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FORORD 

Foreliggende rapport er kunnskapsgrunnlag for gange i Buskerudbyen.  

Hensikten med rapporten er å lage et felles grunnlag for videre satsning på gåing i 
Buskerudbyområdet og å øke kunnskap om og satsing på gange som transportform hos 
partnerne i Buskerudbysamarbeidet. Videre skal rapporten danne grunnlag for en felles 
gåstrategi med handlingsprogram for Buskerudbyen, og eventuelt kommunale gåstrategier.  
Rapporten er også grunnlag for videre arbeid med tiltaksområde gåing i lokalt/regionalt 
forslag til Buskerudbypakke 2.  Til sist er det meningen at kunnskapsgrunnlag om gange skal 
være et nyttig grunnlag for sentrums- og tettstedsplanlegging i kommunene. 

Asplan Viak har vært engasjert av Buskerudbysamarbeidet for å utarbeide rapporten. 
Oppdragsgivers kontaktperson har vært Gun Kjenseth. Fra kommunene har følgende deltatt i 
arbeidet Ingebjørg Tofte, Lier kommune, Elisabeth von Enzberg-Viker og Kristina Frestad 
Jørgensen, Drammen kommune, Maria Bryksina, Nedre Eiker kommune, Arne Tronrud, Øvre 
Eiker kommune og Ingebjørg Trandum, Kongsberg kommune.  

Arbeidet med rapporten har pågått i perioden oktober 2013 til januar 2014. 

Rapporten gir innledningsvis en beskrivelse av mål og rammebetingelser for gange i 
Buskerudbyen. I kapittel 2 gis et faglig grunnlag for gange. En del av arbeidet har vært GIS-
analyser med ATP-modellen som grunnlag for å definere et hovednett for gange i de fem 
kommunene. Dette arbeidet er presentert i kapittel 3. Videre har det vært en del av arbeidet 
å utvikle en metode for kartlegging av dagens standard på gangnettet.  Metoden og 
hovedresultatene er omtalt i kapittel 3, mens utfylte skjema med pilotkartlegging er separat 
vedlegg til denne rapporten. I kapittel 4 er det beskrevet 12 eksempler på tiltak for å fremme 
gange i Buskerudbyen.  En mer detaljert beskrivelse og gjennomgang finnes i en egen 
vedleggsrapport.  Rapporten avsluttes med et kapittel med anbefalinger for videre arbeid 
med gange i Buskerudbyen. 

Kristin Strand Amundsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak, mens Anne Merete 
Andersen, Øyvind Dalen, Harald Kvifte og Vegard Brun Saga har deltatt i ulike deler av 
arbeidet.  

Figuren under er hentet fra Nasjonal Gåstrategi og oppsummerer på en illustrativ måte alle 
de gode argumentene for at økt satsing på gange som transportform er viktig. 

   

Sandvika, 11.02.2014  
Kristin Strand Amundsen 
Oppdragsleder 

 
 
Elin Katrine Nilssen. 
Kvalitetssikrer 
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1 MÅL OG RAMMEBETINGELSER 

1.1 Nasjonal gåstrategi 

Nasjonal gåstrategi (2012) har følgende to hovedmål: 

 Det skal være attraktivt å gå for alle. 

Alle grupper i befolkningen skal oppleve at det er attraktivt å gå, at det er lagt til rette 
for at de kan gå mer i hverdagen. 

 Flere skal gå mer. 

Flere av befolkningens totale reiser skal gjøres til fots og alle befolkningsgrupper skal 
gå mer i hverdagen. 

Gåstrategien er begrunnet i regjeringens mål om bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet, 
mer miljøvennlig transport, bedre miljø i byer og tettsteder og et universelt utformet samfunn. 

Nasjonal Gåstrategi er inndelt i 6 innsatsområder.  

 

Figur 1: Innsatsområder i Nasjonal gåstrategi 
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Ansvar og samarbeid 

 Stimulere myndigheter og private aktører til å følge opp sitt ansvar for gående 
 Etablere samarbeid om tilrettelegging for gåing og utvikling av en aktiv gåkultur 

Utforming av fysiske omgivelser 

 Utvikle by- og tettstedsstrukturene til å bli mer tilrettelagt for gåing 
 Utvikle attraktive omgivelser med utgangspunkt i gåendes forutsetninger og behov 
 Utvikle sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på framkommelighet, 

sikkerhet, attraktivitet og universell utforming 

Drift og vedlikehold 

 Bedre generelt vedlikehold av gangarealer med omgivelser 
 Bedre vinterdrift av gangarealer 

Bedre framkommelighet for gående ved anleggsarbeid 

Samspill i trafikken 

 Prioritere fotgjengere høyere ved utforming av trafikkanlegg 
 Bedre interaksjon mellom trafikantgrupper med mer vekt på prioritering av fotgjengere 

Aktiv gåkultur 

 Heve statusen til gåing som transportform og fysisk aktivitet i hverdagen 
 Påvirke folk til å gå mer 

Kunnskap og formidling 

 Utvikle bedre kunnskap om gående 
 Utvikle verktøy og metoder for bedre tilrettelegging for gående 
 Formidle kunnskap og resultater fra satsing på gående 

I Nasjonal gåstrategi er innsatsområdene er det beskrevet virkemidler og forslag til tiltak 
innen det enkelte innsatsområdet. 

Nasjonal gåstrategi har følgende resultatmål:  

• Andel hele reiser til fots skal opp 

• Flere barn og unge skal gå til skolen 

• Flere yrkesaktive menn, barneforeldre og personer med høy inntekt må gå mer 

• Flere som ikke går i det hele tatt må begynne å gå 

• Flere må gå lengre turer enn de gjør i dag 

 

For øvrig viser Nasjonal reisevaneundersøkelse følgende:  

• 16 % av befolkningen går ikke i det hele tatt. Nasjonal gåstrategi har en målsetting 
om at dette skal reduseres til 10% i 2023 

• 19 % av befolkningen går 1,5 km totalt hver dag. Målsettingen for 2023 er at 25 % av 
befolkningen går mer enn 1,5 km hver dag.  
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1.2 Målsetting og strategi for gange i Buskerudbyen 

Hovedmålet for endring av transportmønster fram mot 2023 er at areal- og transportplanen 
for Buskerudbyen skal bidra til å realisere nasjonalt mål om at trafikkveksten i 
persontrafikken i byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gåing. 

Målsettinger for gange i Buskerudbyen er: 

 

 

Utgangspunktet for å vurdere dette målet er den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009 
(RVU 2009), som viser at gangandelen i Buskerudbyen var 21 % i 2009. 

I strategikapitelet for transportsystemet er dette målet utdypet på følgende måte:  

 Det skal legges bedre til rette for gåing og det skal være attraktivt for alle å gå.  
 Andelen gående i Buskerudbyen skal øke frem til 2023, sammenliknet med 

reisevaneundersøkelsen fra 2009.  
 Et mål er at 80 prosent av barn og unge skal gå og sykle til og fra skolen. 

1.3 Rammebetingelser for arbeid med gange i Buskerudbyen 

Den overordnede strategi med konsentrert by- og tettstedsutvikling i Buskerudbyen skal 
legge til rette for at gåing kan bli et viktigere og mer naturlig transportmiddelvalg for flere i 
fremtiden. Videre skal strategien om å utvikle kriterier for by- og tettstedsutvikling bidra til å 
ivareta ønsket om å utvikle attraktive omgivelser som inspirer til økt gåing, ifølge Areal- og 
transportplanen for Buskerudbyen 2013-2023. 

Planen peker også på følgende innsatsområdet for økt gåing:  

 Økt fokus på gåing og å stimulere offentlige og private til å følge opp sitt ansvar for 
gående og samarbeide om å utvikle en gåkultur.  

 Bedre utforming og fysiske omgivelser som inspirerer til gåing og der gående er en 
selvfølgelig og prioritert trafikantgruppe ved utforming av trafikkanlegg.  

 Man må også styrke drift og vedlikehold, ikke minst vinterstid.  

Disse innsatsområdene har egne strategier, som igjen er fulgt opp med aktiviteter i 
handlingsprogrammet og planretningslinjer i Areal- og transportplanen. 

Andel gående skal øke! 
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 Det skal utvikles lokale gåstrategier i kommunene for de prioriterte utviklingsområder. 
 Det skal utvikles et sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på 

fremkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell utforming. Særlig skal det 
vektlegges å ha gode gangforbindelser i kollektivknutepunkter. 

 På kort sikt skal anlegg gjennomføres først i prioriterte punkter og på prioriterte 
nøkkelstrekninger. 
 Utbedring av gangforbindelser i kollektivknutepunkter. 
 Utbedring av prioriterte gangruter i sentrumsområder i byer og tettsteder  

(< 1km fra sentrum/kollektivknutepunkt). 
 Utbedring av hovedårer fra bysentra og kollektivknutepunkter til boligområder 

(< 3 km fra sentrum og evt. andre tyngre arbeidsplasskonsentrasjoner). 
 Drift (også vinterstid) og vedlikehold skal holde en standard som gjør gåing attraktivt 

hele året. 

I planretningslinjer til «Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013 – 2023» (vedtatt 7. 
februar 2013), står følgende om gåing: 

 

Ovenstående er også, som nevnt fulgt opp i handlingsprogrammet med følgende punkter: 

 Buskerudbypakke 1 og tilbudsforbedring 
Tiltak skal iverksettes i tråd med handlingsplanen i Buskerudbypakke 1 fram til og 
med 2013. Ansvarlig for dette er partnerne i buskerudbysamarbeidet og 
tidshorisonten er angitt som 2013.  

 Lokale gåstrategier 
Det skal utvikles lokale gåstrategier for det enkelte prioriterte utviklingsområde. 
Ansvarlig er kommunene og tidshorisonten er 2013-2014. 

 Buskerudbypakke 2 
Tilrettelegging for økt gåing skal vurderes å være ett av de prioriterte tiltaksområdene 
med finansiering gjennom Buskerudbypakke 2. Partnerne i Buskerudbysamarbeidet 
er ansvarlig og tidshorisonten er 2013-2014. 

