystlinjen. Det vises til at en slik kyststi potensielt 
kan komme i konflikt med private hager og uteområder, samt at den kan gripe inn i områder med 
kulturhistorisk verdi eller biologisk mangfold. Noen steder vil anleggelse av en kyststi kreve nye 
reguleringsplaner og andre steder må man fremforhandle avtaler med grunneiere (eller eventuelt 
ekspropriere). Strandsonen er et sårbart landskap og det er derfor ønskelig å lage så små terrenginngrep 
som mulig, samtidig som vi sikrer beboerne i Haugesund adkomst til sjøen og til å vandre langs sjøen. 
Fotgjengere bør slippe å ledes inn bak bebyggelsen, noe som innebærer store omveier og stor 
høydeforskjell. I tillegg vil det være nødvendig å vurdere standard og utforming av kyststien, både på 
bakgrunn av terrengsituasjonen i de ulike områdene og økonomiske rammer.  

Kommunen har utarbeidet en overfladisk kartlegging av strandsonen. Denne viser hvor det allerede er 
opparbeidet en kyststi, hvor den er regulert inn men ikke opparbeidet, hvor det foreligger sperringer / 
hindringer for å opparbeide en kystvei og hvor man pr. i dag må gå omveier som fører til at man mister 
den visuelle kontakten med sjøen. Vi ser imidlertid behov for en mer omfattende kartlegging / 
mulighetsstudie som belyser overnevnte utfordringer og ser på ulike løsninger for å få realisert målet om 
en kyststi.  For å kunne realisere en kyststi på sikt er det også viktig at det settes av areal til denne i 
kommuneplanen og i alle reguleringssaker langs sjøen.   

 

 Kystveien nord for Haugesund. 
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Tiltak 5: Sikre at området rundt idrettsparken er godt tilrettelagt for 
fotgjengere og syklister 

Idrettsparken består av en samling av ulike idrettsarenaer og haller i Haugesund. Idrettsparken har også 
en strategisk plassering, rett ved Skeisvang Videregående Skole og Haugesund Toppidrettsgymnas, samt i 
tilknytning til byheiene og Skeisvannet som er et rekreasjonsområde og badeplass. Området er hyppig 
besøkt, spesielt av barn og unge. Dessverre er det ikke tilfredsstillende gangakser inn til området, og vi ser 
i dag at mange foreldre velger å kjøre barna sine til og fra aktiviteter i idrettsparken. Dette genererer mye 
trafikk, til tross for at området er ment å være bilfritt. Den økte trafikken medfører at området fremstår 
som trafikkfarlig for myke trafikanter (spesielt for barn).  

Kommunen ønsker å tilrettelegge for gode gangforbindelser til Idrettsparken slik at de som bruker 
området trygt kan ferdes hit til fots eller på sykkel. Som nevnt over er det tenkt en god gangakse fra 
Flotmyr, via Ålfjordgata, og opp til idrettsparken. Denne vil bedre forholdene for fotgjengere fra 
sentrumsområdet og flotmyrområdet. For de som er bosatt nord for idrettsparken, i boligområdene på 
Gard og Bleikmyr, vil den mest naturlige gangforbindelsen til idrettsparken være gjennom skogsområdet 
Haraldsvang og rundt Skeisvannet. Området er i dag dårlig opplyst, og mange ønsker derfor ikke å gå her 
på kveldstid. Det har også vært rapportert om episoder med blottere i Vangen, noe som selvsagt skaper 
utrygghet for de som skal gå gjennom området. Et viktig tiltak vil derfor være å øke belysningen i 
Haraldsvang.  

I tillegg til å tilrettelegge bedre for gående ønsker kommunen å begrense bilens rolle, og i forbindelse med 
utarbeidelsen av ny reguleringsplan for området er det planlagt tiltak som vil bidra til å redusere bilbruken 
rundt området. Eksempelvis vil hovedparkeringsplassen legges lenger unna, og det vil kun være anledning 
til å slippe passasjerer av nærmere anlegget (kiss and ride). Det er også lagt opp til egen innkjørsel og 
holdeplass for buss.  

