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1 INNLEDNING 
Kommunestyret behandlet i 2013 Samferdselsanalysen for Skedsmo 2030 og vedtok samtidig 
utarbeidelse av en Gåstrategi for Skedsmo. Gåstrategien er et strategidokument som skal sikre de 
gående sin plass i planleggingen og tilrettelegge for at gående skal bli tatt med i de planer der gående 
berøres. Gåstrategien har overordnede målsettinger rundt godt miljø, god helse og god 
fremkommelighet i kommunen. Gåstrategien sine prinsipper og rammer skal videreføres til en 
hovedplan for gående. 

Det er forventet en stor befolkningsvekst i Skedsmo de kommende årene, men absolutt størst vekst i 
LSK-trianglet (Lillestrøm, Strømmen, Kjeller). Trafikkveksten det medfører skal hovedsakelig tas med 
kollektivreiser, sykkel og gange. Dette innebærer at fokuset på gåing i hverdagen må styrkes. For at 
befolkningsveksten skal møtes på en god måte, uten større belastninger på miljø og samfunn, må det 
legges til rette for et sammenhengende og trygt gangnett, god kollektivdekning samt et helthetlig 
sykkelvegnett.   

Vi ønsker en kommune med småbysjarm, men likevel en levende by med høy utnyttelse. En viktig 
forutsetning er at det er trygt, effektivt og hyggelig å bevege seg i byen. Dette skal sikres i overordnede 
planer som systematisk ivaretar fotgjengernes fremkommelighet og sikkerhet. Byen skapes av 
mennesker og en levende by er liv i gangfart på bakkeplan. Strategien legger opp til utforming av et 
finmasket og sammenhengende gangnett med klare bevegelseslinjer og gode funksjoner for gående.  

Illustrasjonen under viser avstand fra Lillestrøm stasjon i en radius på 1, 2 og 5 km. Tilbøyeligheten til 
å gå synker når avstanden til målpunkt blir større enn 2 km. Syklende har en aksjonsradius på 5 km, 
over dette faller bruken av sykkel som transportmiddel. Ved normal gangfart vil man på 20 minutter 
kunne gå ca. 2 km. En må ta i betraktning høydeforskjeller og at ganglinjene ikke er helt rette. 
Illustrasjonen under viser likevel at store deler av LSK-triangelet er innen gangradius fra Lillestrøm 
stasjon. Dette understreker det store potensialet for gåing som finnes i kommunen og er et veldig godt 
utgangspunkt for å tilrettelegge og motivere folk til å gå ved å fremheve avstander og tidsbruk. 

 

 



3
 

Tilbøyeligheten til å gå varierer med formålet for reisen. Det vil derfor bli lagt mest vekt på gåing til 
hverdagslige gjøremål. I tillegg legges det vekt på viktigheten av forbindelseslinjer til friluftsområder.  

Hensikten med strategien er å belyse faktorer som er viktig for en ønsket miljøvennlig og bærekraftig 
areal- og transportutvikling med fokus på gående. Dette er i tråd med premisset lagt til grunn for 
samferdselsstrategien (2009).  
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2 HVORFOR EN GÅSTRATEGI FOR SKEDSMO KOMMUNE 

2.1 Hvem er gåstrategien for 
Målgruppen for strategien er alle som ferdes i kommunen, både barn- og unge, voksne og eldre. 
Hensikten med inndelingen i målgrupper er å illustrere ulike behov og forutsetninger for aktivitet,
bevegelse og fremkommelighet.  

Gåstrategien er utarbeidet med tanke på dagens og fremtidens brukere av byen og omegn. Strategien 
skal legges til grunn for all planlegging i Skedsmo kommune. I den fysiske planleggingen må man ta 
hensyn til faktorer som avstand, dekke på gangarealene, estetikk, trygghet, belysning, utformingen av 
trafikkanlegg m.m. Og ser dette opp mot hver enkelt målgruppe sine behov og begrensninger. Det er 
også viktig å arbeide med de sosiale og kulturelle aspektene ved gåing.  

 

2.2 Veileder og retningslinjer 
Statens vegvesen publiserte i 2012 Nasjonal Gåstrategi. Denne er bakgrunnen for Skedsmo kommune 
sin satsing på gående. Veilederen «Lokale planer og strategier for gange» vil bli brukt i arbeidet mot 
en hovedplan for gående. I tillegg er Gåstrategi for Skedsmo kommune et ledd i arbeidet med 
oppfølging av Samferdselsanalysen som legger føringer for framtidig samferdselsplanlegging.  

