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Forord 
Statens vegvesens samfunnsoppdrag, slik det er definert i etatens virksomhetsstrategi1, er å arbeide 
for at alle som går, sykler og kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Ett av de 
strategiske målene er å fremme bærekraft og redusere klimagassutslipp. Det fremmes blant annet 
gjennom å være pådriver for arealeffektive, miljø- og klimagunstige transportløsninger, særlig i 
byområder. 

En undersøkelse av praksis i Region øst viser at gående vektlegges i varierende grad i planforvaltning 
og planlegging. Et av tiltakene i regionens Handlingsplanen for gåing er derfor å utarbeide en tydelig 
og god sjekkliste for ivaretakelse av gående i uttalelser til planer og i utarbeidelsen av egne planer 
(tiltak 3.2-1): 

Gjennom sjekklister skal det blant annet sikres at det  

• i uttalelser til private/kommunale planer stilles krav til en arealutvikling/-bruk som fremmer 
gåing  

• planlegges løsninger som er attraktive å bruke for gående 
• legges vekt på at gåendes behov avklares i tidlig planfase, eksempelvis gjennom kartlegging av 

hvor folk kan forventes å ville gå, bruk av barnetråkkregistreringer eller lignende  
• tilrettelegges og gjøres sikkert å gå der kartleggingen viser at folk ønsker å gå  
• planlegges løsninger som ivaretar drift og vedlikehold 

Sjekklisten er et supplement til kvalitetssystemet og er en veiledning til planleggere og planforvaltere i 
Region øst. For å gjøre sjekklisten brukervennlig i daglig virke, er den redigert slik at selve sjekklisten 
består av fire sider som kan skrives ut og «stå på egne ben». Aktuelt hjelpestoff følger som vedlegg. 
Alle referanser er lagt til sluttnoter. 

En arbeidsgruppe med Siri Malene Torgeirson (Vegavdeling Oslo), Ingrid Ullavik Bakken (Vegavdeling 
Akershus), Anne Boger Tøgard (Ressursavdelingen), Silje Andrea Sæverud, Ressursavdelingen og 
Lillebill Marshall (Strategi-, veg- og transportavdelingen) har utarbeidet sjekklisten.  

Sjekklisten har vært sendt på høring til utvalgte fagpersoner fra vegavdelingene og Ressursavdelingen i 
regionen. 

Sjekklisten blir behandlet i ny organisasjon på nyåret. 
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Foto: Statens vegvesens fotoarkiv. Knut Opeide har tatt alle bilder unntatt: nederst på side 10 (Erling 
Grønsdal), nederst på side 10 (Dagrunn Husum) og nest nederst på side 11 (Espen Burud). 
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Hvorfor sjekkliste? 
Statens vegvesen har ansvar for planlegging og forvaltning av riksvegnettet 
Statens vegvesen har ansvar for å legge til rette for gående og syklende på riksvegnettet. På 
strekninger der det ikke er tillatt å ferdes som gående eller syklende (stort sett Europaveger), vil etaten 
også ha et ansvar for å tilrettelegge for gang- og sykkelløsninger på alternativt vegnett 
(fylkeskommunale eller kommunale veger). 

Gående vektlegges i varierende grad i planforvaltning og planlegging 
Det ble gjennomført en undersøkelse av praksis i Region øst i 20142. Den viser at det er utfordringer 
både når det gjelder planlegging og planforvaltning: 

• Samordnet areal- og transportplanlegging er sterkt vektlagt for å redusere bilbruk, men 
betydningen dette har for gående eller hvordan det bør tilrettelegges for dem, er ikke 
kommunisert i samme grad. 

• Gående og syklende vurderes i stor grad under ett, og det er variasjon i hva som vektlegges av 
gåendes behov. 

• Uttalelser til planer er ofte lite konkrete på hvordan tilbudet bør utformes. Løsningene er gjerne 
basert på syklisters behov eller ønsker.  

• Det savnes helhetlig vurdering av infrastrukturen for gående som grunnlag for forvaltning og 
planlegging. Det kan være vanskelig å vurdere tilbudet for gående i en reguleringsplan for et 
begrenset område når det er uklart hvordan tilbudet er/bør være utenfor planområdet.  

• Store ulikheter fra prosjekt til prosjekt. Tross økende oppmerksomhet på denne trafikantgruppen 
de senere årene, er det store ulikheter i hvilken grad gående ivaretas i bestillinger og i 
planlegging.  

Tilnærming 
Sjekklisten er et supplement til kvalitetssystemet 
Det vises til følgende lenker: 

• Sjekkliste for uttalelser til planprogram, kommuneplan og reguleringsplan 3 som er lenket opp til 
fanen Vurdere planforslag 4 i kvalitetssystemet. 

• Temalisten Kollektiv, sykkel og gange som er lenket under fanen Planlegging 5  

Sjekkpunktene er sortert under innsatsområder og tema i Nasjonal gåstrategi 6.  

Det er valgt å ikke skille mellom planforvaltning og planlegging av egne tiltak. Det hadde ført til mange 
gjentakelser eller to svært like lister. Ettersom plansaker er ulike i omfang og nivå, må hver enkelt 
saksbehandler/planansvarlig vurdere hvilke av sjekklistepunktene som er relevante for den enkelte sak.  

Sjekklisten er ikke å betrakte som «fasit». Oppfyllelse av enkeltpunkter sikrer ikke nødvendigvis at det 
blir en god plan for gående, og det må gjøres en vurdering av helheten i planen. 

Veilederen Lokale gåstrategier og planer for gående7 kan være en nyttig støtte både for planlegging og 
planforvaltning ved å vise til hvilke lovparagrafer i Plan- og bygningsloven som kan komme til 
anvendelse for å ivareta hensyn til gående i planbestemmelser i kommuneplaner og reguleringsplaner. 
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Overordnede føringer 
Nasjonal gåstrategi har som hovedmål at:  

• Det skal være attraktivt å gå for alle 
• Flere skal gå mer 

Strategien skal fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet, og 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. Vedlegg 5 gir en samlet oversikt over innsatsområder og 
målsetninger. 

Nullvekstmålet. I Nasjonal transportplan for 2018-2029 – Meld. St. 33 (2016-2017)8 er det et mål at 
persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Folkehelseloven. Folkehelseloven (2011) gir kommuner, fylkeskommuner og stat et mer helhetlig 
ansvar for befolkningens helse. Et viktig mål med loven er å styrke folkehelsen og å utjevne sosiale 
helseforskjeller. Gåing er en viktig aktivitet for å fremme folkehelsen og loven legger viktige premisser 
for det offentliges ansvar for prioritering av oppgaver og virkemidler for å fremme denne aktiviteten. I 
rapporten Helse og transport – Forebyggende og helsefremmende tiltak i transportsektoren9 som er 
utarbeidet av Region øst, slås det fast at Statens vegvesen har en sentral rolle i folkehelsearbeidet. 

Sektoransvaret. Det offentlige vegnettet i Norge er eid av staten, fylkeskommunene og kommunene. 
Av hensyn til trafikanten er det viktig å finne helhetlige løsninger uavhengig av hvem som er ansvarlig 
for vegen og ferjestrekningen. Statens vegvesen har fått ansvar på områder som overlapper andres 
ansvarsområder og andre aktørers vegnett. Dette kalles sektoransvar 10. 