 

  

P12.1: Tilrettelegging for gående 

I byer og tettsteder skal det utvikles et sammenhengende og finmasket gangnett med vekt 
på framkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell framkommelighet. Særlig skal 
det vektlegges å ha gode gangforbindelser til kollektivknutepunkter. 
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2 FAGLIG GRUNNLAG 

Å legge til rette for gående gir en rekke gevinster både for samfunnet og enkeltmennesker. 
Helt siden bilsalget ble frigitt i Norge i 1960 har bilen stått sentralt i utviklingen av norske byer 
og tettsteder, og dermed også vårt hverdagsliv. Byplanleggingens fokus på, og prioritering 
av, bilen har medført barrierer mellom ulike byområder, barrierer for gangtrafikk og barrierer i 
det lokale veinettet. 

I byområder er det i dag økende trafikkproblemer. Det at mange bruker bilen til daglige 
gjøremål gjør ikke bare køene lengre, men gir problemer med støy og luftforurensing. 
Samtidig gir fysisk inaktivitet dårligere helse i store befolkningsgrupper.  

Det er behov for mer systematisk planlegging for å gi gående en sammenhengende og 
hensiktsmessig infrastruktur på samme måte som for bilbrukere. Ved å fokusere sterkere på 
tilrettelegging for gående kan man oppnå mer miljøvennlig transport, et mer inkluderende 
samfunn, bedre trafikksikkerhet, bedre kollektivtransport, mer fysisk aktivitet og bedre 
folkehelse, bedre nærmiljø for barn og unge og et mer levende bumiljø, ifølge Nasjonal 
gåstrategi. 

2.1 Status for reisevaner 

Nordmenns reisevaner har blitt kartlagt hvert fjerde år siden 1985 i nasjonale 
reisevaneundersøkelser (RVU). Den siste RVUen ble gjennomført i 2009. Denne viser at de 
fleste reiser foregår med bil. 52 prosent av alle reiser skjer som bilfører, mens 13 prosent 
skjer som bilpassasjer. Kollektivandelen er 10 prosent, sykkelandelen 4 prosent og andelen 
som går er 22 prosent. Ifølge areal- og transportplanen for Buskerud er kollektivandelen noe 
lavere i fylket (7 prosent). Det samme gjelder andelen gåing, som ligger på 21 % for 
Buskerud, jf figuren 1. 

RVU 2009 viser altså at daglige reiser til fots utgjør omtrent 22 prosent av alle reiser på 
nasjonalt nivå. Det har vært en liten økning fra 2005, men andelen er den samme som i 
2001. Det er vanskelig å si hva den lille økningen fra 2005 kommer av og om det er en trend. 
Den kan skyldes et bedre kollektivtilbud. Kollektivandelen økte i samme periode, og økt bruk 
av kollektivtransport genererer også flere rene reiser til fots, ifølge nasjonal gåstrategi. 

På tross av at gåing utgjør en stor del av befolkningens reiser, viser undersøkelser at hver 
reise er ganske kort. På reiser over en kilometer er det flere som bruker bil enn som går, 
ifølge nasjonal gåstrategi. Folk i byene går mest, kvinner går mer enn menn og de med 
lavest inntekt går mer enn høyinntektsgrupper. 

Gjennomsnittlig reiselengde til fots er ca. 1,7 kilometer. I RVU fra 2009 kan man se at 
reiselengden for andre transportformer er betraktelig lengre, 12 kilometer i snitt. Det er altså 
på korte turer vi går mest. På reiser under 500 meter er 80 % gangturer, og man regner 1,4 
kilometer som en grense for om vi velger å gå eller kjøre bil. Er reisen lengre, synker 
andelen gåturer. 

 

Mange av de korte reisene til fots gjøres i nærmiljøet der folk bor. Dette er turer som starter 
eller ender hjemme og rundturer i nærmiljøet, og som ikke overstiger 2 kilometer. I 2009 
foregikk 51 prosent av disse turene til fots. Slike gåturer i nærmiljøet bidrar til sosialt liv og 
sosial kontroll og er viktige for trivsel der folk bor og der folk ferdes. 



Kunnskapsgrunnlag gange Underlag for videre arbeid i kommunene og med Buskerudbypakke 2 12 

 

Buskerudbysamarbeidet  Asplan Viak AS 

 

Bortsett fra reiser der det gås hele veien, er det først og fremst i forbindelse med 
kollektivreiser vi går. I gjennomsnitt innebærer en reise med buss, trikk, bane eller tog ca. 
670 meter gåing i hver ende til sammen, inkludert overgang til andre ruter. 

Det er mange (68 %) som ikke foretar en hel reise til fots i løpet av en dag. Hvis gåing i 
tilknytning til bruk av andre transportmidler regnes med, er det imidlertid få som ikke går i det 
hele tatt (16 %). Men de fleste går ikke veldig langt. Halvparten av befolkningen går totalt sett 
mindre enn 500 meter per dag. RVUen viser også at det gås mest på fritidsreiser og 
skolereiser, mens det går minst på såkalte omsorgsreiser. Det vil for eksempel si reiser 
sammen med barn til skole og barnehage. 

Ifølge nasjonal gåstrategi tar en gjennomsnittlig reise til fots 21 minutter. Med en 
gjennomsnittlig reiselengde på 1,7 kilometer gir dette en gjennomsnittsfart på ca. 80 meter i 
minuttet eller snaut 5 km/t. Dette tallet er usikkert, men gir en indikasjon på hvor fort 
befolkningen går og kan brukes til sammenligning med andre land. Undersøkelser viser at 
det er store forskjeller i ganghastighetene innenfor OECD-landene. En forklaring som gis i 
gåstrategien er at det kan være variasjon mellom landene når det gjelder hvem som går. 
Hvis flere som er dårlig til bens går, blir gjennomsnittshastigheten naturlig nok lavere. 

I RVU 2009 oppgir 11 prosent at de har midlertidige eller varige fysiske problemer som 
begrenser deres mulighet til å bevege seg utendørs eller bruke andre transportmidler (bil, 
kollektivtransport eller sykkel). Folk med varige fysiske problemer oppgir at de hovedsakelig 
bruker bil når de reiser. Dette kan blant annet skyldes dårlig tilrettelagt kollektivtransport. 

 

Figur 2: Reisemiddelfordeling i Buskerudbyen (2009), figur hentet fra ATPlan Buskerudbyen 2013-2023 
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Tabell 1: Andel av daglige reiser til fots («gangandeler») i kommunene i Buskerudbyen, 2009. Kilde RVU 
Buskerudbyen 2009. 

Kommune Gangandel 

Drammen 24 % 

Kongsberg 24 % 

Øvre Eiker  17 % 

Nedre Eiker 18 % 

Lier  17 % 

 

Tabellen viser prosentvis andel av daglige reiser hvor gange er hovedtransportmiddel. 
Andelen reiser til fots er størst i byområdene. 

2.2 Planlegge for tette by- og tettstedsstrukturer  

For at det skal være attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt må by- og tettstedsstrukturer 
utvikles med gangavstand mellom daglige gjøremål og kollektivtransport. I denne 
sammenhengen er det viktig at byer og tettsteder utvikles med høy utnyttelse, 
funksjonsblanding og høy tetthet av beboere og besøkende i og nær sentrum samt i 
knutepunkter. 

En gjennomsnittlig gåtur er, som nevnt, 1,7 kilometer lang og nesten halvparten (48 %) av 
alle gangturer er under én kilometer. Er reiseavstanden over en kilometer, velger flere å 
kjøre fremfor å gå. En gjennomgang av forskning gjort i forbindelse med nasjonal gåstrategi 
viser at det er akseptabelt å gå 5 til 10 minutter til målpunkter i et nærområde og til en 
holdeplass for kollektivtransport. Dette tilsvarer opptil ca. 1 kilometer, avhengig av 
gangfarten. Av denne grunn benyttes 1 kilometer som regel som mål for gangavstand i 
arealplanlegging. 

Gjennomsnittlig ganglengde i forbindelse med en kollektivreise varierer med 
kollektivtransportmiddel og er i gjennomsnitt ca. 670 meter, ifølge nasjonal gåstrategi. Dette 
inkluderer gange fra startpunktet til holdeplassen, gange ved eventuelt skifte av 
transportmiddel og gange fra holdeplass til endepunkt. Avstandene er gjennomsnittlige og 
uttrykker ikke nødvendigvis størrelsen på influensområdet til holdeplassen. Akseptabel 
gangavstand til holdeplass er for eksempel kortere i bysentra enn i utkantområder, og folk er 
villig til å gå lengre fra bolig til kollektivtilbud enn mellom kollektivtilbud og arbeidsplass. I de 
norske reisevaneundersøkelsene regnes det som et godt kollektivtilbud hvis det er under en 
kilometer til holdeplass med minst fire avganger i timen. 

Opplevelsesrike omgivelser kan trolig både medvirke til å utvide holdeplassers 
influensområde og bidra til at flere velger å reise kollektivt. Det viser også at man er villig til å 
gå lengre for å komme til et høykvalitets kollektivtilbud med høy frekvens, da ventetiden på 
holdeplassen er kortere og den totale reisetiden oppleves som akseptabel, jf. nasjonal 
gåstrategi. 

Figur 3 viser et utsnitt av rekkeviddekart for Kongsberg. Kartet under viser hvor langt man 
kan gå på henholdsvis 5 og 10 minutter fra definerte knutepunkter markert med grønne 
punkt. Det er forutsatt en ganghastighet på 5 km/t. Tilbudet til gående er også markert i 
kartet.  Rekkeviddekart for alle kommuner er vist i egen vedleggsrapport. 
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Figur 3: Utsnitt av «Gangavstand langs vei» /rekkeviddekart for gange. Eksempelet er hentet fra Kongsberg 
(utsnitt). 

2.3 Stedskvalitet øker attraktivitet for gåing 

Med stedskvalitet forstår man ofte visuelle, funksjonelle og historiske forhold, samt 
symbolkvaliteter som omfatter både natur- og kulturaspekter, detaljer og helhet. Det vil si 
kvalitet i de enkelte elementer/detaljer og godt samspill mellom elementene, og mellom nytt 
og gammelt. I dette begrepet inngår både kulturmiljø og estetikk. Ifølge Norges 
folkehelseinstitutt bidrar det til god livskvalitet at det er et godt samspill mellom form og 
funksjon i omgivelsene, at endringstakten i miljøet oppfattes som akseptabel og at den 
enkelte har mulighet til å delta i og påvirke utviklingen og utformingen av stedet. 

