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BRUK AV SJEKKLISTENE 
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 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 Lokale gåstrategier og planer for gående er gjengitt i vedlegg i fullversjonen. Den 
har også har lenker til nyttig referanselitteratur. 

 
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»). 

• 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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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 gang-
forbindelser til holdeplasser og kollektivknutepunkter er derfor viktig. 

 
Foto: Statens vegvesens fotoarkiv. Knut Opeide har tatt alle bilder unntatt nederst på side 2 
(Erling Grønsdal), nederst på side 2 (Dagrunn Husum) og nest nederst på side 3 (Espen Burud). 
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