Statens vegvesen har sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Når vi følger opp 
sektoransvar opptrer Vegvesenet i rollen som vegadministrasjon for staten. Det innebærer at vi er et 
statlig organ som skal bidra til oppfølging av nasjonal politikk på egne veger og der andre enn staten 
har myndighet.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-202311. Regjeringen legger hvert 
fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en 
bærekraftig utvikling i hele landet. Forventningene peker blant annet på behovet for en aktiv og 
helhetlig areal- og sentrumspolitikk med vekt på styrking av sentrumsområdene. Boliger, 
næringsvirksomhet og tjenestetilbud lokaliseres i eller tett på sentrum, med god tilrettelegging 
for kollektiv, sykkel og gange. Arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene samt blågrønn 
infrastruktur med stier og turveger som sikrer naturverdiene fremheves som viktige ressurser for 
å skape gode og levende bymiljøer. Forventningene er gjengitt i vedlegg 3.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging12. Hensikten med 
retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til 
mer effektive planprosesser. Det fremgår blant annet at utbyggingsmønster og transportsystem 
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 
for klima- og miljøvennlige transportformer. Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange 
som transportform. Retningslinjene er gjengitt i vedlegg 4. 
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Hva er viktig for gående? 
Den nasjonale gåstrategien beskriver i del 2 tema som har betydning for tilrettelegging for gående. 
Sjekklistene tar utgangspunkt i disse temaene: 

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

• Infrastrukturen for gående. På samme måte som for biltrafikken, er det nødvendig med et 
systematisk arbeid for å planlegge og etablere et funksjonelt, sammenhengende og finmasket 
gangnett som legger til rette for hele reisekjeder. Gangforbindelsene må utformes slik at det blir 
attraktivt, enkelt og sikkert å gå for alle. 

Gangnettet må gi effektive forbindelser mellom ulike målpunkter. Det må og etableres der folk 
faktisk går eller har behov for å gå, ikke hvor det er hensiktsmessig å etablere gangforbindelser 
på grunn av andre hensyn. Fotgjengere bør ha flere ruter å velge mellom. Reisedistanse og 
reisehastighet er påvirket av omgivelsene og terrengforhold og forsering av barrierer. 

Snarveger fungerer som supplement til resten av gangnettet og er stier, trapper og forbindelser 
gjennom bebyggelse. Der det er behov for mer direkte gangforbindelser, er det ofte tråkket opp 
stier. I eksisterende områder kan det være viktig å etablere ganglenker der de mangler. Det er 
også viktig å sikre snarvegene planmessig. Snarvegene kan ha lavere opparbeidelsesgrad og 
drifts- og vedlikeholdsnivå enn resten av gangnettet.  

• Stedskvalitet. Kvaliteten i våre omgivelser og hvordan vi opplever dem har betydning for hvor vi 
går og hvor vi liker å oppholde oss. Byrom og møtesteder må ha gode kvaliteter, være inviterende 
og oppleves som meningsfylte steder. Det må både være plass til målrettet gangtrafikk og til 
møteplasser og aktiviteter. Sammen med bebyggelsen gir det grunnlag for sosialt liv. Variasjon i 
omgivelsene, trygghet og sosial kontroll er viktige faktorer som påvirker om, og hvor, man går. 

Ganglenker langs veg kan frigjøres fra vegen for å utnytte kvaliteter i omgivelsene, som parker, 
grøntdrag og andre naturområder og for å redusere graden av støy og luftforurensning. Slike 
løsninger bør imidlertid være et supplement, og ikke en erstatning for, gangveg/fortau langs 
vegbanen, da ferdsel her gir større sosial trygghet, særlig på kveldstid. 

• Drift og vedlikehold av gangarealer. God drift og vedlikehold av gangarealer er en forutsetning for 
at flere skal kunne velge å gå til sine daglige gjøremål. Det er avgjørende for at anleggene skal 
være attraktive, trafikksikre, framkommelige og tilgjengelige gjennom hele året. 

• Samspill i trafikken. Godt samspill mellom gående og andre trafikanter er viktig for å skape et 
sikkert og trygt trafikkmiljø for fotgjengere. Gående har andre behov enn syklende, og gangnettet 
må ikke planlegges utfra hvor eller hvordan sykkelnettet er eller bør være. Alle kollektivreiser 
inneholder etapper med gange. Gode gangforbindelser til holdeplasser og kollektivknutepunkter 
er derfor viktig. 

De tre første temaene inngår i innsatsområdet utforming av fysiske omgivelser i den nasjonale 
gåstrategien. Drift og vedlikehold og samspill i trafikken er egne innsatsområder. Det vises til vedlegg 
5 for en samlet oversikt over målsettinger og virkemidler knyttet til innsatsområdene.
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BRUK AV SJEKKLISTEN 
Hvordan sjekkpunktene innarbeides i planer og i innspill til plansaker vil variere fra sak til 
sak. Generelt bør behovet for tilrettelegging for gående vurderes både i og utenfor 
planområdet, og det må gjøres en vurdering av helheten i planen.  

Veilederen Lokale gåstrategier og planer for gående 13 kan være en støtte både til å utarbeide 
planer og gi innspill til planer. Den gir eksempler på hvordan tema som påvirker gående kan 
innarbeides i kommunens samfunnsdel og arealdel. Den viser også til hvilke lovparagrafer i 
Plan- og bygningsloven som kan komme til anvendelse for å ivareta hensyn til gående i 
planbestemmelser i kommunens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner: 

• Bruk av arealer 
• Byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav, universell utforming 
• Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur 
• Utforming av veg- og gateprofiler, bredder på gang- og sykkelveger, krav til stigning 
• Rekkefølge for utbygging 
• Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser 

Det kan være viktig å vurdere om det skal stilles rekkefølgekrav. Bestemmelsen gir for 
eksempel hjemmel til å stille krav om at anlegg og løsninger for gående skal være ferdigstilt 
før et veganlegg åpnes eller før et boligområde tas i bruk. 

Utdrag av kapittel 2 og 7 er gjengitt i vedlegg 1. 

 

 
 

AREALBRUK, BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING 
Mål: Utvikle by- og tettstedstrukturene til å bli mer tilrettelagt for gåing 
 

 Sjekke/påpeke at 

Struktur og 
funksjon 

• arealutviklingen er basert på gangavstand til daglige gjøremål og 
kollektivtransport 

• det er lagt til rette for fortetting og funksjonsblanding i sentrum, 
samt i områder med gangavstand til sentrum, i knutepunkter og i 
lokalsentre 

• offentlige og private funksjoner som er viktige for allmennheten, 
er lokalisert slik at de kan nås til fots eller i kombinasjon med 
kollektivtransport 

• planen har et finmasket gangvegnett med effektive og lett fattbare 
gangforbindelser mellom ulike by- og tettstedsområder 

• planen bidrar til å redusere barriereeffekt for gående gitt av 
topografi, store veger, jernbane og andre anlegg 

• planen sikrer grønne arealer og gangforbindelser til og i grønne 
arealer 
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SAMMENHENGENDE GANGNETT 
Mål: Utvikle sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på framkommelighet, 
sikkerhet, attraktivitet og universell utforming 

 Sjekke/påpeke 

Ganglenker • at planen er i tråd med eventuell overordnet plan for gangnettet 

• at gåendes behov bør avklares i tidlig planfase, eksempelvis 
gjennom kartlegging av hvor folk kan forventes å ville gå, bruk 
av barnetråkkregistreringer eller lignende  

• at gangnettet er attraktivt, effektivt, direkte og logisk 

• at gåendes behov legges til grunn ved utforming av nye 
veganlegg 

• manglende ganglenker og behov for snarveger 

• behov for planmessig sikring (regulering) av gangforbindelser og 
snarveger slik at de ikke blir bygget ned 

Tilgjengelighet • at gangnettet gir gode forbindelser til kollektivknutepunkter og 
holdeplasser (for eksempel innen gangavstand 1 km)  

• at gangnettet gir god tilgjengelighet rundt skolene (innen 
gangavstand 2 km) for å sikre attraktive og trygge skoleveger 

• at gangnettet gir god tilgjengelighet til lokale målpunkter. 
Stikkord: Kulturarenaer, handelsområder, møteplasser, parker, 
friluftsområder mm. 