Som et midlertidig tiltak kan det synliggjøres bedre at arealene nært opp til de ulike hallene ikke skal 
brukes som parkeringsplasser. Området er i dag skiltet, men dette er åpenbart ikke nok da svært mange 
parkerer inne på området likevel. Et tiltak kan være å merke hele området til sykkelparkering (samt sette 
opp sykkelparkeringsfasiliteter) og sørge for at parkeringsforbudet blir håndhevet bedre.  



33 

  

  

 Foto: Eirik Hustvedt. 
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Mål 3: Attraktive gangarealer  

 

«Gåstrategien skal bidra til opparbeidelsen av attraktive gangarealer. Dette innebærer at 
gangarealet skal være tilgjengelig, trygt og ha en høy stedsverdi. Universell utforming skal ligge 
som premiss for utforming av alle sentrale gangakser og som adkomst til sentrale målpunkt i 
byen.»  

All kunnskap om hvor folk liker å gå og oppholde seg tilsier at det er ved steder som oppleves som 
attraktive, det vil si at de er trygge, tilgjengelige og har gode estetiske kvaliteter. Haugesund kommune 
må derfor ha som mål at viktige gangakser og uterom skal fremstå som attraktive.  

En gjennomsnittlig fotgjenger beveger seg med en hastighet på 5 km/t. Det menneskelige sanseapparat er 
tilpasset denne hastigheten, og som fotgjenger har man god mulighet til å ta inn og bearbeide inntrykk. 
Dette innebærer at gode estetiske kvaliteter og hyggelige byrom er spesielt viktig for at fotgjengere skal 
trives i området. Fotgjengere er også spesielt utsatt for negative forhold ved gangarealet som støy, stor 
trafikk, dårlig luft med mer.  

 

Tiltak 1: Gateløp og byrom hvor fotgjengere ferdes skal være preget av 
kvalitet og høy stedsverdi 

For å motivere flere til å gå i Haugesund er det viktig at kommunen legger vekt på at gangakser og uterom 
skal være preget av god arkitektonisk kvalitet. Det innebærer at bygg, anlegg og utearealer skal være 
utformet med gode, funksjonelle og estetiske kvaliteter. Kommunen arbeider med å utarbeide en 
arkitekturpolitikk som vil bidra til å ivareta målet om god kvalitet og estetikk i bygg og anlegg i Haugesund.  

Naturkvaliteter er også viktig for den gående. I en undersøkelse gjennomført av København kommune 
svarte 61 % at flere grønne stier og ruter kan få dem til å gå mer.19 Dette taler for å legge til rette for gode 
gangforbindelser langs grønndrag, vann og i parker. I hvor stor grad fotgjengere må dele areal med 
biltrafikk vil også påvirke hvordan omgivelsene oppfattes. En gang- og sykkelveg, adskilt fra biltrafikk med 
kun autovern vil fremstå som mindre attraktivt for en tur til fots enn en som ligger mer skjermet for 
biltrafikk. 20 

Haugesund har lite grønne kvaliteter i bykjernen. Det er derfor spesielt viktig å ivareta de få som 
eksisterer, og i den grad det er mulige legge gangakser langs dem. Det er også viktig å bevare 
sammenhengende grønndrag mellom hav og hei. En Kyststien vil være en viktig gangforbindelse med 
tanke på attraktivitet og naturkvaliteter.  

                                                           
19

 Nasjonal gåstrategi s. 80.  

20
 Nasjonal gåstrategi, s. 86.  
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Tiltak 2: Områder hvor fotgjengere ferdes skal oppleves som trygge  

I løpet av de siste 20 årene har risikoen for fotgjengerulykker blitt redusert i Norge. Likevel utgjør 
fotgjengerulykker i dag ca. 12 % av ulykkene med dødelig utfall i trafikken, og dødsrisikoen pr km til fots 
er 5-6 ganger høyere enn blant bilførere. De fleste ulykkene skjer når fotgjengere krysser veibanen eller 
oppholder seg i veibanen. I ulykker som involverer kjøretøy øker risikoen betraktelig med kjøretøyenes 
hastighet. Dersom en fotgjenger blir påkjørt av en bil i 50 km/t er sannsynligheten for et dødelig utfall 80 
%. Dersom kjøretøyet holder 30 km/t reduseres dødsrisikoen til 10 %.21 Målrettet satsing på 
trafikksikkerhet for gående er derfor nødvendig for å motvirke at økt gåing vil gi enda flere ulykker. Det er 
også nødvendig for å få flere til å gå.  

