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Tradisjonell vegplanlegging Helhetlig gateplanlegging

Fysisk dimensjon Sosial dimensjon 

Fremkommelighet Tilgjengelighet

Kjøretøy Mennesker

Veg som transportåre Gate som sted

Motorisert transport Alle transportformer

Transport som et onde Transport som en attraktiv aktivitet

Fremskrevet trafikk Visjoner for byene

Modellering som tilnærming Scenarioutvikling og simulering

Etterspørselsbasert transportplanlegging Styringsbasert transportplanlegging

Økt hastighet Redusere hastigheten

Reisetidsreduksjon Fornuftig reisetid og økt pålitelighet

Segregering av mennesker og transport Integrering av mennesker og trafikk
Kilde: Basert på Banister, D. (2008). The Sustainable Mobility Paradigm



GATE eller VEG?

Romforståelse

Tverrsnittsoppbygning

Byggelinje

Ruter i nettverket
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Overordnet prinsipp for gater og veger
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Gaten som sted - lokal kontekst
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Gatens tre hovedfunksjoner

Gater for 
adkomst

Gater for 
transport

Gater for 
opphold
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Steds- og mobilitetsmatrise
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Gater for transport: 
mobilitet viktigst

Gater for adkomst: 
prioritere stedskvalitet 
og myke trafikanter

Gater for opphold:
balansere stedskvalitet 
og mobilitet
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Kollektivgate Drammen

Sambruksgate Bergen

Gågate Haugesund

Kapasitetssterk gate Oslo

Sykkelgate Oslo

Bygate Bergen

Samlegate Oslo

Boliggate Oslo Gatetun Haugesund



Begrenset areal i  byene
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Helhetlig gateplanlegging handler om 
prioritering!
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Arealbruk og personkapasitet

23/09/2020 Foto: Press-Office City of Munster



Vegareal per person for ulike transportmidler

23.09.2020 Kilde: Toronto Complete Streets Guidelines



Nettverksplanlegging viktig!

● Definere hovednett for de ulike 
trafikantgruppene 

● Se hovednettene i sammenheng 
– lag på lag

● Løse konfliktpunkter 

● Vurdere andre funksjoner gatene 
skal ivareta

● Rolledeling - hvilke 
transportformer og funksjoner 
skal prioriteres i hvilke gater?

Veger og gater

Biltrafikk

Kollektivtransport

Sykkel
Gåing

Parkering

Næringstransport

Byliv



Alle gater kan ikke prioritere alle 
transportformer eller funksjoner

23.09.2020 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen



Gateutforming gjennom byggeklossprinsippet –
sette sammen ulike gateelementer 
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FORTAU

SYKKELFELT
SYKKELVEG MED 
OG UTEN FORTAU

GANG- OG 
SYKKELVEG

LOMMER FOR 
VARELEVERING

KOLLEKTIVFELT SAMBRUKSFELT

PARKERING

KJØREFELT

HOLDEPLASSER

FORTAU 
MØBLERINGSSONE

FORTAU 
VEGGSONE



FARTSTGRENSE

FARTSDEMPENDE 
TILTAK

ENVEGSREGULERE 
GATER

SNARVEGER/ 
PASSASJER

Andre tiltak

VEGVISNING

SYKKELBOKSER BLINDVEGER

● Enklere tiltak der fullgode løsninger 
er vanskelig

● Tiltak som reduserer fartsnivået
● Tiltak som reduserer trafikkmengden

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjcyMKqzb7lAhWPo4sKHRwNACYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tiltak.no/d-flytte-eller-regulere-trafikk/d2-regulere-trafikk/d-2-4/&psig=AOvVaw3WZl_yj7kuwVW8Btv8rYZb&ust=1572339993574900


Gateplanlegging

Prosess for helhetlig gateplanlegging
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Overordnede 
planer og 

forutsetninger

Identifisere 
den lokale 
konteksten

Sette mål og 
prioritering av 

målene

Definere og 
utvikle 

utformings-
prinsipper

Utvikle 
konsepter og 

løsningsforslag

Gateutforming



Oppsummering

● Nettverksplanlegging må ligge i bunn – definere hovednett 
for ulike transportformer

● Ikke plass til alt alle steder – avklare hva som skal 
prioriteres hvor

● Rett tiltak til rett sted – ta hensyn til lokal kontekst

● Byens gater skal samlet tilby god tilgjengelighet –
samarbeid på tvers av fag og vegmyndighet 

23.09.2020



Takk for meg!
bente.fuglseth@vegvesen.no
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