Barrierer og 
kryssingspunkter 

• behov for kryssing av store barrierer for å redusere gang-
avstanden til og mellom viktige målpunkter 

• at krysningspunkter er oversiktlige og «lesbare» og ligger i 
naturlige ganglinjer (gjelder både kryssing i plan og planskilt 
kryssing) 

• at broer og underganger, dersom de er uunngåelige, ligger i 
naturlige ganglinjer  

• at ramper til broer og underganger ligger i naturlige ganglinjer. 
Dersom det ikke mulig, må anlegget suppleres med trapper for å 
redusere omveg. 

• at plasseringen av ramper har best mulig tilpassing til terreng og 
naturlige målpunkt for å sikre gode stigningsforhold og kortest 
mulig ramper 

Orientering 
(vegfinning) 

• at ledelinjer i størst mulig grad er naturlige. Stikkord: Gjerder, 
kanter av ulike slag som murer, kantstein, husfasader, rekkverk, 
vegestasjonsrekker og tydelige forskjeller i belegg. 

• at det er utarbeidet en plan for å avdekke behov for vegfinning 
og orientering 
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STEDSKVALITET 
Mål: Utvikle attraktive omgivelser med utgangspunkt i gåendes forutsetninger og behov 
 

 Sjekke/påpeke/påse at 

Kvalitet i 
omgivelsene 

 

• planen bidrar til å gjøre omgivelsene attraktive for gående. 
Stikkord: Funksjonelt mangfold, aktivitets- og møtesteder, 
menneskelig målestokk, naturkvalitet, miljøkvalitet, trygghet og 
sosial kontroll.  

• utbyggingsplaner stiller kvalitetskrav som gir gående tilstrekkelig 
kvalitet, komfort og beskyttelse i omgivelsene (jamfør Gehl og 
Gemzøes kvalitetskriterier i boken «Byer for mennesker»14). 

• kommunen oppfordres til å stille krav om aktive fasader og 
utadvendte publikumsfunksjoner mot viktige gangforbindelser og 
aktive byrom 

• utbyggere inspireres til å vektlegge omgivelseskvalitet for gående 
i utbyggingsprosjekter 

• det er lagt til rette for bruk av vegetasjon som skjerming langs 
veg eller gangveg 

Kvalitet i 
gangforbindelsene 

• planen har god soneinndeling med tilstrekkelig areal til 
funksjonene gangsone/møbleringssone/veggsone, 
beplantning/overvannshåndtering, skråningsutslag, mur  

• det er tilstrekkelig antall benker/sittemuligheter og at de er 
plassert på steder der det er naturlig og behov for å sette seg, gir 
god opplevelse og sosial trygghet 

• overflatene er jevne og sklisikre 

• tverrfall er i henhold til krav 

• belysningen er tilpasset gående og slik at den bidrar til 
vegfinning, orientering (universell utforming), ansiktsgjenkjenning 
og belysning av sideterreng (sosial trygghet). Stikkord: Høyde og 
utforming på master, type armatur, plassering mm. 
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DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Mål: God drift og godt vedlikehold sikrer at gangnettet blir attraktivt, trafikksikkert, 
framkommelig og tilgjengelig gjennom hele året. 

I listen under tas det kun med forhold som påvirkes gjennom areal- og samferdselsplaner. 
(Rene drifts- og vedlikeholdsrutiner er holdt utenfor). 

 Sjekke/påpeke 

Driftsfase 

 

• at gangnettet lar seg drifte året rundt  

• at det er avsatt tilstrekkelig areal til overvannshåndtering og 
snøopplag 

• eventuelt behov for helårs ferdsel på snarveger. Høye krav til 
standard og drift bør imidlertid ikke være til hinder for at de 
etableres/opprettholdes. 

Anleggsfase 

 

• behov for rekkefølgebestemmelser som sikrer gående i 
anleggsfasen 

• behov for utarbeidelse av faseplaner hvor gående ivaretas 
gjennom hele anleggsfasen  

 

 

 

 

 

SAMSPILL I TRAFIKKEN 
Mål: Prioritere fotgjengere høyere i trafikken og ved utforming av trafikkanlegg. 
 

 Sjekke/påpeke 

Prioritering og 
regulering 

• at gate- og veganlegg i byer og tettsteder er utformet for lav 
kjørefart, for eksempel med smale kjørebaner og oppstramming 
av utflytende vegareal og kryss 

• at det er lagt til rette for sykling og varelevering slik at disse ikke 
behøver å bruke fortau og andre gangarealer 

• at gående bør prioriteres der gatearealet er knapt, og der gater og 
trafikkanlegg skal gis ny utforming 

• behov for å skille infrastrukturen for gående og syklende 
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VEDLEGG 1 
Innarbeide hensyn til gående i kommunale planer 
Vedlegget er en samling utdrag fra Lokale gåstrategier og planer for gående. Veiledning til 
kommunene, 15 som ble utarbeidet i forbindelse med nasjonal gåstrategi. Kapitlene 2 og 7 
omhandler forslag til temaer som bør innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel og hvilke 
lovparagrafer i Plan- og bygningsloven som kan komme til anvendelse for å ivareta hensyn til 
gående i planbestemmelser til kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og i regulerings-
planer. Eksemplene kan brukes både som utgangspunkt for å utarbeide planer og gi innspill til 
planer. 

2.1 KOMMUNEPLANLEGGINGENS SENTRALE ROLLE 
Kommuneplanlegging, med de ulike planene som inngår i denne, er kommunens viktigste 
styringsverktøy for å samordne utviklingen innenfor ulike områder i kommunen, både for 
kommunen som samfunn og som organisasjon. Derfor er kommuneplanleggingen sentral for å 
ivareta hensyn til gående i all planlegging på lokalt nivå. Dette gjelder både for planer kommunen 
utarbeider selv og for private planforslag som saksbehandles og behandles politisk i kommunen. 
Ved å innarbeide hensynet til gående i kommuneplanleggingen, kan det ivaretas effektivt og med 
relativt beskjedne midler: 

• Ved å innarbeide mål om å prioritere gående øverst i det kommunale planhierarkiet, vil 
det gi føringer for alle underliggende planer. Det gir solid politisk forankring og legger 
grunnlaget for å innarbeide hensyn til gående systematisk i ulike ledd og sektorer. 

• Ved å innarbeide hensyn til gående i kommunens øvrige planer (for eksempel 
reguleringsplaner), vil det inkluderes i en tidlig fase av planleggingen som naturlig del av 
planprosessen og utbyggingen. På denne måten innarbeides hensynet uten behov for 
ekstra bevilgninger til planlegging. 

Kommunal planlegging er også en viktig «arena» for regionale høringsinstanser, med mulighet til 
å gi innspill til planene både ved oppstart av planarbeid og ved offentlig ettersyn. En del av 
høringsinstansene har også innsigelsesmyndighet. 

Forslagene i kapitlet til «gåstrategi-tema»” som kan innarbeides på ulike kommunale plannivå må 
kun brukes som eksempel og ikke som fullstendig oversikt. Eksemplene kan brukes både som 
utgangspunkt for å utarbeide planer og gi innspill til planer. 

 
Det kommunale plansystemet består av kommunal planstrategi, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, 
det fireårige handlingsprogrammet og reguleringsplaner. De kommunale planene skal ivareta både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.  
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2.2 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
Plan- og bygningslovens § 10-1 angir at kommunene skal utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi minst én gang i hver valgperiode. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske 
kravet til rullering av kommuneplanen som lå i plan- og bygningsloven av 1985. Loven anbefaler 
at planstrategien inneholder en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunns-
utvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering 
av kommunens planbehov i valgperioden. 

