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Forord
Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Innholdet i
dokumentet vil bli oppsummert i en hovedrapport og bli videre behandlet i regionale møter med
fylkeskommunene, i referansegruppen for Nasjonal transportplan og i transportetatene.
Analyse- og strategifasen er grunnlaget for transportetatenes arbeid med planfasen av Nasjonal
transportplan 2018-2027. Planfasen skal gi anbefalinger for Samferdselsdepartementets rullering av
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Dette arbeidsdokumentet drøfter hvilke strategier arbeidsgruppen mener er nødvendig for at
transportetatene og Avinor kan bidra til å få flere til å gå i hverdagen og til hele reisekjeder med
universell utforming. Hvor står vi i dag i forhold til mål i NTP 2014-2023? Hva er årsakene til at vi
eventuelt ikke har nådd målene? Hva er hovedutfordringene framover? Og hvilke strategier og tiltak
bør iverksettes hos de ulike aktørene?
Innspill til endringer i målstruktur i Nasjonal transportplan 2018-2017 er levert prosjektet for
målstruktur. Anbefalingene er også omtalt underveis i dokumentet.
Arbeidsdokumentet er en delleveranse til dokumentet om byområdene. Flere strategier og tiltak som
anbefales er imidlertid generelle og bør ivaretas i andre deler analyse- og strategidokumentet.
Det er underveis i arbeidet gjennomført to samarbeidsmøter for å få innspill til arbeidsnotatet.
Deltakere har blant annet vært ressurspersoner fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges
Blindeforbund, Norges handikapforbund, Hørselshemmedes landsforbund, Deltasenteret, Avinor,
Jernbaneverket og Statens vegvesen.
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1. Definisjoner
Gående. Gående defineres bredt, og omfatter også de som går på ski eller rulleski; fører rullestol eller
sparkstøtting eller aker kjelke; leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.
Definisjonen inkluderer personer som er avhengige av hjelpemidler som for eksempel rullator,
rullestol, scooter, førerhund, mobilitetsstokk eller lignende 1.
Universell utforming. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av
hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT),
slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig 2.
Begrepet universell utforming blir benyttet på ulike måter. Kompetanse om fagområdet er både
teoretisk, teknisk og praktisk 3. Transportetatene forholder seg til begrepet på alle nivåer og benytter
den samlede kompetansen i sitt arbeid med universell utforming.
Tilgjengelighet. Begrepet tilgjengelighet brukes i denne sammenheng om fysisk tilrettelegging for
mennesker med spesielle behov slik at en oppnår likeverdig tilgang til «noe», for eksempel
transportsystemet 4.
Hele reisekjeder. Reisekjedene består av ulike deler og elementer som sammen må være funksjonelle
og uten hindringer og barrierer for at de skal være attraktive og tilgjengelige for gående. En reisekjede
kan for eksempel være mellom målpunkter på offentlig veger og gater i byer og tettsteder, eller til og
fra kollektivtransporten.

2. Status 2014
Transportetatenes arbeid med å tilrettelegge for universell utforming ivaretas i perioden 2014-2023
gjennom hovedmålet «transportsystemet skal være universelt utformet» og etappemålet «bidra til at
hele reisekjeder blir universelt utformet». Tilrettelegging for gående ivaretas gjennom hovedmål om
økt framkommelighet og etappemålet «bedre framkommelighet for gående og syklende».
I det følgende analyseres Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor sin innsats for et universelt
utformet transportsystem opp mot eksisterende strategier, mål og indikatorer fram til NTP 2014-2023.
De fire strategiene pekt ut i utredningsfasen til NTP 2014-2023 er utgangspunkt for analysen:
Utbedring av eksisterende infrastruktur; Samarbeid og samhandling mellom alle aktører; Drift og
vedlikehold; Utvikling av kompetanse.
I tillegg omtales Nasjonal gåstrategi, som ble lagt fram i 2012.
2.1 Utbedring av eksisterende infrastruktur
Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvar for 10 000 km riksveg, herunder om lag 6500
holdeplasser og personknutepunkt og om lag 2100 km anlegg for gående og syklende, samt
rasteplasser, ferjesamband, bruer og tunneler langs riksveg. Statens vegvesen bygger nye anlegg etter
gjeldende krav, og oppgraderer systematisk holdeplasser og knutepunkt langs riksveg.
Jernbaneverket. Jernbaneverket har 338 stasjoner i 16 fylker. Tiltak for bedre tilgjengelighet og
universell utforming blir finansiert gjennom større investeringsprosjekt, plattformforlenginger og i
programområdet «stasjoner og knutepunkt». Midlene går i tillegg til tiltak for økt tilgjengelighet til
mange ulike publikumsrettede tiltak.
Avinor. Avinor driver 46 lufthavner. Universell utforming prioriteres i nybygging og i
ombyggingsprosjekter. Avinor har ikke mål og resultater for oppgradering til tilgjengelighet og
universell utforming på sine flyplasser i inneværende periode, og er derfor utelatt fra tabellen under.
Status på alle flyplasser kartlegges i årene 2014-2016.
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Tabell 1 Mål og resultater for indikatorer
Antall km tilrettelagt for gående og syklende totalt
Antall holdeplasser på riksvegnettet som er universelt utformet
Antall viktige kollektivknutepunkt som er universelt utformet**
Antall jernbanestasjoner som er universelt utformet
Antall jernbanestasjoner som er tilgjengelige
Antall jernbanestasjoner med universelt utformet informasjonssystem***

Mål 20102013
226
800
60
0
0
0

Resultat
2010-2013*
152
473
26
3
101
0

Mål 20142017
175
300
68
17
105
336

* I handlingsprogramperioden 2010-2013 ble også antall ferjer med universell utforming i riksvegferjedriften målt. Mål for
riksvegferjene er oppnådd og indikatoren er tatt ut.
** Viktige knutepunkt defineres på bakgrunn av forholdene i fylket, blant annet antall reisende.
*** Pågående teknologiutvikling gir en god prognose for å oppnå universelt utformet informasjonssystem i 2017.