 

2.3 Formål, mål og resultatmål 
Formålet med en gåstrategi er: 

 Å tilrettelegge bedre for gående for å få flere til å gå mer. 
 Å gjøre gåing til en del av hverdagsreisen, også i forbindelse med kollektivreise. 

Det er et ønske om at det å gå skal bli en naturlig del av hverdagen og de hverdagslige aktivitetene og 
rutinene. Gåstrategien har to hovedmål med undermål:  
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 Det skal være attraktivt å gå for alle 
o Det skal være enkelt og trygt å ferdes langs gatene og å bruke stier og snarveger for å 

komme seg raskere fram. 
o Å gå skal være med på å skape liv i gatene og sosiale møteplasser for folk, samt arenaer 

der folk har lyst til å oppholde seg, og næringsliv vil etablere seg. 
o Omgivelsene for de gående skal være attraktive og universelt utformet. 

 Flere skal gå og alle skal gå mer 
o Tiltakene i strategien er rettet mot alle grupper av befolkningen. 

Målene skal nås gjennom en tiltaksliste som skal utarbeides i forbindelse med hovedplan for gående. 
Resultatene av utførte tiltak for gående kan blant annet måles i: 

 Økning i andel personer som gjennomfører en reise til fots i de ulike målgruppene 
 Reduserte klimagassutslipp og bedre lokalmiljø ved økt gåing (og sykling)  
 Økt andel gående i forbindelse med kollektivreisende og  
 Bedre fremkommelighet for gående som resulterer i redusert reisetid. 

Dette kan måles i lokale reisevaneundersøkelser, og før- og etterundersøkelser knyttet til enkelttiltak. 
Dette er nødvendig for å kunne følge opp Gåstrategien.  

 

2.4 Satsingsområder for gåstrategi 
Gående skal gis en klar plass i bybildet. For å lykkes med satsingen på fortetting og urban utvikling må 
kommunen gjøre grep som tilrettelegger for myke trafikanter, sikrer korte avstander og oppmuntrer 
til gåing til hverdagslige gjøremål.  For å oppnå dette har vi tre satsingsområder; miljø, helse og 
fremkommelighet, som alle er forbundet med hverandre.  

2.4.1 Miljø 
 CO2-utslipp skal ned og forurensing forårsaket av støy og støv skal ned.  
 Ta den forventete trafikkveksten som følger av befolkningsvekst i Skedsmo med gange, sykkel 

og kollektivtrafikk og gjøre by- og tettstedsmiljøet mindre støy- og støvusatt. 

Dette skal gjøres ved å gjennomføre tiltak for å tilrettelegge slik at det blir enkelt, effektivt og attraktivt
å gå. For at det skal realiseres må veksten i biltrafikken begrenses.  

2.4.2 Helse 
 Prioritere helse og gående i all planlegging, og legge ABC-prinsippet og «rett virksomhet på 

rett sted» -prinsippet til grunn for byutvikling.  
 Det bør være godt tilrettelagt for gående overalt og det bør være sikkert og trygt å bevege seg

der det er behov for det. 
 Bevisstgjøring rundt fordelene med aktivitet i hverdagen, for folk i alle aldre.  
 Skape liv i byen og i gatene, sosiale møteplasser.  

ABC-prinsippet er rett lokalisering av virksomheter ut fra en hensiktsmessig transporttilgjengelighet. 
Man plasserer ulike typer virksomheter på hensiktsmessige steder i byen ut i fra graden av trafikk 
virksomheten genererer. Et annet moment er at dette kan motvirke funksjonsblanding som vil være 
positivt for gående 

God tilrettelegging gir positive effekter i form av økt fysisk aktivitet som igjen fører med seg økt
trivsel. Økt fysisk aktivitet og trivsel fører igjen med seg bedre fysisk og psykisk helse.  
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2.4.3 Fremkommelighet 
 God og effektiv fremkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende.  
 God interaksjon mellom trafikantgruppene.  
 Ivareta viktige snarveier og andre gangforbindelser. 
 Redusere barrierer (redusere eksisterende barrierer og motvirke dannelsen av nye i fremtidig 

planlegging). 
 Universell utforming. 

Tilrettelegging for god fremkommelighet må ha fokus på traséløsninger som gir korteste rute til viktige 
målpunkter som mange utnytter seg av i forbindelse med skole, arbeid og daglige gjøremål. Snarveier 
har en viktig funksjon som gangforbindelse. Folk har en tilbøyelighet til å velge korteste veg, og 
snarveier er her viktige. Kommunen bør ivareta viktige snarveier. Der snarveiene er på privat grunn 
oppfordres det at disse ivaretas ved behandling av utbyggingsavtaler.  