Gjennom planstrategien vil kommunen legge langsiktige føringer for egen planlegging og 
virksomhet. Større vektlegging av gående i den kommunale planleggingen, for eksempel ved 
utarbeidelse av lokal gåstrategi, bør derfor innarbeides i planstrategien. Det samme gjelder 
tilrettelegging for miljøvennlig transport som premiss for arealplanlegging og utvikling av 
transportnettet. 

Eksempler på planoppgaver ut fra gåendes behov 
• Innarbeide mål om hensyn til gående ved revisjon av kommuneplanen 
• Gåstrategi/kommunedelplan for gange. Utarbeide gåstrategi og/eller kommunedelplan for 

gange, med tilhørende handlingsprogram 
• Folkehelse. Vektlegge at tilrettelegging for gående er et folkehelsetiltak og innarbeide det 

i kunnskap om folkehelseutfordringene, overordnede mål og strategier for folkehelse i 
kommuneplanen (arealdelen, samfunnsdelen, handlingsdelen). 

• Byutvikling. Der større byutviklingsoppgaver omtales i planstrategien, bør tilrettelegging 
for gående legge føringer for lokalisering, arealutvikling, transportnett og utforming 

• Transportløsninger. Bykommunene bør avklare planbehovet for å ivareta det nasjonale 
målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

2.3 PLANPROGRAM 
Plan- og bygningslovens § 4-1 angir at det skal utarbeides planprogram ved varsling av 
planoppstart for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal blant annet gjøre rede for 
formålet med planarbeidet, medvirkningsopplegg for grupper som vil bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Forholdene for gående bør innarbeides i alle planprogram der det er relevant. Dette gjelder for 
eksempel planprogram som er rettet mot infrastrukturtiltak, slik som veg- og gateutbygging, 
kollektivtransporttiltak, veg- og transportplaner, samt sykkel- og gåstrategier. I planprogram for 
etablering av ny bebyggelse, nye målpunkter eller endringer av arealbruksmønster bør også 
forholdene for gående innarbeides. 
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2.4 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
I følge Plan- og bygningsloven § 11-2 skal samfunnsdelen ta stilling til langsiktige utfordringer, 
samt mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet. Samfunnsdelen skal også være 
grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen ved å fastlegge mål og strategier for 
kommunen som organisasjon, og gi retningslinjer for hvordan kommunens oppgaver skal 
gjennomføres. Videre bør den inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 
utviklingen i kommunen. 

Aktuelle «gåstrategi-tema» her kan være: 

Mål for utviklingen i kommunen: Her bør hovedmål eller delmål knyttes til at det skal være 
attraktivt å gå for alle og flere skal gå mer. Det vil da medføre at dette må legges til grunn for 
utviklingen i kommunen 

Mål om å vektlegge gange og hensyn til gående i alle sektorer: Sektoransvarsprinsippet innebærer 
at alle sektorer har ansvar for å ivareta hensyn til gående innenfor sine områder. Dette bør legges 
til grunn for arbeidet med tilrettelegging for gående og at flere skal gå mer, slik at alle sektorene i 
kommunen får et selvstendig ansvar for gående innenfor sine områder. 

Retningslinjer for sektorenes planlegging: Her kan mål og ambisjoner konkretiseres for hver 
sektor. Dette kan for eksempel være: 

• Folkehelse: Innarbeide gåing som fysisk aktivitet som strategi i kommunens 
folkehelsearbeid, både generelt og rettet mot grupper. 

• Skole og barnehage: Innarbeide gode gåvaner til/fra skole og barnehage, som aktivitet i 
skolen/barnehagen og ved bevisstgjøring av miljø- og helsegevinst. 

• Eldreomsorg: Vektlegge gåing som fysisk aktivitet i helsefremmende arbeid. 

• Forretnings- og næringsvirksomhet: Stimulere forretnings- og næringsaktivitet som styrker 
bysentra og lokalsentra, og derigjennom tilrettelegger for aktivt byliv og at befolkningen kan 
gå til daglige gjøremål. 

• Arealplanlegging: Innarbeide hensyn til gående som førende for alle arealplaner. 

• Transport og infrastruktur: tilrettelegge for gåing alene og i kombinasjon med 
kollektivtransport. 

• Byggesak: Innarbeide hensyn til gående i all byggesaksbehandling. 

• Vedlikehold og drift: Hensyn til gående kan innarbeides i retningslinjene for vedlikehold og 
drift av kommunale bygninger, veger, gater, gang- og sykkelveger, turveger, parkområder, 
friluftsområder osv. 

Referanse: Miljøverndepartementet har utarbeidet en egen veileder om kommuneplanens 
samfunnsdel16. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf
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2.5 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
Miljøverndepartementets veileder om kommuneplanens arealdel fastslår at «Plan- og bygnings-
loven gjør det mulig å fastlegge, sikre og framstille ulike hensyn og interesser på flere måter i 
kommuneplanens arealdel. Det kan skje ved hjelp av arealformål, hensynssoner, generelle 
planbestemmelser, bestemmelser til arealformål og kartsymboler». Hensyn til gående kan 
innarbeides i kommuneplanens arealdel på en rekke måter. 

Arealformålene vises på kart og angir med rettslig bindende virkning hva arealet kan nyttes til. 
Det er her man fastlegger utbyggingsmønster, arealbruk og transportsystem. Ved å legge til grunn 
prinsipper for samordnet areal- og transportplanlegging og prinsippene beskrevet i den nasjonale 
gåstrategien kapittel 3 i del 2, kan arealbruken utvikles slik at det tilrettelegger for å gå og bygger 
opp om sosialt liv i byer og tettsteder. 

Kommuneplanens arealdel skal angi samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jf PBL § 11-7 nr. 
2). Her nevner loven en rekke underformål, men ikke gangnett. Bruk av gang- veg eller gang-/ og 
sykkelveg som juridisk bindende linjer vil trolig kunne ivareta dette behovet. 

Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel kan utarbeides slik omtalt i kapittel 7.2 for 
kommunedelplan. De må ha tydelig kobling til plankartet og være tilpasset detaljeringsnivået i 
planen. Derfor vil hensyn til gående som regel håndteres mindre detaljert i kommuneplanens 
arealdel enn i en kommunedelplan for gange. Det anbefales at føringene gis som prinsipp-
løsninger eller funksjonskrav med forutsetning om at detaljert utforming avklares på regulerings-
plannivå. Bestemmelser kan blant annet knyttes til: 

Paragraf Tema angitt i Plan- og bygningsloven 

§11-9 nr 3 Med hjemmel i denne kan det gis bestemmelser om krav til nærmere angitte løsninger, inkludert 
løsninger i anleggsfasen. 

§11-9 nr 4 Med hjemmel i denne kan det gis bestemmelser om rekkefølgekrav. Bestemmelsen gir for eksempel 
hjemmel til å stille krav om at anlegg og løsninger for gående skal være ferdigstilt før et veganlegg 
åpnes eller før et boligområde kan tas i bruk. 

§ 11-9 nr 5 Med hjemmel i denne kan det gis bestemmelser om byggegrenser, utbyggingsvolum og 
funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, 
parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter § 28-7. 
 

§11-9, nr 6 Med hjemmel i denne kan det gis krav knyttet til miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og 
grønnstruktur, samt midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg. Dette kan kobles til arealer 
for bebyggelse og anlegg og delområder eller generelt til hele kommunens areal. De erstatter også 
kommunale vedtekter. Slike bestemmelser kan favne aspekter knyttet til stedskvalitet. 
 