Et annet aspekt ved trygghet er vern mot kriminalitet og vold. Viktige faktorer her vil være sosialt liv i 
gatene og god belysning. Hvorvidt folk føler seg trygge eller ikke trenger ikke nødvendigvis handle om 
reell trygghet, men også opplevd trygghet. Eksempelvis vil mange kvie seg for bruke underganger fordi de 
kan virke mørke og uoversiktlig. De vil derfor heller krysse veier i plan fordi det gir en bedre følelse av 
kontroll og oversikt, selv om det ofte innebærer en større reell risiko. Det anbefales derfor å legge til rette 
for kryssing i plan der det er mulig fremfor i underganger. I tillegg bør de være god belysning på alle 
viktige gangforbindelser.  

Frykten for kriminelle handlinger er gjerne sterkere blant kvinner. Kvinners frykt er spesielt knyttet til 
fysisk sårbarhet overfor menn. Den er ikke konstant, men varier både i tid og rom. Til tross for dette har 
ikke kjønn vært et sentralt utredningstema i veiplanlegging og byutvikling. For å ivareta kvinners (og andre 
sårbare gruppers) bevegelsesfrihet er det viktig at trygghetsaspektet, og spesielt det sosiale 
trygghetsaspektet, blir ivaretatt i forbindelse med planlegging og utvikling / oppgradering av utearealer 
hvor fotgjengere ferdes. Viktige faktorer her vil være god belysning, unngå bruk av smug og trange 
passasjer, samt at gangarealer i størst mulig grad må legges til områder hvor «mennesker ser deg» (at det 
er mennesker på gaten og i omkringliggende bygninger)22.   

 

Tiltak 3: Trygge skoleveier 

Spesielt når det gjelder skolevei er det viktig at den oppleves som trygg for både barn og foreldre. 
Systematisk satsing på trafikksikre skoleveger for barn har heldigvis resultert i at det er få ulykker på 
skolevegene, men det er selvsagt et meget viktig satsingsområde videre. For å avdekke hvordan barn 
bruker skoleveien og nærområdet, og hvilke områder de opplever som farlige, anbefales bruk av 
barnetråkk.  Det er da viktig at funn som blir avdekket legges inn i Trafikksikkerhetsplanen, slik at de 
følges opp. 

Barnetråkkregistreringen på Solvang skole avdekket noen områder som barna opplevde som utrygge. Vi 
anbefaler at det gjennomføres forbedringer på disse områdene. Spesielt er det to områder rett ved 
skolens nærområde (punkt 3 og 6 i rapporten, se vedlegg) som oppleves som trafikkfarlige, og flere elever 
trekker frem at kjøring tett opp til skolen oppleves som trafikkfarlig. Det bør derfor vurderes om det kan 

                                                           
21

 Nasjonal gåstrategi s. 49. 

22
 Vigleik Winje, «Likestillingens undergang», Samferdsel nr. 9 2013.  
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gjøres tiltak som begrenser kjøring helt opp til skolegården. Eksempelvis kan innfartsveier til skolen 
stenges av hver morgen og ettermiddag, mot at det legges til rette for at foreldre eventuelt kan avlevere 
barna lenger unna. Dette kan være aktuelt på flere skoler i Haugesund for å gjøre skolenes nærområde 
tryggere.23 På lik linje kan det utredes om skolebussen til de videregående skolene i byen kan slippe av 
elevene litt lenger unna, fremfor å kjøre helt til skolen.  