 

2.5 Utfordringer for Skedsmo kommune 
For Skedsmo kommune er det flere utfordringer når det gjelder tilbudet for de gående. For kommunen 
som helhet er det avstand og forbindelser mellom tettstedene som er en utfordring. Det er i dag ikke 
lagt opp til noen klare forbindelser for gående. Der disse eksisterer, er de lite tiltalende som gårute. 

Ved etablering av nye boligområder har det oppstått svakheter i etableringen med tanke på 
opprettholdelse av gode ganglinjer og gangforbindelser samt grøntområder. Dette er momenter det 
må fokuseres mer på ved etablering av nye områder. Dette kan gjennomføres og sikres av 
volumanalyser av det aktuelle området. Det er gjennomført en digitalisering av kommunens fortau for 
å gjennomfør analyser av gangnettet og lokalisere manglende lenker. Dette arbeidet videreføres i 
hovedplan for gående og suppleres med flere gangarealtyper enn fortau. Videre har etablering av nye 
områder hatt en tendens til å stykke opp grøntstrukturen. Det har ikke vært streng nok fokus på en 
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helhetlig grøntstruktur. Dette, sammen med sikring av stier og snarveger, må vektlegges ved slike 
etableringer.  
 

Figur 1 Kartutsnitt av digitalisering av fortau og sykkelfelt, Lillestrøm sentrum. Røde linjer er fortau, blå er g/s-veg.
 

Dagens lokalisering av næringsvirksomhet, spesielt med tanke på Kjeller, oppfordrer til bilbruk. 
Lokalisering av fremtidig næringsvirksomhet har stor betydning for hvordan reisemiddelfordelingen vil 
utarte seg. Dette gjelder også plassering av nye boligområder, samt andre offentlige institusjoner. Her 
må det planlegges mer sammenhengende med fokus på lokalisering, gangforbindelser og 
kollektivtilbud.  

Det må legges til rette for tilpasset aktivitet og tilbud for den enkelte målgruppe i rett avstand fra 
boligen og arbeid. I tillegg er det hensiktsmessig med kortest mulig rute til barnehage/skole og arbeid 
for at folk skal velge å gå (eller sykle) og la bilen stå. Blant de mest avgjørende faktorene for at folk skal 
gå er beliggenhet til kollektivholdeplasser og nærhet til målpunkter, der avstand er helt vesentlig i 
denne sammenheng. Å planlegge slik at rett virksomhet plasseres på rett sted vil gjøre 
transportbehovet så lite som mulig. Vedlikehold av gangvegene og fortau er viktige tilleggspunkt. Det 
er spesielt vintervedlikehold som må forbedres.  

 

2.6 Pågående arbeid 
Kommunens ambisjoner om framtidige forbindelsesakser i LSK-triangelet retter fokus mot akser 
mellom Lillestrøm  Strømmen og Lillestrøm  Kjeller. Hensikten med forbindelsesaksene er at det vil 
skape tilflytning av gående til og fra sentrum, som en pendel av interne reiser. Det er gjennomført en 
mulighetsstudie for en kollektivakse mellom Lillestrøm stasjon og Kjeller (2013). Studien innebærer og 
bygger opp under en tilrettelegging for egne, brede gangarealer for gående langs aksen.  

Kultursektoren i kommunen har et pågående og langsiktig arbeid med Elvebredden Kunstpark som går 
langs flomvollen ved Nitelva fra Dynea i sør, forbi Lillestrømbrua, Rælingsbrua og til Nitelva bru opp til 
Strømmen, der den ender ved idrettsplassen ved Slora. Kunstparken er et stort og betydelig bidrag til 
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turvegen. Den vil bli en destinasjon i seg selv, samtidig som den oppmuntrer til opphold ute og 
fortsettelse av turen. På denne måten skaper en naturlige oppholdssteder langs turvegen og gjør det 
spennende å gå.  

 

 

I 2013 ble det gjennomført en mulighetsstudie av Depotgata med Nitelva. Mulighetsstudien fokuserte 
på området rundt Rådhuset og Tinghuset med dets store åpne grøntarealer som gode potensiale 
forbindelseslinjer for gående mellom byen og elva. Forbindelseslinjene er strukturerende for området 
og binder sammen sentrum med det åpne grønne og det blå og er et viktig grep i en videre byutvikling.  