§ 11-10 nr 2 Med hjemmel i denne kan det gis bestemmelser om fysisk utforming av anlegg for 
utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel, for eksempel utforming av veg- og gateprofiler, 
bredde på fortau og gang og sykkelveger, krav til stigning mv. 
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2.5 REGULERINGSPLAN  
Hensyn til gående bør innarbeides i reguleringsplaner både ved at planene ivaretar hensynet til 
gående og ved at konsekvensene for gående beskrives i planbeskrivelsen og plan- og byggesaks-
behandlingen. 

Reguleringsplankart. Alle reguleringsplaner i byer og tettsteder bør utarbeides slik at gang-
forbindelsene i planen kan knyttes til gangnettet i nærområdene. Gangforbindelsene kan 
fastlegges ved å benytte detaljerte underformål under hovedformålet «veg». Blant de under-
formålene som kan benyttes er: «fortau», «gatetun», «gang-/sykkelveg» og «gangveg». Under 
hovedformålet grønnstruktur kan underformålene «turdrag» og «turvei» benyttes. 

Bestemmelser til reguleringsplan. Reguleringsbestemmelsene kan angi nærmere føringer for 
arealbruken og utforming. Det er i § 12-7 i plan- og bygningsloven listet opp 14 forhold det kan 
gis bestemmelser om, blant annet: 

Paragraf Tema angitt i PBL 

§ 12-7 nr 1 Med hjemmel i denne kan det gis bestemmelser om utforming, herunder estetiske krav, og bruk av 
arealer, bygninger og anlegg i planområdet. Bestemmelsene kan blant annet gjelde utforming av 
veganlegg, herunder anlegg for gående og syklende. 
 

§ 12-7 nr 4 Med hjemmel i denne kan det gis bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg 
og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og 
barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal. Bestemmelsene kan derfor gi funksjons- og 
kvalitetskrav for å sikre nødvendig tilrettelegging for gående. 
 

§ 12- 7 nr 7 Med hjemmel i denne kan det gis bestemmelser om trafikkregulerende tiltak og parkerings-
bestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning. 
Denne type bestemmelser, for eksempel om øvre grense for parkering eller om trafikkregulering, vil 
indirekte kunne legge til rette for økt gangtrafikk. Bestemmelser om eventuelle trafikkregulerende 
tiltak vil imidlertid som regel også kreve vedtak/ avklaringer etter annet lovverk i tillegg, for eksempel 
etter veglov eller vegtrafikklov. 
 

§ 12-7 nr 10 Med hjemmel i denne kan det settes krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter 
planen og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester 
som blant annet transport og vegnett er tilstrekkelig etablert. Det kan her stilles krav om etablering 
av gangnettet samtidig med bebyggelsen. 
 

 
Vurdere konsekvenser for gående. Konsekvensene for gående bør beskrives i planbeskrivelsen og 
plan- og byggesaksbehandlingen i alle reguleringsplaner. På denne måten sikres det at hensynet 
til gående er belyst planleggingen, slik Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge sikrer at 
hensynet til barn og unge ivaretas i planleggingen. 
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7 KOMMUNEDELPLAN FOR GANGE 
7.1 Innhold og planprosess 
En kommunedelplan for gange kan ha samme type struktur som andre tematiske 
kommunedelplaner. Den må inneholde plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, slik definert i 
plan og bygningsloven for kommuneplanens arealdel, jf §§ 11-5 til 11-11. 

Planprosessen skal også ivareta prosessuelle krav som blant annet sikrer varsling av oppstart av 
planarbeidet, krav til planprogram, medvirkning og offentlig ettersyn. Dette er beskrevet i §§ 11-
2 til 11-18. Lovens bestemmelser om medvirkning, §§ 5-1 til 5-6 er også viktige her. 

En kommunedelplan for gange krever altså en mer omfattende prosess og større grad av presisjon 
enn en lokal gåstrategi. Til gjengjeld får man en juridisk bindende plan basert på en prosess hvor 
aktuelle parter er trukket med og hørt. 

Det er normalt kommunen som fremmer en kommunedelplan. Kommunen kan imidlertid 
samarbeide med andre parter om utarbeidelse av planen, for eksempel slik kommunene ofte 
samarbeider med Statens vegvesen om innholdet og plangrunnlaget for kommunedelplaner for 
store vegprosjekter. 

7.2 Plankart 
Plankartet må følge Plan- og bygningsloven krav til arealformål, angitt i § 11-7. Arealformål med 
underformål i tabellen under er mest aktuelle. 

Loven sier at «Der arealplanen bare angir hovedformål for arealbruk, skal det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser som klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene, jf §§ 11-11 nr 
2». I plankartet og bestemmelsene må det derfor fremgå at hensikten er å fastlegge gangnett 
(både eksisterende og nye lenker) og tilhørende funksjoner. De ulike områdene vil i tillegg kunne 
utnyttes til det aktuelle formålet. I tillegg kan plankartet angi hvor reguleringsplan opprettholdes 
og hvor reguleringsplan skal tilsidesettes (omtalt mer utfyllende i kap 7.4). Videre kan områder 
med retningslinjer avgrenses på plankartet. Disse vil kun være retningsgivende og ikke juridisk 
bindende. 

Forslag til arealformål i kommunedelplan for gange 

Arealformål som er 
egnet i kommune-
delplan for gange 

Underformål Kommentar 

Bebyggelse og 
anlegg 

Uteoppholdsarealer, 
evt øvrige underformål 

Bør brukes til å fastlegge ganglenker som ligger innenfor 
byggeområder. 

 Alle underformål Viktige møteplasser og aktivitetsområder kan også 
fastlegges i planen 

Samferdselsanlegg 
og teknisk 
infrastruktur 

 Bør brukes til å fastlegge gangruter som er del av 
trafikkanlegg. Gangarealer er ikke definert som eget 
underformål. Det foreslås å spesifisere dette under 
arealformålet og angi det som juridisk bindende linjer på 
plankartet med symboler for ”gang- og sykkelveg”, 
”gangveg” og ”fortau”. 

Grønnstruktur Naturområder, turdrag, 
friområder og parker 

Bør brukes til å fastlegge grønne gangruter. I tillegg kan 
aktivitetsområder spesifiseres. 

Bruk og vern av sjø 
og vassdrag 

Ferdsel, natur- og 
friluftsområder hver for 
seg eller i kombinasjon 

Bør brukes til å fastlegge gangruter og turstier langs sjø og 
vassdrag 
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7.3 Bestemmelser 
Det kan både utarbeides generelle bestemmelser (jf § 11-9) og bestemmelser til ulike arealformål 
(jf §§ 11-10 og 11-11). Det er viktig at bestemmelsene er enkle, entydige og lett å forstå. Antallet 
og omfanget av bestemmelser bør ikke bli for omfattende. Målbare bestemmelser, for eksempel 
knyttet til arealstørrelser eller etablering av en gangforbindelse, er lettere å følge opp enn 
intensjonsrettede bestemmelser. 

Generelle bestemmelser og bestemmelser til definerte arealbruksformål. Generelle bestemmelser 
kan knyttes til en rekke forhold som er relevant for å ivareta gående, slik vist i tabellen under. 
Tabellen på neste gir forslag til bestemmelser som kan knyttes til definerte arealformål. 

Forslag til generelle bestemmelser i kommunedelplan for gange  

Paragraf Tema angitt i PBL Generelle bestemmelser i kommunedelplan for 
gange 

§ 11-9 nr 1 Krav om reguleringsplan for visse 
arealer eller for visse tiltak 

Det kan stilles krav om å utarbeide reguleringsplan for 
ganglenker som ikke er planmessig sikret. Et eksempel 
her er snarveger, som ofte er utsatt for privatisering eller 
nedbygging. Dette kan også gjelde krav om 
reguleringsplan for nye gangforbindelser som skal 
etableres. 