Det arbeidet som har blitt gjort opp mot Gard skole viser at kryssing av trafikkerte veier oppleves som 
mest risikofylt. Det anbefales derfor å jobbe spesielt med å få på plass gode overganger rundt skolen, 
gjerne med intensiv belysning. Fatsmålinger på utsatte strekninger (for eksempel Skeisvollsveien) kan 
også være aktuelt.  

 

Tiltak 4: Sentrale målpunkt, gangakser og byrom skal være universelt 
utformede   

Universell utforming på sentrale gangakser er viktig for å sikre tilgjengeligheten for alle grupper i 
befolkningen. Trinnfri atkomst, ledelinjer, tydelig informasjon og gangveier uten hindringer er sentrale 
elementer for at gangakser skal være tilgjengelig for alle. Et mål og viktig prinsipp med universell 
utforming er å finne løsninger som fungerer bra både for mennesker med og uten funksjonsproblemer. 
Videre er det et mål at universell utforming skal integreres i gater og uterom og ved fasader på en måte 
som ivaretar estetiske hensyn og stedskvaliteter.  

Det er i prinsippet ingen motsetning mellom estetikk og funksjonalitet. Men hvis universell utforming er 
noe som kommer inn i ettertid, som en tilpasning av noe som i utgangspunktet ikke er tilpasset ulike 
brukerforutsetninger, kan det gå ut over estetiske hensyn. I forbindelse med opparbeidelse av nye 
bygninger, uteområder og anlegg må hensynet til universell utforming inngå i utformingsprosessen fra 
begynnelsen av. Når det gjelder eksisterende bebyggelse og uterom kan det være mer krevende å få til 
universell utforming på en god måte. Prinsippet må likevel etterstrebes og det finnes mange gode 
eksempler på eldre bygg og gågater som har fått til gode universelt utformede løsninger. Haugesund 
sentrum er preget av en del nivåforskjeller; eksempelvis vil man mange steder måtte gå i trapper fra kaien 
og opp til strandgaten. Det sier seg selv at ikke alle disse gamle gangforbindelsene kan bli universelt 
utformet, men som et minimum må de alltid finnes gode alternative ruter som har universell utforming.  

For å gjøre sentrumsområdet av Haugesund universelt utformet foreslår vi en kartlegging av eksisterende 
gater og adkomst til butikker og servicefunksjoner, eksempelvis i forbindelse med gateromsanalysen til 
sentrumsplanen. Når det gjelder adkomst til forretninger i Haugesund sentrum har gårdeiere et ansvar for 
å sørge for at lokalet er universelt utformet. Dette kan imidlertid resultere i mange ulike løsninger som gir 
et lite helhetlig preg i byen. Det bør derfor vurderes om kommunen bør lage en «formveileder» som 
sørger for at estetiske og funksjonelle løsninger blir ivaretatt i forbindelse med oppgradering av 
adkomstområder til næringslokaler i sentrum.  

Videre ønsker kommunen å øke kompetansen om universell utforming, både blant egne ansatte og blant 
de som er ansvarlige for uterom og adkomstområder i sentrum (gårdeiere butikkinnehavere m.fl.).  Vi vil 
derfor ta initiativ til å holde et opplæringsseminar om universell utforming (gjerne med en befaring).  
                                                           
23

 I tillegg avdekket barnetråkkregistreringen at krysset ved Astreavegen / Solvangveien oppleves som spesielt 
utrygt. Dette krysset skal imidlertid gjøres mer fotgjengervennlig med opphøyde gangfelt i forbindelse med 
utbygging i Ramsdalen. 
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Tiltak 5: Drift og vedlikehold av gangareal skal sikre god 
fremkommelighet året rundt 

God drift og vedlikehold av gangarealer er videre en forutsetning for at gangnettet skal være tilgjengelig 
for alle, uansett årstid og værforhold. Dette innebærer at slitasje og skader på gangarealer må repareres, 
og kontraster og skilting må vedlikeholdes. Beplanting langs veien må stelles og klippes for å opprettholde 
sikten og lyspærer må skiftes når de er defekte. Om vinteren er det viktig at fortau og gågater blir ryddet 
for snø og strødd. Dette er alle eksempler på forhold som det er viktig at kommunen håndterer så raskt 
som mulig for å sikre gode forhold for gående. 