En Veg- og gatebruksplan er under utarbeidelse. Planen skal bidra til et veg- og gatenett i Lillestrøm 
som har god kapasitet i kollektivårene mot Lillestrøm stasjon og et veg- og gatenett som er godt 
tilrettelagt for å ivareta gående og syklende. Videre skal planen anbefale strategier og løsninger for 
utforming av veg- og gatenettet på kort og lang sikt. I denne sammenheng blir det viktig å se på videre 
utvikling av det overordnede riksvegnettet rundt Lillestrøm. Dette innbefatter Rv. 159 fra Rv. 22 og 
frem til Fv. 120 og Rv. 22 fra Rv. 159 og fram til E6.  

Det pågår et arbeid med en skiltplan for Lillestrøm der det skal skiltes til attraksjoner og viktige byrom 
i Lillestrøm. Skiltplanen lages for at gående lett skal kunne orientere seg og finne frem i Lillestrøm. Det 
er i tillegg tenkt å utvikle en APP med samme formål. Den ovenfor nevnte Veg- og gatebruksplanen 
bidrar med å legge føringer for et overordnet gangnett i kommunen.  
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3 PLANER 
Gåstrategien berører mange sider av planleggingen i kommunen. Kommuneplanen 2015-2026 legger 
Byromsnormen til grunn som retningsgivende for område- og detaljreguleringsplaner med særlig 
prioritering av gående i planleggingen.  Byromsnormen gir retningslinjer for utforming av kommunens 
sentrumsområder. Retningslinjene åpner for stor grad av frihet ved utforming og møblering av gater, 
torg og plasser der momenter for gående er høyest i fokus.   

Byutvikling og urban strategi (2009) baserer seg på å kartlegge kommunens utviklingspotensial i et 
2050 perspektiv. Det er et strategidokument med en langsiktig byutviklingshorisont som skal være en 
inspirasjonskilde og planverktøy for kommuneplanleggingen. Strategien tar for seg en helhetlig urban 
struktur som grunnlag for utvikling, samspillet i LSK-triangelet, vassdrag som bindende faktor, 
bysentrum som møteplass, miljøvennlig transport og det er lagt vekt på at all utvikling skal skje med 
sterk vekt på klima, miljø og bærekraft.  

Grøntplan for Skedsmos byggesoner (2011) ser på sammenhengende, grønne årer i sentrum og 
turstier, samt parker og andre grøntelementer som er med på å skape vakre omgivelser for gående. 
Reguleringsplaner kan være med på å sikre gangstier og andre snarveger som gående bruker.  

Hovedplan sykkel (2013) arbeider mot et overordnet sykkelnett for å øke kommunens tilgjengelighet 
på sykkel. Sykkelvegnett påvirker i stor grad de gående da det mange steder er felles arealer for gående 
og syklende i form av gang- og sykkelveg. Det oppfordres til, så langt det lar seg gjøre, å separere disse 
to trafikantgruppene ved planlegging av nye arealer for gående og syklende.  

 

 

 
Figur 2 Illustrasjon av LSK-triangelet. 
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4 BRUK OG OPPFØLGING AV STRATEGIDOKUMENTET 

4.1 Hovedplan for gående 
Gåstrategi for Skedsmo kommune skal munne ut i en hovedplan for gående. Hovedplanen skal 
inneholde en langsiktig handlingsplan med et handlingsprogram som rulleres og oppdateres årlig. 
Videre skal det i hovedplanen foreslås en oversikt over kommunens satsingsområder samt en 
tiltaksliste med forslag til tiltak og gjennomføring av disse.  

Ved utarbeidelse av en hovedplan for gående anbefales det å bruke Nasjonal Gåstrategi samt 
tiltakskatalogen for «lokale planer og strategier for gange», utarbeidet av Statens vegvesen.  

4.1.1 Retningsgivende for planen 
Det er flere retningsgivende faktorer som vil påvirke arbeidet med en hovedplan for gående. Disse 
faktorene er gjenkjennelige fra kapitlene 2.5 og 2.6 om «utfordringer for Skedsmo» og «pågående 
arbeid».  

Kommuneplanen sine bestemmelser som involverer gående og den fysiske utformingen samt 
retningslinjene gitt i Byromsnormen er veiledende i planleggingen for gående. Andre planer som 
spiller inn i arbeidet med hovedplan for gående er gjengitt i kapittel 3 i denne strategien.  

Satsingen rundt LSK-triangelet er gjennomgående i alle nyere planer for Skedsmo, inkludert denne. 
Her vil det bli aktuelt å se på de ulike forbindelsesaksene i triangelet, som på sikt kan videreføres til 
Skedsmokorset, Hvam og andre aktuelle tettbebyggelser i kommunen. Det er her viktig å inkludere at 
grøntstruktur i forbindelseslinjer bør ivaretas.  