§ 11-9 nr 2 Innhold i utbyggingsavtaler jf § 17-2 Kommunedelplanen kan gi bestemmelse om at nye 
ganglenker som er definert i planen skal inkluderes i 
utbyggingsavtaler for tilliggende områder, det vil si at 
grunneier eller utbygger skal besørge og/eller bekoste 
(helt eller delvis) ganglenken og eventuelt andre tiltak. 
Dette må stå i rimelig forhold til omfanget av utbyggingen. 

§ 11-9 nr 3 Krav til nærmere angitt løsning for … 
veg og annen transport i forbindelse 
med nye bygge- og anleggstiltak, 
herunder forbud mot eller påbud om 
slike løsninger og krav til det enkelte 
anlegg jf § 27-5. 

Her kan det gis bestemmelser til utforming av de enkelte 
typene gangforbindelser, for eksempel differensiert 
mellom hovedgangruter, øvrige gangforbindelser og 
snarveger. Bestemmelsene må være så enkle at de 
favner ulike situasjoner. I tillegg kan typiske situasjoner 
detaljeres videre i retningslinjer eller planbeskrivelsen. 

§ 11-9 nr 4 Rekkefølgekrav for å sikre etablering 
av samfunnsservice, teknisk 
infrastruktur, grønnstruktur før 
områder tas i bruk og tidspunkt for når 
områder kan tas i bruk til bygge- og 
anleggsformål … 

Et generelt rekkefølgekrav kan sikre at tilliggende 
gangforbindelser etableres som del av 
utbyggingsprosjekter. Dette bør trolig være et krav som 
videreføres til alle nye reguleringsplaner. 

§ 11-9 nr 5 Byggegrenser, utbyggingsvolum og 
funksjonskrav, herunder om universell 
utforming, leke-, ute- og 
oppholdsplasser, 
…. 

Bestemmelser med funksjonskrav for ulike deler av 
gangnettet og eventuelt tilhørende funksjoner bør sees i 
sammenheng med bestemmelser med krav til de ulike 
løsningene. 

Det kan også innarbeides krav om å beskrive og vurdere 
konsekvensene for barn og unges oppvekstmiljø og at 
tilgjengelige barnetråkkregistreringer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag ved utarbeiding og vurdering av 
planer og byggesaker. 
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§ 11-9 nr 6 Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap 
og grønnstruktur, herunder 
midlertidige og flyttbare konstruksjoner 
og anlegg 

Bestemmelsene kan favne aspekter omtalt i den nasjonale 
gåstrategien kap 4 Stedskvalitet. Da dette er tema som 
det er vanskelig å styre gjennom bestemmelser, bør slike 
bestemmelser være enkle og følges opp av for eksempel 
retningslinjer og/eller veiledningsmateriell. Krav om 
dokumentasjon i forhold til spesifikke tema kan gi godt 
grunnlag for videre dialog og kommunal behandling. 

§ 1-9 nr 8 Forhold som skal avklares og belyses i 
videre reguleringsarbeid, … 

Det kan for eksempel innarbeides krav om å undersøke 
hvilke gangforbindelser og aktivitetsområder som er i bruk 
innenfor reguleringsområdet og planmessig sikre disse. 

 

7.4 Retningslinjer 
Plan- og bygningsloven angir ikke handlingsrommet for retningslinjer til kommunedelplaner. 
Derfor står en fritt i å utarbeide retningslinjer. Det bør rettes mot forhold som ikke sikres i 
bestemmelsene. 

Mange kommuner har utarbeidet estetiske retningslinjer for by- og tettstedsutvikling. Slike 
retningslinjer kan brukes som utgangspunkt for arbeid med retningslinjer for gange, både med 
hensyn til detaljeringsnivå, tematikk, forankring i plan- og bygningsloven og overordnede planer. 

7.5 Planbeskrivelse 
Planbeskrivelsen kan ha følgende innhold: 

Planens mål. Her bør hovedmål og delmål spesifiseres. Dette kan både favne mål for fysisk 
tilrettelegging av gangnett og tilhørende anlegg, mål for å fremme gange og mål for videre 
planlegging. Kapittel 4 om innhold i gåstategi kan brukes som inspirasjon her. 

Beskrivelse av planens innhold. Dette bør rettes mot å beskrive hovedtrekkene i planen. Dette kan 
for eksempel være: 

• At planen definerer gangnett med eksisterende og nye lenker, og eventuelt med 
differensiering i ulike typer gangforbindelser. 

• At planen stiller krav til gangnett og utforming av omgivelsene for nye utbyggingstiltak. 
• Hvilke bestemmelser og retningslinjer som knyttes til arealbruk og utforming. 
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Forslag til bestemmelser til definerte arealformål i kommunedelplan for gange  
Paragraf Tema angitt i PBL Bestemmelser til arealformål i 

kommunedelplan for gange 

§ 11-10 nr 1 Best. til arealformål etter § 11-7 nr. 
1, 2, 3 og 4: At mindre 
utbyggingstiltak ikke krever 
ytterligere plan dersom det er gitt 
bestemmelser om 
utbyggingsvolum og uteareal, og 
forholdet til transportnett og annet 
lovverk er ivaretatt 

Ved å stille krav om å ivareta etablerte gangforbindelser, 
inkludert snarveger, og nye gangforbindelser definert i 
plan, vil en hindre at disse gangforbindelsene bygges 
ned ved mindre utbyggingstiltak. Dette vil føre til to ting: 
A. I hovedsak vil mindre utbyggingstiltak (for 
eksempel tilbygg og garasjer) bli plassert slik at 
gangforbindelsen ivaretas. 
B. Der utbygger insisterer på å bryte med 
føringene, må det gjennomføres full reguleringsprosess. 
Dette vil gi mulighet for planmessig sikring av de 
aktuelle gangforbindelsene. 

§ 11-10 nr 2 Best. til arealformål etter § 11-7 nr. 
1, 2, 3 og 4: Fysisk utforming av 
anlegg 

Krav til utforming av ulike typer ganglenker innenfor 
definerte arealformål må sees i sammenheng med 
generelle bestemmelser, omtalt i tabellen over. Det bør 
her enten lages generelle bestemmelser for utforming av 
gangnettet eller bestemmelser for definerte arealformål 

§ 11-11 nr 5 Best. til arealformål etter § 11-7 nr. 
5 og 6: at det for områder inntil 100 
meter langs vassdrag. I slikt 
område kan det også gis 
bestemmelser for å sikre 
allmennhetens tilgang til 
strandsonen 

Bestemmelser som sikrer muligheten for å etablere 
gangforbindelser i strandsonen kan innarbeides der 
dette er aktuelt. 

 

Beskrivelse av reguleringsplaner som tilsidesettes. Der kommunedelplanen tilsidesetter 
reguleringsplaner fordi de er i strid med kommunedelplanen, bør reguleringsplanene beskrives. 
Innenfor disse arealene vil kommunedelplanens arealbruk gjelde foran reguleringsplanen, men 
den opphever ikke reguleringsplanen formelt. Dette må gjøres i et eget vedtak, eller i forbindelse 
med at ny reguleringsplan vedtas. De aktuelle arealene avgrenses på kart og det bør oppgis hvilke 
reguleringsformål som berøres, samt eier av arealet. 

Beskrivelse av planens sammenheng med andre planer og annet planarbeid. De kommunale og 
regionale planene som understøtter innholdet i kommunedelplanen for gange bør beskrives kort. 
Ved å koordinere oppfølging av planene kan man skape synergier og legge til rette for at ulike 
tiltak kan supplere hverandre. 