Teknisk driftsenhet i Haugesund kommune har ansvaret for drift og vedlikehold av fortau og gangveier. De 
har egne planer over hvilke veistrekninger som blir prioritert først ved for eksempel brøyting. Tilkomstvei 
for buss, samt skolevei og annen gang- og sykkelvei blir prioritert høyt. Til tross for høy prioritering av 
gang- og sykkelveger kan det være vanskelig å holde tritt med stadig skiftende værforhold, samt at 
ressurssituasjonen ikke alltid samsvarer med det reelle behovet. Teknisk driftsenhet viser også til at 
manglende sammenheng på gangveier og kantparkerte biler skaper utfordringer.  

Kommunen bruker i dag Gemini melding som er et varslingssystem for å få beskjed om mangler på vei og 
anlegg. Det er servicesenteret i kommunen som legger ut informasjon via Gemini melding etter å ha 
mottatt tips fra publikum. På sikt kan Gemini melding utvides slik at fotgjengere (og andre) enkelt kan 
legge inn feilmeldinger selv. Dette vil trolig senke terskelen for å melde fra om mangler på gang- og 
sykkelnettet.   
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Mål 4: Gåkultur og holdninger 

 
 

«Haugesund skal være en foregangskommune når det gjelder å tilrettelegge for gående. 
Kommunen skal bidra til å øke kunnskapen om gange og formidle denne kunnskapen videre til 
planleggere, politikere og beslutningstakere. Kommunen skal jobbe aktivt ut mot befolkningen 
for å skape en god gåkultur i Haugesund.»  

 

Som tidligere nevnt er Haugesund en by med relativt korte avstander og små nivåforskjeller. Forholdene 
ligger dermed til rette for at en stor andel skal gå eller sykle til jobb. Når reisevaneundersøkelsen likevel 
viser at haugesundere kjører mer bil og sykler og går mindre enn landsgjennomsnittet må vi spørre oss 
hva det skyldes? Enkelte kan skylde på at vestlandsklimaet med mye vind og nedbør er årsaken til at vi går 
så lite, men hvorfor er da gangandelen i Stavanger og Bergen høyere enn i Haugesund?  

Uavhengig av de fysiske forutsetningene er det vi kan kalle «gåkultur» med på å avgjøre hvorvidt vi velger 
å gå fremfor å bruke andre transportmidler. Fritidsgåing har høy status blant nordmenn (også blant 
haugesundere), mens mye tyder på at hverdagsgåingen ikke har den samme høye statusen. Det er viktig å 
øke fotgjengerens status i samfunnet for å øke andelen fotgjengere. Den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen viser at det finnes ulike gåkulturer på ulike steder i landet. I Norge gås det mest i 
Oslo, og spesielt ungdom går mye der. Nærhet til daglige funksjoner spiller naturligvis en rolle, men det 
gås også i forbindelse med aktiviteter som man i andre deler av landet velger å bruke bil til. Dette kan 
skyldes livsstilstrender som ofte blir spesielt synlige i storbyer.  

Det er mulig å påvirke gåkulturen i en by. Ved å øke bevisstheten rundt helse- og miljøeffektene knyttet til 
å gå kan man bidra til at folk tar et livsstilsvalg om å gå mer. I tillegg kan man påvirke folks reisevaner 
gjennom målrettede aksjoner som motiverer folk til å gå mer, bryte gamle vaner og se kvalitetene i det å 
gå. Evaluering av denne type kampanjer viser at de har en effekt også etter avsluttet kampanje. 
Kampanjene har imidlertid størst effekt dersom de rettes mot konkrete målgrupper, som for eksempel 
barn i skolealder (sammen med foreldrene) eller gå-til-jobben aksjoner. Kampanjer bør også gjentas med 
jevne mellomrom for å sikre best varig effekt.  