Skiltplanen vil fungere som en del av hovedplan for gående da planen retter seg mot gående i 
Lillestrøm og er et klart gåinitiativ.  

Kapitlene 4.1.2 til 4.1.5 redegjør for hovedinnholdet i hovedplan for gående.  
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4.1.2 Sammenhengende gangnett 
De fysiske omgivelsene kan være avgjørende for valget av å gå eller ikke gå som transportform. De må 
være trygge og sikre for gående, samtidig som de skal ha en god estetisk kvalitet. En attraktiv by- og 
tettstedsstrukturen må utvikles med fokus på gående og stedskvalitet med gangavstand til daglige 
gjøremål og kollektivholdeplasser. Som en forutsetning for at flere skal velge å gå må det være god 
drift og vedlikehold av gangarealene. God drift og vedlikehold er avgjørende for at anleggene for 
gående skal være attraktive, trafikksikre, framkommelige og tilgjengelige gjennom hele året, men 
spesielt vinterstid når det er mer utfordrende å ta seg fram.  

Det skal planlegges for et sammenhengende gangnett, med størst fokus i sentrum, men også et 
gangnett som tar deg fra sentrum til periferi for så videre ut i friluftsområder. Kriterier for et 
sammenhengende gangnett er at det skal være; sikkert, trygt, attraktivt, godt vedlikeholdt og legges 
til korteste rute for gående samt universelt utformet. Dette skal sikres gjennom en handlingsplan.  

Det anbefales at hovedplan for gående ses på som en enkeltstående plan, og ikke i sammenheng med 
Hovedplan sykkel. Dette fordi gående og syklende er to veldig ulike trafikantgrupper med ulike behov 
og mål, og disse bør derfor separeres så langt det lar seg gjøre.  

 

4.1.3 Handlingsplan  
Handlingsplanen lages som et forslag til ulike måter å nå målene på. Det skal arbeides med å lage et 
helhetlig gangnett som skal være sikkert, trygt, pent, attraktivt, godt vedlikeholdt og gi kortest mulig 
rute for gående til deres målpunkter. Handlingsplanen skal inneholde en tiltaksliste med alle tiltak som 
er tenkt utført for å nå målene som er satt. Tiltakene kan variere fra overordnede tiltak til mer 
spesifikke tiltak rettet mot hver enkelt målgruppe.  

 

4.1.4 Handlingsprogram  
Handlingsplanen må følges opp med et mer detaljert handlingsprogram. Her skal det gjøres rede for 
finansiering (budsjett og økonomiplan) og hvem som har ansvar for gjennomføring av de ulike 
tiltakene. Handlingsprogrammet skal vise tiltak i prioritert rekkefølge. Handlingsprogrammet bør 
rulleres årlig. 

 

4.1.5 Temakart  
Et effektivt virkemiddel for å nå ut til innbyggerne og oppfordre til mer gåing til daglige gjøremål og i 
hverdagen er kart. Det å illustrere på kart primær- og sekundærakser til målpunkter, grønne ruter, 
ruter med belysning og raskeste vei er små tiltak med stor effekt. Det bør derfor lages et temakart som 
viser bruken og kvaliteten av de ulike rutene. Rutene kan også kategoriseres ut i fra vanskelighetsgrad, 
universell utforming og tidsbruk.  

Etter fastsettelse av gangaksene og tema for disse bør gårutene skiltes for å informere om korteste 
rute og avstander til målpunkter. Som et supplement bør det utformes et reiseplanleggingsverktøy, en 
APP, for gående og syklende med tidsanvisning, kollektivholdeplasser etc. Som et supplement til 
skiltingen kan det utformes store publikumskart som plasseres på de største knutepunktene i 
kommunen, som for eksempel ved Lillestrøm og Strømmen stasjon.  
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4.2 Eksterne aktører 
I arbeidet med en hovedplan for gående er det hensiktsmessig å involvere eksterne aktører og andre 
interessenter.  

 Satsingsområde helse kan involvere barnehager og skoler, eldrehjem, helseorganisasjoner og 
andre frivillige organisasjoner, for eksempel Tjukkasgjengen.  

 Satsingsområde fremkommelighet rører ved utforming og planlegging av et sammenhengende
gangnett. Aktuelle vegmyndigheter og andre interessenter bør involveres.  

 Arbeidet med satsingsområde miljø kan inkluderes i de to andre satsingsområdene.  
 

4.3 Tidsperspektiv  
Arbeidet med hovedplan for gående anbefales startet i løpet av høsten 2014.   

 

 