Beskrivelse av planens sammenheng med andre tiltak i kommunen. En kommunedelplan kan ikke 
favne hele kommunens arbeid rettet mot gåing. Kommunedelplan for gange må derfor samordnes 
med annet arbeid i kommunen. Dette kan for eksempel være tiltak for å styrke gåkulturen som del 
av folkehelsearbeidet forankret i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel. 

Beskrivelse av hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er 
ivaretatt. Dette er et krav til planbeskrivelsen gitt av Plan- og bygningsloven §11-5. Her vil det 
være aktuelt å trekke inn en rekke nasjonale føringer, lover og regler, slik beskrevet i kapittel 10 i 
den nasjonale gåstrategien. Den nasjonal gåstrategien bør også inkluderes. 
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VEDLEGG 2 
Forskrift om tekniske krav til byggverk  

KAPITTEL 8 OPPARBEIDET UTEAREAL 
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 2017) er hjemlet i plan- og bygningsloven. Kapittel 8 
i forskriften angir en rekke krav til uteareal som er direkte relevante for utforming av 
gangforbindelser.  

Krav til utforming av gangforbindelser i byggteknisk 
forskrift (TEK 17) 

 

§ 8-1 Opparbeidet uteareal Krav til egnethet og utforming 

§8-2 Opparbeidet uteareal med krav om universell 
utforming 

Krav til UU i ulike typer utearealer 

§8-3 Uteoppholdsareal Krav til plassering og utforming av 
uteoppholdsarealer 

§8-4 Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer Krav til utforming og bruk av ledelinjer 

§8-5 Gangatkomst til bygning med boenhet Kravene angir blant annet bredder 
stigningsforhold 

§ 8-6 Gangatkomst til byggverk med krav om 
universell utforming 

Kravene angir blant annet bredder 
stigningsforhold 

§ 8-7 Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav 
om universell utforming 

Kravene angir blant annet bredder 
stigningsforhold 

§ 8-8 Parkeringsareal, annet oppstillingsareal og 
kjøreatkomst 

Krav til utforming, plassering og tilgjengelighet 

§ 8-9 Trapp i uteareal Krav til utforming og sikkerhet 

§8-10 Plassering av byggverk Blant annet krav til plassering og 
tilgjengelighet 
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VEDLEGG 3 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
Vedtatt ved kongelig resolusjon 14.mai 2019.  

NASJONALE FORVENTNINGERS ROLLE I PLANSYSTEMET 
Regjeringen skal hvert fjerde år legge fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Dette går fram av plan- og 
bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og 
kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters 
medvirkning i planleggingen.  

Regjeringen vil formidle den nasjonale prioriterte politikken på en tydelig måte, slik at 
planleggingen i fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i 
hele landet. Samtidig styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at 
fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale 
interesser. Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal være 
basert på åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar. Et viktig skritt på veien er de 
nasjonale forventningene.  

Forventningsdokumentet har fire hovedtema: 

1 Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling  
2 Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 
3 Bærekraftig areal- og transportutvikling 
4 Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 

Forventningene knyttet til temaene 3 og 4 angår i særlig grad tilrettelegging for gående. De 
gjengis her og aktuelle forventninger er merket med grønt. 
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3   BÆREKRAFTIG AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 
Regjeringens forventninger 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart 
avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og transportplaner. Planene 
fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i transportsystemet.  

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygging av et godt 
samferdselsnett i hele landet.  

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for å sikre Forsvarets arealbehov når dette 
er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til nasjonale forsvarsplaner.  

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder 
gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, 
byrom, kulturmiljøer, grønnstruktur og andre miljøverdier. Lokalisering av boliger, service, 
handel og andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med 
eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt.  

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, 
blant annet gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra 
kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er 
mindre mobile.  

• By- og omlandskommuner, sammen med fylkeskommunene, videreutvikler samarbeidet om 
transport på tvers av administrative grenser der dette bidrar til effektiv ressursbruk, 
næringsutvikling, bosetting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket.  

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for kostnadseffektiv framføring av mobil- 
og bredbåndsnett gjennom bruk av eksisterende føringsveier.  
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4   BYER OG TETTSTEDER DER DET ER GODT Å BO OG LEVE 
Regjeringens forventninger 

• Kommunene har en aktiv og helhetlig areal- og sentrumspolitikk med vekt på styrking av 
sentrumsområdene. Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres i 
eller tett på sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange.  

• Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av sentrum og legger vekt på et langsiktig og 
forpliktende samarbeid med private aktører og innbyggere.  

• Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging er en integrert del av kommunenes strategi 
for samfunns- og arealutvikling. Den legger til rette for en variert befolkningsstruktur 
gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial 
boligbygging.  

• Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til 
boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter.  

• Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger for vanskeligstilte i boligmarkedet.  

• Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelagte boliger for eldre og personer med 
nedsatt funksjonsevne.  

• Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til 
utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene legger universell utforming til grunn i 
planlegging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen.  

• Kommunene vektlegger arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene, og planlegger med 
utgangspunkt i stedenes særpreg, kulturhistoriske elementer og viktige landskapstrekk. Eldre 
bebyggelse og bystrukturer vurderes som ressurser i en sirkulær økonomi.  

• Fylkeskommunene og kommunene ivaretar kunst og kultur som del av kommunal og regional 
planlegging, og legger til rette for et fritt og uavhengig kulturliv.  

• Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og helhetlig tilnærming til utvikling av 
aldersvennlige kommuner og fylker.  

• Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og turveger 
som sikrer naturverdiene, hensyn til overvann og legger til rette for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser for alle.  

• Fylkeskommunene og kommunene ivaretar vassdragenes bruks- og verneverdier i sin 
planlegging. Vassdragenes potensial for trygg avledning av overvann og naturbasert demping 
av flom, utnyttes.  

• Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god psykisk og fysisk helse i planleggingen.  

• Kommunene ivaretar barn og unges interesser gjennom en samfunns- og arealplanlegging 
som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfremmende by- og bomiljø.  

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy 
og luftforurensning  
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VEDLEGG 4 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 
Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2. 

Tema som påvirker forhold for gående er merket med grønt. 

1.  Hensikt 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

2. Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. 

Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging etter plan- og 
bygningsloven og ved enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer etter 
plan- og bygningsloven eller annen lovgivning. Statlige organer, fylkeskommuner og kommuner 
bør bruke retningslinjene i sin øvrige virksomhet innenfor de rammene vedkommende sektorlov 
gir. 

3. Mål 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressurs-
utnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme 
helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på bolig-
markedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 

4. Retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen 
4.1 Rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i tråd 
med disse retningslinjene. Planene bør avklare utbyggingsmønster, lokalisering av regionale 
handels- og servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for 
kollektivtrafikken. Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og 
store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. 

4.2 Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og 
slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. 

4.3 I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det legges 
til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, 
lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og retningslinjer. 

Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. 
Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med 
mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder må sees i sammenheng med behovet 
for infrastruktur. 
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Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets 
behov. 

I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å 
øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster. 

4.4 Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. I 
transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen 
kollektivtrafikk vektlegges. 

Knutepunkter for kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike transport-
midler. Det bør legges til rette for innfartsparkering langs hovedlinjene for kollektivtrafikken. 
Tilrettelegging for innfartsparkering må sees i sammenheng med behovet for fortetting og effektiv 
arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter. 

Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. I større by- og tettsteds-
områder der økt bruk av sykkel og gange kan bidra til effektive løsninger for transportsystemet, 
bør det utarbeides planer for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett med høy kvalitet. 