Man kan hevde at et godt fysisk miljø bidrar til høy livskvalitet. Vi føler oss vel i gode 
omgivelser og føler ubehag når det er uoversiktlig og stygt rundt oss. Kvaliteten på våre 
omgivelser og hvordan vi opplever dem har altså betydning for hvor vi går og hvor vi liker å 
oppholde oss. Byrom som møtesteder må ha gode kvaliteter, være inviterende og oppleves 
som meningsfylte steder. Det må være plass til både målrettet gangtrafikk og til møteplasser 
og aktiviteter. Sammen med bebyggelsen gir det grunnlag for sosialt liv.  

Det er kommunenes planlegging etter plan- og bygningsloven som gir rammene for 
utviklingen av lokalsamfunnene, byer og hvordan det fysiske miljøet og landskapet blir 
forvaltet, fornyet og formet. Arealplanlegging spiller derfor en avgjørende rolle og bestemmer 
også om uheldig miljøpåvirkning kan unngås gjennom lokalisering av potensielle støy- og 
utslippskilder, utforming av trafikksikre veisystemer, sikring av vegetasjon og grønnstruktur, 
vern av kulturminner, kulturmiljøer og naturområder, samt grad av universell utforming. 

Det er med andre ord viktig at man tar hensyn til gående i arealplanleggingen og planlegger 
attraktive og varierte gateløp og byrom. Variasjon i bybildet er stimulerende for gående. Et 
viktig virkemiddel for å skape tiltalende og levende byrom er aktive fasader i første etasje 
mot fortau/gate. 
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Figur 4 Gode byrom og uteområder innbyr til gåing og opphold. Eksempel fra en god møteplass i Bergen. 

 

 

Figur 5: Mennesker trives i grønne omgivelser. Parker, grøntdrag og andre naturområder bør inngå i 
hovedveinettet.  

2.4 Infrastrukturen for gående; aktuelle løsninger 

Hvis man ønsker at flere skal gå til skolen, jobben eller stasjonen, må det etableres et 
sammenhengende og finmasket gangnett. En undersøkelse referert i nasjonal gåstrategi 
viser at områder med finmasket gangnett stimulerer til mest gange og opphold utendørs. 
Folk går mindre og tilbringer mindre tid ute i områder med lange monotone gater, få kryss og 
mange blindveier. 

Tilbudet til gående må gjøre det attraktivt å velge gange fremfor andre transportmidler, og 
det må føles som en effektiv måte å komme seg fra A til B på. Det er derfor viktig at rutene 
for gående planlegges som direkte og logiske ganglinjer. I og med at hastigheten ved gange 
er lavere enn andre transportformer, er omveier mer tidkrevende for gående enn andre 
trafikanter. Tidsbruk er derfor sentralt når nye gangforbindelser skal planlegges.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3ZztzICm5jdXwM&tbnid=BKPNtVDeBCSc7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.husbanken.no/byggeskikk/statens_byggeskikkpris_tidligere/2002/&ei=jDhxUu7JLIOw4QTEyYC4Aw&bvm=bv.55617003,d.bGE&psig=AFQjCNHaXiL694wtPOY0dgZv6L38RFCE3g&ust=1383238134928587
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Det bør legges særlig vekt på å utvikle trygge, sikre og attraktive skoleveier i en 2 kilometer 
radius rundt skoler. Det er viktig at barn kan gå til og fra skolen. Dette kan også legge 
grunnlaget for reisevaner i voksen alder. Ifølge Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP) 
skal gangnett gi effektive forbindelser tilpasset lokale forhold, og kan differensieres i 
hovedruter, øvrig gangnett og snarveier. Nasjonal gåstrategi deler tilbudet til gående i 
hovedruter, hovednett, øvrige gangforbindelser og snarveier. 

 Hovedgangruter er de viktigste rutene for gående, som gir effektive forbindelser til 
målpunkter og kollektivtransport. Disse må ha universell utforming, spesielt god 
fremkommelighet for gående, særlig god kvalitet i opparbeidelse og vedlikehold 
gjennom hele året.  

 Hovedgangnettet er nettet av hovedgangruter.  
 Resten av tilbudet til gående faller inn under øvrige gangforbindelser. Disse 

gangforbindelsene bør også ha god kvalitet, men kravene til opparbeidelse og 
vedlikehold kan nyanseres i tråd med bruken.  

 Snarveier fungerer som supplement til resten av gangnettet og er stier, trapper og 
forbindelser gjennom bebyggelse. Snarveiene bidrar til effektive og raskest mulige 
gangforbindelser. Nettet av snarveier er ofte best kjent av barn og andre som går i 
nærmiljøet og kan utvikles til et verdifullt nettverk for en større del av befolkningen.  

Hvis hele gangnettet planlegges samlet, gir en differensiering som ovenfor muligheten til å 
prioritere de viktigste gangforbindelsene. På denne måten kan de mest brukte 
gangforbindelsene gis spesielt god fremkommelighet, komfort og attraktivitet. Generelt er 
ikke de gangnettene som eksisterer i dag planlagt som transportnett ut fra brukernes behov, 
slik for eksempel veinettet for biltrafikk er, og det er behov for et mer systematisk arbeid som 
fokuserer på planlegging for gående. 

Kvalitet i selve gangforbindelsen handler blant annet om bredde, tverrfall, trinnfritt og slak 
stigning, jevne overflater, belysning og hvileplasser i form av for eksempel benker.  

Prinsippene under viser aktuelle løsninger for gående, og løsningene kan brukes etter 
gangforbindelsens status i gangnettet, omgivelsene og antall gående og syklende. Tabell 1 
angir bredder på gang- og sykkelveier og sykkelveier med fortau gitt ulike mengder gående 
og syklende. Figur 5 viser sykkelvei med fortau, altså en løsning hvor gående og syklende er 
skilt. Dette må anses som den ideelle løsningen på hovednett, og trafikkmengden av gående 
og syklende er stor nok i i.h.h.t. tabell 1. Figur 6 viser vanlig gang- og sykkelvei, mens de to 
andre figurene viser henholdsvis tilrettelegging for gående i tilknytning til gate og utforming 
av turvei/snarveier. Alle løsningene kan inngå i hovedgangrutene. Snarveier kan også inngå i 
hovedruter dersom de blir oppgradert og driftet deretter. 

 

 
 

Figur 5: Sykkelvei med fortau (gang- og sykkelvei hvor 
gående og syklende er skilt). 
 

Figur 6: Gang- og sykkelvei med rabatt mot bilvei. 
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Figur 7: Toveisgate med sykkelfelt og fortau 
 

Figur 8: Turvei/snarvei 
 

 

Tabell 1: Tabell E.7 i Handbok 017. Bredder på gang- og sykkelveier og sykkelveier med fortau gitt ulike mengder 
syklister og fotgjengere. 

 

I den tette bebyggelsen bør fortau være hovedløsningen for gående.  Fortau bør være 
tosidig. Figuren under er hentet fra Håndbok 017 og angir de soner fortau kan deles inn i.  

 

Figur 6: Figur B.1 fra håndbok 017. Inndeling i fortaussoner. 

Tabellen er også hentet fra Håndbok 017 og gir en nærmere beskrivelse av hensikt og 
bredder på de ulike sonene.  
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Tabell 2: Tabell B1.1 Fortaussoner fra HB 017 Veg- og gateutforming. 

 

2.5 Drift og vedlikehold 

Drift og vedlikehold av det eksisterende tilbudet til gående er helt avgjørende for at folk skal 
velge gange foran bil som transportmiddel. Drift og vedlikehold av fortau og gang- og 
sykkelveier er for dårlig i dag. Når det gjelder drift, gjelder dette kanskje særlig om vinteren. 

Drift er alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veinettet skal fungere godt med 
tanke på daglig trafikkavvikling. Vedlikehold er tiltak i den fysiske infrastrukturen som sikrer 
at dens funksjon og levetid blir som planlagt. Renhold/feiing, vegetasjonsrydding og 
brøyting/strøing er altså typiske driftsoppgaver, mens å legge nytt asfaltdekke eller 
rehabilitering av veidekker er vedlikehold. 

Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (2012), angir som navnet tilsier 
standarder for riksveier og fortau/ gangveier knyttet til disse. Standarden kan også benyttes 
for fylkeskommunale og kommunale veier, men standarden har noen mangler når det gjelder 
objekter og situasjoner som er typiske for bymessige strøk. Universell utforming er 
implementert i standardene og det angis egne generelle mål for drift og vedlikehold av 
objekter, ruter eller strekninger som er universelt utformet, i tillegg til integrerte krav til 
friksjon, jevnhet og så videre.  

Statens vegvesen Region sør startet sommeren 2011 utviklingsprosjektet Universell 
utforming og drift og vedlikehold (Rapport 2012). Formålet var å belyse hvilke 
problemstillinger man møter ved drift og vedlikehold av universelt utformede anlegg og 
utarbeide forslag til nye standardkrav for å ivareta universell utforming gjennom hele året. I 
rapporten fra arbeidet er det foreslått å innføre en ny driftsklasse der standard for universell 
utforming /høy grad av framkommelighet opprettholdes, men uten bruk av salt.  

Utviklingsprosjektet foreslår videre en rutevis tilnærming og en definering av universelt 
utforming-strekninger for å kunne gjennomføre en økt vedlikeholdsstandard på utvalgte 
strekninger. For å få til dette skal det utvikles driftsplaner for universell utforming med kart og 
beskrivelser. 
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I dag driftes gang- og sykkelveier som vintervei, dvs. med kun brøyting. Dette gjelder også 
anlegg som er universelt utformet. Det er ikke utskilt egne driftskontrakter eller driftsplaner 
for gang og sykkel eller for universell utforming av anlegg.  

De strekninger som er definert som hovednett for myke trafikanter bør være de strekningene 
hvor vedlikeholdet i første rekke intensiveres. 

Kosting er prøvd ut (på kjørevei) med meget godt resultat. Det er fullt mulig å sette krav om 
kosting til entreprenør. Det bør derfor sees nærmere på kravene som defineres i 
driftskontraktene knytta til brøyting og kosting av gangarealer, spesielt i forhold til å ivareta 
universell utforming og taktil merking/ledelinjer.  