 

Tiltak 1: Holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge er spesielt 
viktig  

En kartlegging Norges Idrettshøgskole har gjort for Helsedirektoratet viser at om lag 40 prosent av 
seksåringene og 65 prosent av niåringene og 15-åringene går eller sykler til skolen. Den resterende 
andelen blir kjørt eller benytter skolebuss. Vi har ingen konkrete tall som viser andelen barn som går til 
skolen i Haugesund, men det er ikke grunn til å tro at det avviker vesentlig fra landsgjennomsnittet. I NTP 
2014-2023 er det satt som mål at 80% av barn og unge skal sykle eller gå til skolen.  
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Hvorvidt barn sykler eller går til skolen avhenger av flere forhold. For det første spiller selvsagt avstand 
mellom hjem og skole en viktig rolle. I Haugesund er imidlertid ikke dette veldig relevant da de fleste barn 
har kort skolevei.  

Videre spiller det inn om skoleveien oppleves som trygg av barna og foreldrene, og om skoleveien 
fremstår som attraktiv.  

En fjerde faktor som er minst like avgjørende for om barn går eller sykler til skolen dreier seg om 
holdninger og gåkultur. Barn er en viktig målgruppe for holdningsskapende arbeid fordi det handler om å 
innarbeide gode vaner tidlig. Barn er gjerne mindre fastlåste i vaner enn voksne og kan lettere la seg 
motivere til å gå til skolen. Foreldre kan i mange tilfeller være den gruppen som er vanskeligst å motivere, 
og i en travel hverdag finner mange foreldre det enklere å avlevere barna med bil når de selv er på vei til 
jobben, fremfor å ta seg bryet med å kle barna for å gå ute i alt slags vær. De minste barna må kanskje 
følges på skoleveien, noe foreldrene ikke har tid til på morgenen. Det er derfor viktig at 
holdningskampanjer rettet mot skolebarn, også retter seg mot foreldre og mot barnas lærere.  For øvrig 
gjøres det oppmerksom på at selv om dette tiltaket primært dreier seg om å få barn til å gå til skolen, er 
det selvsagt også relevant i forbindelse med fritidsaktiviteter etc. Derfor er det spesielt viktig at 
idrettsparken tilrettelegges godt for gående.  

Haugesund har tidligere deltatt i Beintøft-kampanjen og har gode erfaringer med den. Beintøft er en 
kampanje rettet mot elever i barneskolen med det mål å få dem til å gå (eller sykle) til skolen. Kampanjen 
er utviklet av Grønn hverdag med støtte fra Transnova. Det anbefales at kampanjen videreføres for 
barneskolene i Haugesund. Grønn Hverdag arbeider i tillegg med å videreutvikle konseptet slik at det også 
er tilpasset elever på ungdomstrinnet. Dersom det ferdige konseptet virker bra bør kommunen vurdere å 
bruke kampanjen på byens ungdomsskoler.    

 

Tiltak 2: Haugesund kommune skal gå foran som et godt eksempel  

Haugesund kommune skal være en foregangskommune når det gjelder å tilrettelegge for gående. 
Kommunen skal også bidra til å øke kunnskapen om gange til sin egen befolkning, og til planleggere og 
beslutningstakere. Ved å foreta enkelte grep i egen organisasjon kan kommunen sende et viktig signal om 
at gange er et prioritert område i kommunen.   

Et konkret tiltak kommunen kan igangsette så snart om mulig er en gå-til-jobben-kampanje for alle 
ansatte i Haugesund kommune. Denne kan gjerne gjøres i kombinasjon med en sykkelkampanje eller en 
kampanje for å øke kollektivandelen.  

Kommunen bør også vurdere å revidere parkeringsordningen for ansatte. Det vises til at ansatte med 
parkeringsavtale i dag både får en kompensasjon for å holde bil, samt kjøregodtgjøring og parkeringskort. 
Dette stimulerer til unødvendig mye kjøring og ansatte i kommunen opptar unødvendig mange 
parkeringsplasser. Vi anbefaler at denne ordningen gjøres mer behovstilpasset, og at ansatte heller kan få 
en tilsvarende «bonus» for å sykle eller gå til jobben. I tillegg bør kommunen disponere noen få biler eller 
sykler som kan benyttes ved behov.  
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God tur! 

Foto: Eirik Hustvedt. 