4.5 Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og 
offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende 
og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og 
arbeidsplassintensive statlige virksomheter. Virksomhetene må tilpasses omgivelsene med hensyn 
til størrelse og utforming. 

4.6 Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må 
vektlegges i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god 
tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett. 

4.7 I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvanns-
håndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. 
Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. 

4.8 Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta 
hensyn til den delen av befolkningen som har lav mobilitet. 

5. Retningslinjer for beslutningsunderlaget 
5.1 Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatte alternativvurderinger 
som beskriver konsekvenser for miljø og samfunn, herunder samfunnsøkonomiske virkninger. 
Regionale planer bør vurdere sentrumsnære utbyggingsområder som reduserer arealkonflikter og 
muliggjør bærekraftige transportløsninger. 

5.2 Ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet med et 
effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange utredes. 

5.3 Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, eller viktige arealer 
for naturmangfold, grønnstruktur eller friluftsinteresser, bør potensialet for fortetting og 
transformasjon være kartlagt. 

5.4 Regionale analyser av befolkningsvekst og befolkningssammensetning og lokale og 
regionale analyser av boligmarkedet bør inngå i grunnlaget for planleggingen. 
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6. Retningslinjer for samarbeid og ansvar for gjennomføring 
6.1 Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter må samarbeide om planleggingen 
for å sikre samordning av utbyggingsmønster og transportsystem. Regionalt planforum bør 
brukes aktivt. 

6.2 Fylkeskommunene skal legge retningslinjene til grunn ved utarbeidelse av regionale areal- 
og transportplaner, ved sin medvirkning i den kommunale planleggingen og som kollektiv-
transportmyndighet og vegeier. 

6.3 Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter må samordne sine arbeider med 
konseptvalgutredninger, helhetlige bymiljøavtaler, bypakker og regional og kommunal 
planlegging etter plan- og bygningsloven. 

6.4 Kommunene skal legge retningslinjene og vedtatte regionale planer til grunn for arbeidet 
med egne planer og for behandling av private planforslag. Kommunene bør i overordnede planer 
fastsette minimumskrav til utnytting i fortettingsområder. 

6.5 Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater og foretak skal legge retningslinjene til 
grunn for lokalisering av egne virksomheter. 

6.6 Fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter skal legge retningslinjene til grunn for 
sin medvirkning i planprosessene. Innspill skal fremmes tidlig i planleggingen og samordnes så 
langt det er mulig. 

6.7 Planer i strid med retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelse eller innvending. Statlige 
og regionale myndigheter skal vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal fremmes 
innsigelse eller innvending. Innsigelse eller innvending skal avgrenses til konflikter med nasjonale 
eller vesentlige regionale interesser. 

6.8 For å fremme raskere og mer effektive planprosesser for viktige samferdselstiltak bør 
statlige planvirkemidler vurderes. For særskilt prioriterte samferdselsprosjekter skal statlig plan 
vurderes. 

7. Ikrafttreden 
Retningslinjene trer i kraft straks. Retningslinjene erstatter rundskriv T-5/93 Rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 
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VEDLEGG 5 
Innsatsområdene i nasjonal gåstrategi 
Samlet tabelloversikt over innsatsområdene i nasjonal gåstrategi. Områder med særlig relevans for planlegging 
og planforvaltning er fremhevet med grønt. 

Innsatsområder med 
målsetninger 

Virkemidler og tiltak 

Ansvar og samarbeid 
• Stimulere myndigheter og private 

aktører til å følge opp sitt ansvar 
for gående 

• Etablere samarbeid om tilrette-
legging for gåing og utvikling av 
en aktiv gåkultur 

• Utarbeide nasjonale og regionale handlingsplaner for å følge opp gåstrategien 
• Bidra til å få utarbeidet lokale gåstrategier med mål om økt gåing og strategier for hvordan kommuner, 

fylkeskommuner, stat og private aktører skal samarbeide for å nå disse 
• Integrere gåendes interesser i aktuelle statlige, regionale og lokale satsinger og programmer 
• Utarbeide nasjonale og regionale kommunikasjonsplaner for å engasjere aktuelle aktører 

Utforming av fysiske omgivelser 
• Utvikle by- og 

tettstedstrukturene 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 

• Sikre at gående er tilstrekkelig prioritert i nasjonale føringer for areal- og transportplanlegging og utforming 
trafikkanlegg  

• Bidra til at hensyn til gående ivaretas i all planlegging etter Plan- og bygningsloven, både i arealbruks- og 
infrastrukturutvikling, de formelle plandokumentene og i planbehandling 

• Bidra til at gåendes behov ivaretas ved utforming, opprusting og byggesaksbehandling av infrastrukturanlegg 
og bebyggelse 

• Bidra til utbedring av eksisterende ganganlegg og etablering nye gangforbindelser der det er behov for dette 
• Bidra til utvikling av trygge, sikre og attraktive skoleveger 
• Gjennomføre demonstrasjonsprosjekter for utforming av infrastruktur for gående og utvikling av attraktive 

omgivelser 
• Foreslå en utvidelse av ordningen med tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten i 

kommuner og fylkeskommuner, eller en tilsvarende ordning for å styrke fokuset på hele reisekjeder 

Drift og vedlikehold 
• Bedre generelt vedlikehold av 

gangarealer med omgivelser 
• Bedre vinterdrift av gangarealer 
• Bedre framkommelighet for 

gående ved anleggsarbeid 

• Implementere krav til drift og vedlikehold av gangarealer satt i Statens vegvesens håndbok 111 Standard for 
drift og vedlikehold og stimulere andre vegholdere til samme standard 

• Kartlegge og evaluere dagens praksis for helårsdrift, gjennomføre demonstrasjonsprosjekter og utvikle kriterier 
for krav til oppfølging 

• Bidra til høyere krav til framkommelighet og informasjon til de gående ved anleggsarbeider 
Samspill i trafikken 
• Prioritere fotgjengere høyere ved 

utforming av trafikkanlegg 
• Bedre interaksjonen mellom 

trafikantgrupper med mer vekt på 
prioritering av fotgjengere 

• Sikre at gående er tilstrekkelig prioritert i lover, regler og håndbøker som regulerer samspillet i trafikken 
• Bidra til at det gjennomføres fartsreduserende tiltak i byer og tettsteder 
• Bidra til at det etableres sikre og attraktive krysningspunkter av veg for gående for å ivareta hele reisekjeder 
• Prøve ut og evaluere samhandlingsformer i trafikken 
• Bidra til gateløsninger med høyere prioritet for fotgjengere ved utbygging og ombygging av gater i byer og 

tettsteder 

Aktiv gåkultur 
• Heve statusen til gåing som 

transportform og fysisk aktivitet i 
hverdagen 

• Påvirke folk til å gå mer 

• Utvikle en nasjonal kommunikasjonsstrategi for en mer aktiv gåkultur 
• Stimulere til gjennomføring av lokale aksjoner og tiltak for å påvirke ulike befolkningsgrupper 
• Kartlegge, evaluere og forbedre bruk av skilting og informasjon 
• Evaluere og forbedre dagens kart og reiseplanleggingsverktøy for gående 

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 

• Innarbeide kunnskap om gående og anlegg for gående i nasjonale registre 
• Evaluere demonstrasjonsprosjekter og andre tiltak for å fremme gåing 
• Igangsette FOU-arbeid med fokus på gåendes behov og preferanser 
• Utvikle bedre verktøy for kartlegging og planlegging for tilrettelegging for gående 
• Utarbeide en kommunikasjonsplan rettet mot planleggere og beslutningstakere 
• Innarbeide kunnskap om gående i relevant undervisning og som et eget fagfelt innen høyere utdanning 
• Følge opp gåstrategien ved evaluering av innsatsen 
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