Det er også viktig å ta hensyn til drift i planleggingen av nye anlegg for gående, slik at driften 
kan utføres så effektiv som mulig. Hvordan anleggene uformes har stor innvirkning på 
hvordan anleggene kan driftes. Det er blant annet viktig at anleggene har en bredde tilpasset 
utstyret som benyttes ved drift, at det er satt av nok areal til snølagring, at det er tilstrekkelig 
fri høyde i underganger og at nye anlegg blir driftet av utstyr som er tilpasset anlegget mht. 
for eksempel utstyrsbredde og aksellast. 

 

Figur 9: Venstre – egnet utstyr: Liten redskapsbærer med børste og saltapparat, foto: Eivind Stangeland Statens 
vegvesen, Stavanger. Høyre: Uegnet utstyr - for stort utstyr, foto: Knut Opeide, Statens vegvesen, Trondheim. 

Drift og vedlikehold av anlegg for gående skal være minst like god som på tilstøtende vei. 
Det vil si at dersom veien har strategi bar vei (bruk av salt) så må også anlegget for gående 
ha strategi bar vei.  

I Håndbok 111 kap. 9.4 framgår følgende:  

Vinterdriftsklasse GsA: Bymessig strøk med høy gang- og sykkeltrafikk. Hovednett for 
sykkeltrafikk. Ferdselsareal hvor store deler av arealet eller strekningen har indikatorer. Salt 
skal nyttes som preventivt tiltak og for a opprettholde og gjenopprette bar vei. Brøyting og 
kosting skal nyttes for salting for å oppnå bar vei. Sand, eventuelt i tillegg til salt, skal nyttes 
nær vær/temperaturforhold medfører at bar vei ikke kan oppnås med salting, brøyting og 
kosting. 

Vinterdriftsklasse GsB: Øvrige ferdselsareal for gående og syklende. Sand skal nyttes. Salt 
kan nyttes som preventivt tiltak og for a opprettholde og gjenopprette bar vei på ferdselsareal 
med indikatorer. 
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2.6 Utvikling av gåkultur 

Kulturen og samfunnet rundt oss påvirker om vi velger å gå eller ikke. Det kan være 
nødvendig å påvirke folk direkte for å få dem til å gå mer. En gåkultur kan ifølge nasjonal 
gåstrategi forstås som summen av holdninger, verdier, vaner, ferdigheter og kunnskap 
samfunnet har knyttet til det å gå. Om vi velger å gå fremfor å bruke andre transportmidler er 
ikke bare avhengig av at de fysiske forholdene er lagt til rette for dette. Det er heller ikke 
tilstrekkelig at gående er godt ivaretatt i trafikken og gjennom universell utforming av anlegg. 
Kulturen og samfunnet rundt oss påvirker også om vi velger å gå. I Norge har vi en aktiv 
gåkultur som først og fremst er knyttet til fritidsgåing i naturen. Dette har høy status. 
Hverdagsgåing har per i dag ikke samme høye status. 

Den laveste andelen av hverdagsgående finner man blant voksne i arbeidsfør alder, i 
høyinntektsgrupper og blant menn. Dette kan indikere at hverdagsgåing også har lav status. 
Et av de viktigste aspektene ved reisevalg er tiden reisen fra A til B tar. Motorisert transport 
er i mange tilfeller det mest tidseffektive valget. I løpet av perioden fra 2005 til 2009 har den 
gjennomsnittlige reiselengden per person over 13 år økt med nesten 5 kilometer. Dette 
skyldes i stor grad transport- og arealutvikling, men i den nasjonale gåstrategien hevdes det 
at også storsamfunnets og lokalmiljøets normer, verdier og forestillinger om transport spiller 
en rolle. Tidsoppfatningen vår og en travel hverdag har ført til større avhengighet av bilen. 

Den nasjonale gåstrategien peker på fem essensielle forhold som påvirker om vi velger å gå 
eller ikke:  

• hvor vi velger å bo og arbeide 
• aktiviteter vi velger å gjøre 
• tilgjengelighet 
• hvor vi velger å gå 
• hvordan vi går 

For å få flere til å gå må man motivere, bryte vante rutiner og vaner og få befolkningen til å 
se fordelene ved å gå. Dette kan gjøres gjennom målrettede kampanjer rettet mot 
henholdsvis barn, ungdom, jobbreiser, eldre. I gåstrategien er det også gitt gode eksempler 
på holdningsskapende arbeid og tiltak for de nevnte gruppene. 

Når det gjelder barn er det viktig at voksne er gode forbilder. Barna må for eksempel ikke 
kjøres til alle aktiviteter - de kan gå. Skoleveien er viktig for barn: her kan man blant annet 
legge til rette for såkalte gående skolebusser, hvor en voksen fungerer som «bussjåfør» for 
grupper med barn, man kan ha en bilfri ring rundt skolen, gå til skole-kampanjer eller utstede 
gå-sertifikater til barn og voksne som fullfører et kurs i gåing med fokus på trygghet og 
sikkerhet. Samtidig er det selvfølgelig viktig med tilrettelegging, utforming og tilgjengelighet 
på skoleveiene. 

Det er per i dag få tiltak som rettes direkte mot ungdom, på tross av at de er en av gruppene 
som går mest i samfunnet. Det er viktig med utforming og tilrettelegging også for ungdom, og 
ungdommene må selv få være med å bidra. Skolenes lokalisering og skolekretsenes 
utforming er også viktig for å øke andelen reiser til fots. Insentivordninger nevnes, og det er 
viktig at man gir belønninger ungdommen selv setter pris på hvis man prøver med 
belønningsordninger. 

Reiser til og fra jobb er en stor andel av enkeltreisene som utføres av voksne i hverdagen. 
Derfor er det viktig å øke andelen som går til og fra jobb. Det er mange måter bedrifter kan 
bidra på i dette arbeidet. Lokaliseringen av bedriften er viktig, det samme er kollektivtilbudet i 
tilknytning til lokaliseringen. Bedrifter kan for eksempel utarbeide en mobilitetsplan og en 
reisepolicy. Man kan redusere antall parkeringsplasser og belønne de som velger å gå, eller 
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kjøre egne kampanjer og kampanjer i samarbeid med andre, for eksempel bedriftsidrettslag, 
offentlig myndigheter eller nabobedrifter. 

Det viktigste for mange eldre er at gangnettet er universelt utformet. Tiltak rettet mot eldre 
bør bidra til å motivere dem til å gå og å øke opplevelsen av trygghet når de er ute og går. 
Man kan for eksempel ha kollektiv- og gåkurs, rullatorfestival eller fallekurs. Trimtilak kan i 
tillegg til å tilby fysisk aktivitet også bidra til å bygge opp sosiale nettverk for pensjonister. Å 
tilby en «turvenn» kan være et lavterskeltilbud som kan bidra til å aktivisere eldre. 

Med andre ord er både tilrettelegging for gåing og holdningsskapende arbeid i befolkningen 
like viktige virkemidler i arbeidet med å få flere til å gå og å utvikle en gåkultur på tvers av 
ulike befolkningsgrupper. 

 

Figur 7 En eldre mann er på vei til sin daglige spasertur på gummidekket til idrettsbanen. Eksempelet er fra Førde 
sentrum og utfordrer oss i forhold til hvem som har nytte og glede av ulike tilbud. 
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3 HOVEDNETT FOR GANGE 

Kartleggingen av hovednettet for gående i Buskerudbyen er foretatt kommunevis og på tre 
nivåer. På det første nivået har vi gjort ATP-analyser, rekkeviddekart og beregnet gangtrafikk 
på veinettene. Nivå to inneholder en kartfesting av et hovednett for gående i den enkelte 
kommunen, mens det i nivå tre er gjort detaljkartlegginger av enkelte strekninger og punkter 
på det definerte hovednettet. 

3.1 Analysegrunnlag 

ATP-modellen er et GIS-basert analyse- og presentasjonsverktøy til bruk i samordnet areal- 
og transportplanlegging, utviklet av Asplan Viak. ATP-modellen er både en metode og et 
analyseverktøy, og er særlig egnet til å studere sammenhenger mellom arealbruk og 
transport, konsekvenser ved utvikling av nye transporttilbud eller endring av eksisterende. 
Som grunnlag til modellen benyttes geografiske data for veisystemet/kollektivnettet, 
befolkning, bedrifter/arbeidsplasser, andre målpunkt, og eventuelt reisevanedata eller annen 
statistikk. Modellen beregner trafikanters fremkommelighet i trafikksystemet, nærmeste 
tilbud, rekkevidder langs vei, trafikkstrømmer/mengder, mm. Beregningsresultatene kan blant 
annet brukes i planlegging og utredning av kollektivtilbud og sykkelveier, samt vurdering av 
trafikale konsekvenser ved lokalisering av nye virksomheter.  

 Kartene som heter «Gangavstand langs vei» viser hvor langt man kommer til fots 
på henholdsvis 5 og 10 minutter. Vi har tatt utgangspunkt i strategiske punkt i hver av 
kommunene – knutepunkter - for eksempel kollektivterminaler, skoler og viktige 
arbeidsplasser. Rekkevidden er vist med utgangspunkt i en ganghastighet på 5 km/t. 
Et eksempel på gangavstand lang vei/ rekkeviddekart er vist i figur 3. 
 

 Kartene som heter «Gangvei til nærmeste knutepunkt» viser gangtrafikkpotensial 
er beregnet på grunnkretsnivå. Grunnkretser er mindre geografiske enheter som 
brukes for å arbeide med og presentere for eksempel kommunal statistikk. 
Gangtrafikkpotensialet er basert på antall bosatte per grunnkrets, samt 
arbeidsplasser. Kartene illustrerer potensialet for gange mellom bolig og ett eller to av 
de nærmeste knutepunktene, for eksempel tog, kollektivtransport, sentrum og store 
arbeidsplasser. Kartene viser ikke gangreiser til og fra skoler, og avstanden er satt til 
maks 2 kilometer ettersom andelen som går synker fra 80% til 20% når avstanden på 
reiser blir over 2 kilometer. Eksempel på kart som viser gangtrafikkpotensial er vist i 
figur 8.  Utsnitt fra Mjøndalen. 
 

 Kartene som viser «Tilrettelegging for fotgjengere» viser dagens tilrettelegging 
for gående delt inn i fortau og/eller gangveier.  Eksempel på et slikt kart er vist i figur 
9. Utsnitt fra Drammen. 
 

