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Hvorfor skal vi forske på gange?
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Nasjonale målsetninger

• Nullvekstmålet (NTP)

• Nasjonal gåstrategi (SVV, 2012)
o Det skal være attraktivt å gå for alle  

o Flere skal gå mer, lengre og oftere

RVU 2013/14
• Kvinner, unge og eldre går mest

• Andelen reiser til fots synker med personlig inntekt.

• Unge og eldre (ofte dårligere økonomi) foretar flere

reiser til fots enn resten av befolkningen
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Rynning (2018) primært basert på Alfonzo, 2005; Hickman&Banister, 2007; Jacobs, 1961; 
Kahneman et al., 1997; Kahneman & Krueger, 2006 Mees, 2010; Næss, 2006; Tennøy, 2012
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Hvordan skal vi planlegge og utvikle byer og tettsteder, 

fra strategisk nivå til fysisk utforming, som gjør det mer 

attraktivt å gå og som får flere til å gå mer?  
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Hvordan planlegge for gange?

• Hvordan planlegger man for gange i dag? 

• Hvilke barrierer og utfordringer møter man? 

• Hvilke verktøy har man og hvilke trengs for å styrke planlegging for gange? 

• Hva kjennetegner gode verktøy for å planlegge for gange?  

• Hva slags data og kunnskap trenger man?

Eksempel: Hva kjennetegner gåstrategier som er gode og virkningsfulle verktøy i kommunal planlegging? 

Faksimile fra Hagen mfl., 2019, sammendrag
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Fysisk utforming? 
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Basert på bl.a.: Alfonzo, 2005; Ewing and Cervero, 2001; Ewing and Handy, 2009; Krizek, Forsyth, and Baum 2009; Johansson et al., 2016; 

Krogstad et al., 2015; Næss, 2012; Rynning, 2018; Stefansdottir, 2015  
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WALKMORE
Making people walk more in small Norwegian cities
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https.www.fremover.nolokale-nyheterinternetteuna-far-innbyggere-i-narvik-gratis-netts5-17-49
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Tommelfingerregel: 400-650 meter vurderes som akseptabel gangavstand (se f.eks. Walker 2012, Øksenholt mfl. 2016)
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Gange er et velegnet 

reisemiddel på mindre steder
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WALKMORE: Making people walk more in small Norwegian cities

Partnere

• TØI

• NMBU

• Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune

• Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune

• Narvik kommune og Nordland fylkeskommune

• Statens vegvesen 

Størrelse: 10.-15.000 innbyggere

Varighet: 2020-2022

Status: Avventer svar fra Forskningsrådet (desember 2019)
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Planlegging for gange?

• Planleggingsprosesser og 

måloppnåelse for gange

• Gåstrategier som verktøy 

for kommmunal

planlegging

• Utvikling av lokale 

gåstrategier 

Hvordan kan små byer planlegges og utvikles slik at flere går mer? 

Gangvennlighet i små byer?

• Hva er gangvennlighet i små byer? 

• Hva karakteriserer bygde 

omgivelser med høy 

gangvennlighet i små byer? 

• Hvordan påvirker det gangatferd og 

gangeopplevelsen? 

Små endringer, stor effekt?

• Hvordan vil endringer i bygde 

omgivelser på gatenivå 

påvirke gangatferd? 

• Kan små, lavbudsjetts piloter 

gjøre det mer attraktivt å gå? 

• Hva skal til for å implementere 

slike piloter? 

Sluttresultat: Syntese og guidelines

• Bedre kunnskap om gange – generelt og særskilt for mindre steder

• Utvikling guidelines for utvikling av lokale gåstrategier gjennom samarbeid forskning/praksis

• Formidling til alle relevante aktører
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Så hvorfor forske på gange på mindre steder?
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• ‘Alle’ gjør det så ingen tenker på det

• Hvor vanskelig kan det være? (Svar: ganske vanskelig)

• Trenger mer kunnskap om gange
o Hvordan fysiske utforme byer og tettsteder for mer gange? 

o Hvordan skal vi planlegge for å oppnå dette? 

• Trenger mer kontekstuell kunnskap fra mindre steder
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TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN!
mkr@toi.no