 

Disse kartene for alle fem kommunene er vist i en vedleggsrapport 2. Kart. 
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Figur 8: Eksempel på kart «Gangvei til nærmeste knutepunkt». Utsnitt av kart for Mjøndalen som viser 
gangtrafikkpotensial på veinettet i Mjøndalen. Tykkelsen på blå linjer angir potensial for gangtrafikk. De røde 
linjene angir veinett hvor det ikke er tillatt og gå. 

 

Figur 9: Eksempel på kart «Tilrettelegging for fotgjengere», utsnitt kart for Drammen som viser dagens tilbud.  
Røde linjer er fortau og blå linjer er gang- og sykkelveier.  Grunnlag er SOSI-koder i digitalt kartgrunnlag. 
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3.2 Hovednett for gange  

På bakgrunn av analysegrunnlaget har hver kommune definert hva som kan regnes som 
hovednettet for gående i de respektive kommunene. Lokalkunnskap har vært viktig i denne 
prosessen. Innspillene er tegnet ved hjelp av GIS inn på kartene for hovednett for gange. 
Hovednettene er differensiert i tre nivåer: hovednett med tilrettelegging, hovednett uten 
tilrettelegging og fremtidig ønsket del av hovednettet. 

Hovednett med tilrettelegging er de strekningene hvor gående har et tilbud enten med fortau 
eller gangveg. Strekninger uten separat tiltak for gående regnes hovedsakelig som uten 
tilrettelegging. Dette må imidlertid vurderes fra strekning til strekning. Eksempelvis boliggater 
med lav fartsgrense (30 km/t), fartsdempende tiltak og liten biltrafikk anses som egnet for 
gående selv om det ikke er et eget tilbud til gående. Strekninger som per i dag ikke 
eksisterer, og altså ikke har noen form for tilbud uavhengig av transportform, men som er 
ønsket i fremtiden er også tegnet inn. Det er tegnforklaring på det enkelte kart. 

Det er viktig å ha et definert hovednett for gående, både for å øke bevisstheten rundt det 
eksisterende tilbudet og tilstanden på dette, samt potensialet for forbedringer. 

På bakgrunn av analyser og innspill ble kartene tegnet ut og kommunene hadde anledning til 
å komme med nye innspill før endelig hovednett for gange ble fastsatt i denne omgang. 
Nedenfor er de foreløpige hovednettene presentert kommunevis. 
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3.2.1 Hovednett for gange i Lier 

Lier kommune har en spredt bebyggelsesstruktur, og skiller seg av den grunn fra de andre 
kommunene. Kartet viser at kommunens hovednett ikke er sammenhengende, men er 
konsentrert i tettstedene. Innenfor tettstedene er heller ikke gangtilbudet sammenhengende 
alle steder i dag. Bosettings- og bebyggelsesstrukturen gjør det mindre aktuelt med et 
finmasket nett for hele kommunen. 
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3.2.2 Hovednett for gange i Drammen 

Kartet viser at Drammen per i dag har et velutviklet gangnett. Sentrumsområdene er i tillegg 
definert som sildresoner. Dette er områder hvor gående skal ha forrang fremfor andre typer 
trafikk. Som det fremgår av kartet ønsker Drammen kommune bedre forbindelser for gående 
på tvers av deler av Drammenselva.  
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3.2.3  Hovednett for gange i Nedre Eiker 

Kartet viser et godt utviklet gangnett i sentrum av Mjøndalen, men at det mangler 
tilrettelegging på enkelt strekninger inn mot sentrum og stasjonsområdet. Dette gjelder 
kanskje særlig fra Krokstadelva og boligområdene i nord og sørover mot Mjøndalen stasjon. 
Bruforbindelsen over Drammenselva har kun et smalt fortau som tilbud til gående, og en ny 
gangbru over elva vil gi en effektiv og attraktiv forbindelse mellom Krokstadelva og 
Mjøndalen. 

 

 

  



Kunnskapsgrunnlag gange Underlag for videre arbeid i kommunene og med Buskerudbypakke 2 29 

 

Buskerudbysamarbeidet  Asplan Viak AS 

 

3.2.4  Hovednett for gange i Øvre Eiker 

Hokksund er også delt av Drammenselva, og her som de andre Buskerudbyene er tilbudet til 
gående over elva ikke ideell. Det er derfor ønsket en ny forbindelse over elva i form av en 
gangbru. Ellers viser kartet at det er behov for tilrettelegging for gående på enkelte av 
strekningene som er definert som en del av hovednettet. 
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3.2.5 Hovednett for gange i Kongsberg 

Kartet viser at enkelte deler av hovednettet mangler tilrettelegging. Områdene nord i 
Kongsberg mangler tilrettelagt tilknytning til sentrum. Særlig kritisk er det ved 
jernbanekrysningen i Withs gate, som også er skolevei. Videre mangler også deler av 
strekningen mellom teknologiparken og sentrum tilrettelegging for gående. 
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3.3 Detaljkartlegging på hovednett for gange 

Hensikten med detaljkartleggingen var å opparbeide mer detaljert kunnskap om standard og 
kvalitet på infrastrukturen for de gående i den enkelte kommune. Fordi det ville vært for 
omfattende å kartlegge hele hovednettet i hver kommune, har vi konsentrert oss om enkelte 
strategiske strekninger og punkter i hver kommune. Med punkter menes for eksempel 
gangfelt, krysningspunkter, underganger, bruer osv.  

Hva som skulle kartlegges ble hovedsakelig bestemt av de respektive kommunene. Det er 
Asplan Viak som har stått for hoveddelen av kartleggingen. Drammen kommune og Nedre 
Eiker kommune har imidlertid bidratt for sitt hovednett, mens Buskerudbyens sekretariat har 
bidratt i Kongsberg kommune og Vestfossen i Øvre Eiker kommune. 

3.3.1 Kartleggingsmetodikk 

Kartleggingen ble foretatt med utgangspunkt i skjemaer utarbeidet for henholdsvis 
strekninger, krysningspunkter og underganger/bruer. Sjekklistene ble utarbeidet med 
utgangspunkt i Statens vegvesens metode for sykkelveiinspeksjoner. Sjekklistene ligger som 
vedlegg til rapporten. 

Aktuelle tema for punkter var for eksempel siktforhold, trafikkbilde for henholdsvis gående og 
kjørende, belysning, sikringstiltak, eventuell signalregulering og universell utforming. Det ble 
som nevnt brukt ulike skjemaer for krysningspunkter og underganger/bruer. 

Strekninger ble delt inn etter enhetlig standard. Det vil si strekninger med gang- og sykkelvei 
eller fortau – eller strekninger som mangler et eget tilbud til gående. Aktuelle temaer i 
registreringsskjemaet var bredde på anlegg, fartsgrense, sikt i kryss og avkjørsler, bruk av 
anlegget, skilting, belysning osv. 

Det ble brukt i overkant av en halv dag i felt i hver enkelt kommune. De utpekte strekningene 
ble gått opp og punktene ble besøkt. Underveis ble skjemaene fylt ut og fotografier ble tatt av 
det som ble ansett som relevant for kartleggingen. 

Hvilke strekninger og punkter som ble registrert er kartfestet for den enkelte kommune og 
kartene er vedlagt. Dette ble kartlagt: 

• Lier kommune: 4 strekninger og 2 punkter 
• Drammen kommune: 5 strekninger og 5 punkter 
• Nedre Eiker kommune: 10 strekninger og 3 punkter 
• Øvre Eiker kommune: 4 strekninger og 5 punkter i Hokksund og til sammen 20 

strekninger og punkter i Vestfossen 
• Kongsberg kommune er det kartlagt 6 strekninger og 7 punkter. 

Kartlegginger på dette nivået er ment å gi en overordnet beskrivelse av tilbudet til gående på 
de strekningene som ble registrert og tilstanden på dette. Dette gir eksempler på kvaliteten 
på hovednettet og konkrete eksempler på hva som kan gjøres for å utbedre tilbudet til 
gående. Samtidig gir det en pekepinn på hvordan gående er ivaretatt generelt i de respektive 
kommunene. 

3.3.2 Hovedfunn fra detaljkartleggingen 

I alle kommunene var det allerede i dag et relativt bredt tilbud til gående. En gjenganger er 
imidlertid at tilbudet ikke er gjennomgående og enhetlig. På mange av de registrerte 
strekningene varierte tilbudet både i bredde og kvalitet, mens det på andre strekninger 
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vekslet mellom å være tilrettelagt for gående og ikke være tilrettelagt for gående. Vi har 
tidligere nevnt hvor viktig det er med et sammenhengende og finmasket tilbud til gående. 

Registreringene viser at det i mange tilfeller er et etterslep på vedlikeholdet av fortau og 
gangveier. Slitt dekke med sprekker og hull fant vi i alle kommunene, og kanskje særlig i de 
områdene som ikke er helt sentrale. Det at mye av tilbudet var av eldre art, gjorde at dekket 
også ofte var ujevnt. Ujevnheter gjør det både vanskeligere å gå og at det samler seg vann 
og is på fortauer og gangveier. Dette ble observert ved flere anledninger, og gjør det mindre 
attraktivt å benytte gange som transportmiddel. 

Flere steder var krysningspunktene for fotgjengere problemsoner. Dette kunne være på 
grunn av plasseringen og utformingen av overgangen, men også på grunn av at fotgjengere i 
mange tilfeller må krysse svært trafikkerte veier. I flere tilfeller var også veikryssene 
utflytende. Dette gjør situasjonen mindre oversiktlig for gående og i noen tilfeller at man må 
gå omveier. De undergangene som ble registrert var gjerne mørke og dårlig vedlikeholdt, og 
dermed ikke spesielt attraktive for gående. 

I sentrumsområder fant vi mange tilfeller av reklameplakater, klesstativ og andre hindringer i 
arealene for gående. Det ble også observert uoversiktlige avkjørsler. Tett bebyggelse i flukt 
med fortau og hekker og busker kan gi dårlige siktforhold både for gående og bilførere i 
avkjørsler. 

Kort oppsummert kan man si at detaljkartleggingen antyder at det i dag er for dårlig 
vedlikehold av tilbudet for gående, og at det eksisterende tilbudet til gående i mange tilfeller 
trenger et vesentlig løft. I kommunenes hovednett er det per i dag flere barrierer og 
strekninger som mangler tilrettelegging. 

3.4 Arbeid med gange i kommunene 

Kapitlet inneholder en beskrivelse av hvordan kommune i Buskerudbyen arbeider med 
gange.  Beskrivelsen er et resultat av møter med kommunene i forbindelse med arbeidet 
med kunnskapsgrunnlag om gange. 

Fartsgrenser og fartsdempende tiltak: 

Alle kommunene i Buskerudbyen praktiserer fartsgrenser og fartsdempende tiltak etter 
samme prinsipper, nemlig 30 km/t sone i sentrumsgater og boliggater, supplert med 
fartsdempende tiltak der hvor det er nødvendig for at fartsgrensen skal overholdes. I 
Drammen søker man å begrense bruken av fartsdempende tiltak i gater som er busstraséer. 

Tiltak for myke trafikanter i forbindelse med utbyggingsplaner 

Samtlige kommuner arbeider aktivt for å få gjennomført tiltak i form av fortau og gang- og 
sykkelveier der det er relevant i forbindelse med utbygginger. I Drammen brukes 
utbyggingsavtaler, etter Plan- og bygningsloven, som et virkemiddel for å sikre tilrettelegging 
for myke trafikanter i forbindelse med utbygging. I saker med utbyggingsavtaler varsles dette 
samtidig med varsel om oppstart av reguleringsplaner. 

Øvre Eiker har hatt spesiell fokus på å være i forkant med planlegging av spesielt gang- og 
sykkelveier og setter av kommunale planleggingsmidler til dette. 

Mobilitetsplaner 

Mobilitetsplanlegging handler om organisatoriske og enkle fysiske tiltak, for å begrense 
bilbruken. Hensikten er å påvirke holdninger og reiseadferd. Arbeidet kan i tillegg omfatte 
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samarbeid med offentlige myndigheter om tiltak som kan bidra til overgang fra bilbruk til mer 
miljøvennlig transport.  

En mobilitetsplan for en virksomhet skal inneholde en beskrivelse og vurdering av dagens 
reisemønster og vurdere forslag til endringer i miljøvennlig retning. Dette kan omfatte hele 
virksomhetens transport (arbeids-, tjeneste- og besøksreiser samt vare og gods). I Drammen 
har det i Futurebuilt-prosjekter blitt stilt krav om mobilitetsplan for å gi dispensasjon fra 
kommunens parkeringsvedtekter. I Lier kommune arbeider man for å få inn krav om 
mobilitetsplan som en bestemmelse i kommuneplanen. Kongsberg har stilt krav om 
mobilitetsplaner i tilknytning til reguleringsplaner (KKP og to skoler). 

Trafikksikkerhetsplaner 

Samtlige kommuner i Buskerudbysamarbeidet har vedtatte Trafikksikkerhetsplaner, eller 
Trafikksikkerhetsplan under revisjon/utarbeidelse.  I Trafikksikkerhetsplanene er det spesielt 
fokus på sikring av barns skoleveier. 

«Drammenskrysset» 

Drammen kommune har en egen mal for hvordan kryss skal utformes; det såkalte 
Drammenskrysset. Den viser hvordan man i Drammen gjennomfører nedsenk av kantstein 
og fortau i gatekryss med kansteinsradius 5 meter, i sentrum og andre områder med 
kvartalsstruktur. Malen viser plassering av gangfelt i forhold til fortau, bebyggelse og 
ganglinjer, og utvikles stadig for å imøtekomme nye krav til universell utforming i tråd med 
hb. 278. 

Nærmiljøvandringer 

Lier kommune har ca. 30 steder hvor nærmiljøvandring er ønsket og kommunen 
gjennomfører ca. 4 nærmiljøvandringer per år. Opplegget er basert på tilsvarende opplegg 
som gjennomføres i Oslo (som har hentet inspirasjon fra Sverige). Til vandringen inviteres 
lokale grupper som velforeninger, beboere, FAU osv., og i tillegg deltar politikere 
(Miljøutvalget) og driftsansvarlig for kommunale veier. Miljøvernleder er ansvarlig for 
gjennomføring. Nærmiljøvandringen blir godt mottatt, men er relativt arbeidskrevende – både 
forberedelse og etterarbeid (rette opp feil/mangler). Det er en spesiell utfordring knyttet til 
utbedringspunkter på fylkesveier, som er Statens vegvesens ansvar og prioritering. 

Aktiv Eiker 

Dette er navnet på frisklivssatsingen i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Fra nettsidene 
med samme navn presenteres det arbeidet som gjøres i Eiker-kommunene innen fysisk 
aktivitet, kosthold og røykeavvenning. På hjemmesiden under fanen «Fysisk aktivitet» finner 
man anbefalinger om fysisk aktivitet og tips om turruter med kart i nærområdene.  

 

Aktiv på skoleveien 

Denne aksjonen arrangeres i alle kommunene i Buskerudbyen. Målet med aksjonen er å få 
flest mulig elever i aktivitet på skoleveien, redusere trafikken ved skolene, samt 
holdningsskapende i forhold til det å bli kjørt til alt. Aktiv Eiker står for gjennomføringen i 
samarbeid med kommunene. Buskerudbyen er med som samarbeidspartner. Kampanjen går 
over to perioder med 3 uker – en på våren og en på høsten. Ca. 13.000 elever på 4. - 10. 
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trinn har da mulighet til å delta sammen med klassene sine med konkurranser mellom 
klassene. I 2011 var det om lag 6000 deltakere og i 2012 var det over 11 000 deltakere. Det 
er stor oppslutning om kampanjen og flere ønsker at kampanjeperioden gjerne kunne vært 
lenger. 

Jevnlige samferdselsmøter 

I Drammen er det etablert et forum bestående av politi, parkering, kart og geodata, 
vei/natur/idrett og byplan som møtes hver 14.dag. I disse møtene gjennomgås alle store og 
små tiltak til en gjensidig faglig vurdering, både innkomne ønsker om tiltak og andre 
saker/planer. Statens vegvesen får kopi av referater. 
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4 UTVALGTE TILTAK FOR Å FREMME GANGE I 
BUSKERUDBYEN 

4.1 Innledning 

Som en del av kunnskapsgrunnlaget om gange er det utredet 12 tiltak som vil kunne ha 
betydning for å fremme gåing. Utvalget av tiltak er gjort i samarbeid med kommunene med 2 
tiltak fra hver av de 5 kommunene. I tillegg er det beskrevet ytterligere to tiltak. 

Hensikten med utredningen av de 12 tiltakene er å konkretisere hva tiltak for å tilrettelegge 
for gange kan innebære, både med hensyn til type tiltak, omfang og kostnader. De utvalgte 
tiltakene er kun noen eksempler på tiltak og er ikke nødvendigvis de tiltakene kommunene vil 
prioritere høyest. Det er mange flere aktuelle tiltak i kommunene. 

De 12 tiltakene viser et bredt spenn av ulike løsninger som kan bidra til å tilrettelegge bedre 
for gående, fra relativt enkle tiltak som opphøyde gangfelt, ledelinjer og oppstramming av 
kryssområder til mer omfattende tiltak som medfører omdisponering av større arealer og nye 
krysningsmuligheter over elv. 

Tiltakene er nærmere beskrevet i et eget notat og vedlegg. For hvert av tiltakene er det der 
beskrevet situasjonen/problemstillingen, beskrevet et forslag til tiltak illustrert med enkle 
skisser, gjort grove kostnadsoverslag og gitt en enkel vurdering av tiltakenes nytte for 
gående. Kostnadsoverslagene er eks. mva. og er basert på erfaringstall for 
entreprisekostnader, og omfatter ikke prosjektering, grunnerverv, andre byggherrekostnader 
eller entreprenørens rigg og drift og andre entreprenørkostnader. 

4.2 Oppsummerende beskrivelse av de 12 tiltakene 

Nedenfor er de 12 forslagene til tiltak kort oppsummert. 

Tiltak 1 Gang- og sykkelvei i Joseph Kellers vei i 
Lier 

 

Strekningen er en 400 m lang lenke i 
gangnettet som mangler tilbud til gående 
mellom Tranby og Liertoppen eller 
Lierskogen. Det er gang- og sykkelvei 
videre mot Tranby og Liertoppen. 
 
Forslag til tiltak: Bygge gang- og sykkelvei, 
evt. med sidebytte for å unngå konflikt med 
avkjørsel for store kjøretøy. 
 
Kostnadsoverslag: 3,7 mill. kr. 
 
Det er begrenset potensial for gående på 
strekningen, men tiltaket vil bedre 
trafikksikkerheten på strekningen. Tiltaket 
vil også gi bedre og tryggere tilgjengelighet 
for brukerne av bussholdeplassene ved 
Pukkverket. 
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Tiltak 2 Gang- og sykkelvei i Nøsteveien 
i Lier 

 

Det er ikke tilrettelagt tilbud for 
gående i Nøsteveien mellom 
Kirkeveien og Kjellstadveien, en 
strekning på totalt 1170 m. Det 
finnes noen alternative gangruter i 
nord og syd, men en strekning på 
550 mangler helt tilbud. 
 
Forslag til tiltak: Bygge gang- og 
sykkelvei på hele strekningen. 
 
Kostnadsoverslag: 9,4 mill. kr. 
 
Strekningen utgjør en forbindelse 
mellom flere boligområder og mot 
området med skoler og 
idrettsbane/hall ved Stoppen.  
Tiltaket vil ha betydning for 
trafikksikkerhet på strekningen.  
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Tiltak 3 Vestsideveien gjennom Lierbyen 
terminal 

 

Dårlig tilrettelagt område for gående (og 
syklende) mellom gangbru over 
Ringeriksveien og sentrum med mange 
konfliktpunkter med andre inkl. buss. 
 
Forslag til tiltak: Tilrettelegge bedre for 
gående mellom gangbrua og gang- og 
sykkelveianlegget i Vestsideveien, ved å 
bygge ny rampe ned fra gangbrua gjennom 
området for bussterminalen og bygge om 
bussterminalen til gateterminal samt 
stramme opp kryss og avkjørsler.  
 
Kostnadsoverslag: 2,2 mill. kr. 
 
Tiltaket vil gi et attraktivt tilbud til gående 
med vesentlig færre konfliktpunkter med 
annen trafikk. Tiltaket vil bedre 
trafikksikkerheten i området. 
Tiltaket vil ha nytte for mange da det er 
potensiale for mange gående i dette 
området da det er mange målpunkt i 
sentrum, inkl. kollektivknutepunktet 

 

Tiltak 4 Ny gang- og sykkelbru over 
Drammenselva via Holmennokken i 
Drammen 

 

Tilbudet for gående over Drammenselva 
øst for Bybrua er i dag via Strømsøbrua og 
Holmenbrua. På disse bruene er det smale 
fortau som må deles av gående og 
syklende i begge retninger og ikke noe 
annet fysisk skille til veibanen enn 
kantstein. 
 
Forslag til tiltak: Ny gang- og sykkelbru 
over Drammenselva via Holmennokken (4 
m bred) 
 
Kostnadsoverslag: 68 mill. kr. 
 
Tiltaket vil gi en attraktiv krysningsmulighet 
over elva mellom elvepromenadene på 
hver side og med muligheter for kopling til 
gangveinettet i Strandveien på nordsiden 
og syd for jernbanelinja på sydsiden. 
Tiltaket vil trafikksikkerhetsmessig være 
vesentlig bedre enn dagens tilbud på 
Strømsøbrua og Holmenbrua med gåing og 
sykling på smalt fortau med høy trafikk tett 
på. 
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Tiltak 5 Gangkryssing over Austadgata ved C O 
Lunds gate i Drammen 

 

Det er ikke noe gangfelt over Austadgata 
ved C O Lunds gate, men det går en aktuell 
gangforbindelse videre vestover i 
forlengelsen av C O Lunds gate. 
 
Forslag til tiltak: Opphøyd gangfelt. 
 
Kostnadsoverslag: 0,2 mill. kr. 
 
Et opphøyd gangfelt her vil lede de gående 
inn mot gangveien videre mot 
Hermanstorffs gate. De kjørendes 
oppmerksomhet på gående i dette punktet 
øker og trafikksikkerheten bedres. 

 

Tiltak 6 Kryssområdene Drammensveien x 
Korvaldveien/Rådhusgata og 
Drammensveien x Storgata i Nedre Eiker 

 

Kryssområdene har i dag flere steder svært 
lange kryssinger for gående. Det er mulig å 
gjøre disse kryssingene vesentlig kortere.  
På nordsiden av gangfelt ved krysset 
Drammensveien x Storgata er det svært lite 
areal og det er ikke fortau på nordsiden av 
Drammensveien mellom Storgata og 
Rådhusgata. Det er heller ikke fortau i 
Storgata. 
 
Forslag til tiltak: Oppstramming av kryssene 
og veibredde, slik at det blir kortere gangfelt 
og større fortausarealer. Det etableres 
fortau på nordsiden av Drammensveien og i 
Storgata (bare første kvartal er tatt med i 
tiltaket). 
 
Kostnadsoverslag: 0,8 mill.kr 
 
Tiltaket vil gi en oppstramming av 
kjørearealene og en prioritering av arealer 
tilrettelagt for gående. Tiltaket vil bedre 
trafikksikkerheten ved at bilistenes fart 
senkes i kryssområdene og det blir mindre 
arealer der kjørende og gående deler 
areal/ferdes på samme areal. Det er stort 
potensial for gående i de to kryssområdene. 
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Tiltak 7 Forbindelsen Meierigata – Mjøndalen 
stasjon i Nedre Eiker 

 

Fra Meierigata mangler det en tydelig 
gangforbindelse mot tog og buss ved 
stasjonsområdet, selv om denne finnes. 
 
Forslag til tiltak: Skilting av forbindelsen 
over torget mot jernbanen og sørge for 
vinterdrift av gangveiforbindelsen. Det kan 
legges et ledefelt i et annet belegg over 
torget, i f.eks. 2 m bredde, mellom krysset 
Arbeidergata x Meierigata, over torget til 
gangveien mot stasjonen. 
 
Kostnadsoverslag: 0,2 mill. kr. 
 
Tiltaket vil synliggjøre muligheten for å gå 
denne snarveien mellom stasjonsområdet 
og området syd for Arbeidergata via torget. 
Det er stort potensiale for gange i 
Arbeidergata og i området ned mot 
stasjonen. 

 

Tiltak 8 Gang- og sykkelbru over elva ved 
Mjøndalen stasjon i Nedre Eiker 

 

Det er ønskelig med gode forbindelser over 
elva for gående mellom aktuelle målpunkt. 
Tilbudene for kryssing av elva nær 
Mjøndalen stasjon i dag er via Mjøndalen 
bru i vest eller via Nybrua i øst, begge med 
gang- og sykkelvei. Ved Mjøndalen stasjon 
er det ingen mulighet for kryssing av 
jernbanelinjen rett ved stasjonen til 
områdene mellom jernbanelinjen og elven. 
 
Forslag til tiltak: Etablere en ny egen gang- 
og sykkelbro over elva (4 m bredde). 
 
Kostnadsoverslag: 93 mill. kr. 
 
Tiltaket vil gi en meget attraktiv bilfri 
forbindelse over elva med direkte kontakt 
med Mjøndalen stasjon som er et viktig 
målpunkt. Det antas stort potensial for bruk 
av forbindelsen med utvikling av områdene 
på begge sider av elva. 
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Tiltak 9 Kryssområdet Storgata x Fabrikkgata i 
Vestfossen i Øvre Eiker 

 

Der Fabrikkgata kommer ut i Storgata er 
det et svært bredt kryss med en lang 
kryssing over Fabrikkgata for fotgjengere. I 
Storgata er det smale fortau. 
 
Forslag til tiltak: Oppstramming av krysset, 
utvidelse av fortauet i Storgata på østsiden 
og flytting av gangfelt til lenger nord i 
Storgata.  
 
Kostnadsoverslag: 0,4 mill. kr. 
 
Tiltaket vil bedre trafikksikkerheten ved 
bredere fortau og oppstramming av 
kryssområdet med kortere kryssing for 
fotgjengerne. 
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Tiltak 10 Sykkelvei med fortau 
Thorstadbakken/Støperigata i Hokksund 
i Øvre Eiker 

 

På en gang- og sykkelveistrekning på ca. 
150 m, er det delvis etablert et skille 
mellom gående og syklende med en rabatt 
i midten og merking i bakken med symboler 
med sykkel og gående. Anlegget fungerer 
ikke optimalt etter hensikten, da mange 
gående og syklende velger å legge seg til 
høyre i begge retninger. Dette gir 
potensielle konflikter mellom gående og 
syklende. 
 
Forslag til tiltak: Bygge om anlegget til 
sykkelvei med fortau på hele strekningen 
med oppmerking av skillet over det smale 
partiet over brua. 
 
Kostnadsoverslag: 0,8 mill. kr 
 
Tiltaket vil gi et mer attraktivt anlegg for 
både gående og syklende. Ganglenken er 
blant lenkene i Øvre Eiker med høyest 
beregnet potensial for gangtrafikk 

 

Tiltak 11 Jernbanekryssing i Withs gate i 
Kongsberg 

 

Planovergang i Withs gate uten tilrettelagt 
område for gående. De gående ledes ut i 
veibanen forbi dette punktet. 
 
Forslag til tiltak: Etablere fortau og 
sykkelfelt og bygge om bom/signalanlegg til 
bredere krysningspunkt med toglinjen. 
 
Kostnadsoverslag: 4- 5 mill. kr. 
 
Tiltaket vil bedre trafikksikkerheten ved 
passering av dette punktet, selv om det er 
få togpasseringer, da en i dag må krysse 
jernbanen i samme areal som bilene. 
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Tiltak 12 Klokkerbakken med tilstøtende kryss i 
Kongsberg 

 

Det er brostein i Myntgata i Klokkerbakken 
med brede asfalterte fortau. I øvre del er 
det ensidig fortau. Det mangler noe 
sammenheng i gangnettet og syklister 
benytter også fortauet på denne 
strekningen.  
 
Forslag til tiltak: I krysset 
Sølvverksgata/Myntgata foreslås det å 
utvide fortauet i svingen inn mot 
kirkegården. Dette gjøres for å bedre sikten 
for gående som skal krysse Myntgata. 
Veibanen utvides/fortauet smales inn slik at 
det blir mer attraktivt å sykle i veibanen, 
evt. med nytt slettere dekke i hele veibanen 
eller eget slett dekke for syklende på hver 
side. Alternativt kan det etableres tosidig 
fortau og nytt dekke i veibanen som er 
attraktivt for syklende. 
 
Kostnadsoverslag: 0,8 - 1,4 mill. kr. 
 
Tiltaket vil kunne bidra til mindre konflikt 
mellom gående og syklende på fortauet 
dersom løsningen i veibanen blir så 
attraktiv at de syklende primært velger 
denne. Trafikksikkerheten ved dagens 
avslutning av fortauet i Sølvverksgata langs 
kirkeparken bedres også, da dårlig sikt 
nedenfra pga. mur/gjerde blir bedre med 
utvidelse av fortauet. 
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5 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER FOR VIDERE 
ARBEID MED GANGE I BUSKERUDBYEN 

Rammebetingelser 

Rammebetingelsene for gange som er beskrevet i kapittel 1.3 gir viktige føringer for det 
videre arbeidet med gange i Buskerudbyen.  Disse kan oppsummeres slik: 

 Planretningslinjene til Areal- og transportplanen: Det skal utvikles et 
sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på framkommelighet, sikkerhet, 
attraktivitet og universell framkommelighet i byer og tettsteder. Det skal særlig 
vektlegges å ha gode gangforbindelser til kollektivknutepunkter. 
 

 Handlingsprogrammet: Det skal utarbeides lokale gåstrategier og at gange skal 
vurderes å være ett av de prioriterte tiltaksområdene med finansiering gjennom 
Buskerudbypakke 2. 

For å holde en rød tråd fra Nasjonal gåstrategi er anbefalingene for videre arbeid med gange 
i Buskerudbyen sortert i henhold til de 6 innsatsområdene i Nasjonal gåstrategi. 

Anbefalinger 

Ansvar og samarbeid 

Kommunale gåstrategier bør utarbeides med vekt på planlegging av sammenhengende 
gangnett, fastlegging av driftsstandarder og utvikling av gåkultur.  Sammenheng med 
forebyggende helsearbeid bør også trekkes inn i arbeidet, samt hvordan omtale hvordan 
offentlige og private aktører kan samarbeide lokalt for å oppnå målsettingen om økt gange. 
Dette samarbeidet bør også inkludere påvirkning og kommunikasjon i tillegg til fysiske tiltak.  
Det arbeidet som gjøres i «Aktiv Eiker» kan være noe å bygge videre på.  

Utforming av fysiske omgivelser og hovednett for gange 

Detaljkartleggingen viste at på mange av de registrerte strekningene varierte tilbudet både i 
bredde og kvalitet, mens det på andre strekninger vekslet mellom å være tilrettelagt for 
gående og manglende tilrettelegging.  Fysisk tilrettelegging av et sammenhengende og 
attraktivt / effektivt nett for gående er et svært viktig grunnlag for å øke antallet gående. Dette 
kunnskapsgrunnlaget inneholder et første forslag til hovednett for gange i den enkelte 
kommune, som er et viktig grunnlag for dette arbeidet.  Det må jobbes videre med å 
fastlegge et hovednett for gange for byene og tettstedene i Buskerudbyen.  I arbeidet er det 
identifisert strekninger på hovednettet som mangler eget tilbud til gående.  Disse 
strekningene bør prioriteres først for gjennomføring av tiltak, og da med spesielt fokus på 
gangforbindelser til kollektivknutepunkter og strekninger nærmere enn 1 km fra sentrum / 
kollektivknutepunkt.  

I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget har det ikke vært spesielt fokus på snarveier, men slike 
kan være viktige og inngå i et hovednett for gange.  Det anbefales at man igangsetter et 
arbeid med å identifisere viktige snarveier og at man samtidig kartlegger standarden på 
disse. Det videre arbeidet med snarveier bør være todelt; for det første å sikre at disse ikke 
blir borte når byene utvikles, jfr. omtale i eget avsnitt nedenfor avsnitt, samt å vurdere 
oppgradering av de viktigste snarveiene til helårsbruk slik at de kan bli en del av hovednettet 
for gange. 

Arbeidet med hovednettet har vist at det er en rekke barrierer som er til hinder for rask og 
effektiv framkommelighet for gående. I likhet med snarveier anbefaler vi at man lager en 



Kunnskapsgrunnlag gange Underlag for videre arbeid i kommunene og med Buskerudbypakke 2 44 

 

Buskerudbysamarbeidet  Asplan Viak AS 

 

oversikt over barrierer som grunnlag for å foreslå tiltak for å redusere virkningen av disse. 
Det kan være en elv som skaper barriere eller det kan være toglinjer, veier, terrengforskjeller, 
gjerder eller større næringsområder. 

To av de tolv tiltakene som er beskrevet i vedlegget «Utvalgte tiltak for å fremme gange i 
Buskerudbyen» omhandler krysningspunkter.  Slike er også viktige for å utvikle et effektivt og 
attraktivt hovednett for gange. De viktigste krysningspunktene bør kartlegges og tiltak 
vurderes. Arbeidet med snarveier, barrierer og krysningspunkter kan gjøres som en del av 
kommunale gåstrategier. 

  
Figur 10: Krysningspunkter i Lier, Jensvollveien – bred kryssing over innfart til rundkjøring og godt utformet 
krysningspunkt i Vestsideveien. 

Alle byene i Buskerudbyen står foran en utvikling. Mjøndalen og Hokksund skal både 
fortettes og utvikles med enn tydeligere bystruktur. I Kongsberg og Drammen vil det være 
fokus på transformasjon og fortetting innenfor byens rammer. På Lierstranda skal det 
etableres en ny bydel. Tilrettelegging for gåing må bli en viktig premiss for utviklingen på alle 
disse stedene.  Dette omfatter utforming av by- og tettstedstrukturene slik at gående får et 
effektivt gangnett, at omgivelsene og de byrommene som etableres blir attraktive for opphold 
og at de gående sine forutsetninger og behov blir ivaretatt. At universell utforming blir 
ivaretatt i utformingen av nye områder er også viktig for å fremme gåing i hele befolkningen. 

Drift og vedlikehold 

Detaljkartleggingen viser at det er et etterslep på vedlikeholdet av fortau og gangveier. 
Typiske funn er slitt dekke med sprekker og hull, spesielt i de mindre sentrale områdene. 

Når man har definert et hovednett for gange i byene og tettstedene bør dette ha en høyere 
prioritet når det gjelder drift og vedlikehold enn det øvrige nettet.  For øvrig henvises til 
anbefalingene i rapporten « Drift- og vedlikeholdsstandard for helårssykling i Buskerudbyen» 
hvor det er gitt anbefalinger om tiltak både konkrete/praktiske og organisatoriske, for å 
forbedre vedlikeholdet på sykkelveinettet.  Det samme gjelder for gangnettet.  

Håndbok 111 «Vedlikeholdsstandarden» kom i ny utgave i 2012. Den nye versjonen 
inneholder vesentlige endringer i kravene til drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg. 
Den viktigste forskjellen er inndeling i driftsklasser. Det blir viktig å implementere disse 
kravene i framtidige funksjonskontrakter og å følge opp dette i praksis i forhold til 
entreprenørene. Driftsklassene er nærmere omtalt i kapittel 2.5. 



Kunnskapsgrunnlag gange Underlag for videre arbeid i kommunene og med Buskerudbypakke 2 45 

 

Buskerudbysamarbeidet  Asplan Viak AS 

 

  
Figur 11: Eksempel på dekkekvalitet på hovednett for gange. Lammersgate Drammen og Sølverksgata, 
Kongsberg. 

Samspill i trafikken 

Detaljkartleggingen viste at krysningspunkter for fotgjengere er et problemområde. Årsakene 
er flere, men plasseringen og utformingen av overgangen og utflytende gatekryss er noen av 
hovedproblemene. Dette gjør situasjonen mindre oversiktlig for gående og i noen tilfeller at 
man må gå omveier. Arbeid med forbedring av krysningspunkter er allerede omtalt under 
avsnittet utforming av fysiske omgivelser.  Dette handler om å prioritere fotgjengere høyere 
ved utforming av trafikkanlegg. 

På de stedene i Buskerudbyen der det skal bygges nye gater eller eksisterende gater skal 
bygges om bør gående prioriteres.  Viktige stikkord er utforming av kryss, gangfelt og 
disponering av gatens samlede areal. I Nasjonal sykkelstrategi er det anbefalt at man skal 
prøve ut nye samhandlingsformer som sambruksgater (shared space), gjerne i form av 
demonstrasjonsprosjekt.   

  
Figur 12: Christiania Torg i Oslo og krysset Storgata x gågata mfl. i Kongsberg, er eksempler på Shared Space. 

Aktiv gåkultur 

Gåkultur er summen av holdninger, verdier, vaner, ferdigheter og kunnskap om gange. 

I Nasjonal sykkelstrategi er målsettingen med dette innsatsområdet å heve statusen til gåing 
som transportform og fysisk aktivitet i hverdagen, samt å påvirke folk til å gå mer. I Norge har 
vi en sterk kultur og høy status for gåing i naturen på fritiden. Det må jobbes for en 
tilsvarende sterk kultur og høy status for gange som transportform og hverdagsaktivitet.  

Målrettede kampanjer med ulike virkemidler for å få barn til å gå til skolen har gitt resultater 
for denne målgruppen. For å heve statusen for gange som transportform anbefales at 
kampanjer rettes mot yrkesaktive generelt og yrkesaktive menn spesielt, samt barnefamilier 
(foreldre). Siste gruppe også fordi de er forbilder og kan påvirke framtidige generasjoner. 
Første gruppe spesielt for å heve status. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aOTq5zOA-ihKqM&tbnid=pZ6IazWz5R_8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://no.wikipedia.org/wiki/no:Oslo?uselang%3Den&ei=L9_XUuuNCeXiygPggoG4BQ&bvm=bv.59568121,d.bGQ&psig=AFQjCNEhTtCE3E7pY118CCh5bO6EHqTQWA&ust=1389965461507761


Kunnskapsgrunnlag gange Underlag for videre arbeid i kommunene og med Buskerudbypakke 2 46 

 

Buskerudbysamarbeidet  Asplan Viak AS 

 

 

 
 

Figur 13: Foreldre er viktige forbilder for sine barn. Å få flere yrkesaktive (menn) til å gå, kan heve status for 
gange som transportform. 

Kunnskap og formidling 

Opplæring og holdningsskapende arbeid rettet mot ulike målgrupper i kombinasjon med 
fysisk tilrettelegging gir god effekt. Ved å fokusere på den aktive transportens helsegevinst, 
miljøfokus og betydning for nærområdet og mer levende byer, kan de positive effektene 
formidles.  

I tillegg til kampanjer finnes det tiltak som ligger i gråsonen mellom fysiske tiltak og 
holdningsskapende arbeid. Dette er tiltak som har en viktig signaleffekt og som viser at 
gående prioriteres i trafikkbildet. Eksempel på slike tiltak kan være informasjonsskilt og 
retning/avstandsskiltning, benker, innføre restriksjoner på motorisert ferdsel i sentrale strøk 
og nær skoler og andre liknende tiltak som har som hovedhensikt å gjøre det enklere og mer 
attraktivt for den som går. Budskapet i disse tiltakene er at gående er prioriterte grupper og 
viktige for å oppnå et godt og bærekraftig bymiljø. 

Detaljkartleggingen avdekket mange tilfeller av reklameplakater, klesstativ og andre 
hindringer i arealene for gående i sentrumsområdene. Kunnskapsformidling til 
næringsdrivende om universell utforming i forhold til blinde og svaksynte når det gjelder 
plassering av reklameskilt er et viktig tiltak innenfor kunnskap og formidling. Her er det laget 
en brosjyre for Hamar, som kan videreutvikles til bruk i Buskerudbyen. Det ble også 
observert uoversiktlige avkjørsler. Tett bebyggelse i flukt med fortau og hekker og busker kan 
gi dårlige siktforhold både for gående og bilførere i avkjørsler. 

Kunnskap og holdninger til snarveier er også viktig, slik at disse ikke blir bygget igjen av f. 
eks. et garasjebygg uten at noen reagerer før det er for sent. Kommunens plan- og 
byggesaksbehandlere har en viktig rolle i å påse at snarveier blir kartlagt i det enkelte 
prosjekt. 

  
Figur 14: Tollbugata i Drammen, eksempler på hindringer i arealer for gående i sentrumsområde. 
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Figur 15 Informasjonsbrosjyre laget av Hamar 
kommune etter inspirasjon fra Stockholm. 
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VEDLEGG 1: DETALJREGISTRERINGSSKJEMA 
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