Klar satsning, men lav måloppnåelse. En klar satsing og tydelige ambisjoner på universell
utforming har gitt retning til transportpolitikken. Transportetatene har kommet et godt stykke på veien
mot et tilgjengelig transportsystem. Dette er i tråd med visjonen «Norge universelt utformet 2025».
Det er imidlertid lav måloppnåelse på de indikatorene som er satt på oppfølging av målet, og en stor
del av statlig infrastruktur er fortsatt ikke tilgjengelig. Dette kan forklares ved at satsingen på
universell utforming er forholdsvis ny, og at transportetatene ved tidspunkt for fastsetting av mål
derfor hadde for lav kunnskap om omfanget og tidsperspektiv for slike utbedringer. Manglende planer
for oppgradering av eksisterende infrastruktur kan være årsak til lav måloppnåelse. Måloppnåelsen
kan også forklares med at innsatsen ikke har vært målrettet nok, prioriteres høyt nok eller godt nok
samkjørt. Samtidig er det et økonomisk mindreforbruk innenfor programområdene.
I Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017 er den nasjonale investeringsrammen til tiltak
for gående og syklende på 2,4 mrd. Det er planlagt en opptrapping i neste 6-års periode, som totalt vil
gi en ramme på 8,2 mrd. Det er anslått at det mangler om lag 2100 km anlegg for gående og syklende
langs riksveg. Det er i perioden 2014-2017 satt av 600 mill. til programområdet «kollektivtransport og
universell utforming». Dette inkluderer også bygging av kollektivfelt. I tillegg kommer kollektivtiltak
som er en del av bymiljøavtalene.
Ved utgangen av 2015 vil ca 5 prosent av togets persontrafikk dekkes av jernbanestasjoner som er
universelt utformet. Ca 50 prosent av trafikken dekkes av stasjoner som defineres som tilgjengelige.
2.2 Samarbeid og samhandling mellom alle aktører
Reisekjedene går på tvers av eiere og organisering. Transportetatene har felles etappemål om
hele reisekjeder med universell utforming, og skal koordinere innsatsen for å nå dette målet.
Trafikktunge strekninger og viktige knutepunkter skal prioriteres først. Det etableres samarbeid i
enkeltprosjekter om for eksempel oppgradering av eksisterende knutepunkt. Samtidig er
handlingsprogram og virksomhetsplan, samt årlige budsjetter, per i dag ikke koordinert på et slikt nivå
at det sikrer felles innsats om hvilke knutepunkt og strekninger som skal prioriteres oppgradert. Dette
kan bidra til å svekke satsingen på en sammenhengende og prioritert utvikling av hele reisekjeder.
Ansvaret for gangvegnettet og kollektivtransporten er delt mellom statlige, regionale og lokale
myndigheter og private aktører. Fylkeskommuner og kommuner er selv ansvarlig for sin innsats og
prioritering.
Statlige tilskuddsmidler før økt tilgjengelighet. Behovet for å oppgradere eksisterende
infrastruktur langs fylkeskommunal og kommunal veg er stort. I tillegg til statlige investeringer på
egen infrastruktur er det derfor siden 2006 gitt tilskudd til i kommuner og fylkeskommuner (Kap 1330,
post 60). Tilskudd er gitt til kommunale og fylkeskommunale tiltak som bygger opp om målet med å
bidra til hele reisekjeder med universell utforming.
Manglende data. For å bedre kunne måle innsats og resultater jobber transportetatene systematisk
med kartlegging av egen infrastruktur. Kartleggingen gjøres etatsvis, og er per i dag ikke komplett. På
fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde er det også svært varierende hvilke data som er
samlet inn og gjort tilgjengelige.
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Standarder og veiledningsmateriale varierer mellom aktørene. All ny infrastruktur skal bygges
med universell utforming ut ifra enhver tid gjeldende standarder og forskrifter. Krav til universell
utforming er lovfestet gjennom blant annet Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 5, Plan- og
bygningsloven 6 og tekniske regelverk for de ulike transportformene. Ulike tekniske krav og en
etappevis utbygging og oppgradering gir ulike løsninger og systemskifter fra sted til sted, og langs
strekninger. Variasjoner medfører mindre forutsigbare løsninger for trafikantene. Jernbaneverket og
Avinor har definert to nivåer for sin satsning: universell utforming og tilgjengelighet.
2.3 Drift og vedlikehold
Krav og anbefalinger til drift og vedlikehold for statlig transportinfrastruktur ivaretar nå
tilgjengeligheten og fremkommeligheten for gående i alle deler av transportsystemet på en god måte.
Det er allikevel fortsatt store utfordringer knyttet til oppfølging og praktisk gjennomføring av drift og
vedlikehold av hele reisekjeder gjennom året, spesielt er utfordringene til vinterdrift store. Andel
fotgjengere som ble skadd på snø- eller isdekket underlag, er anslått til mellom 35 og 45 prosent av
alle skadde fotgjengere pr år. For eldre over 65 år skjer 77 prosent av alle fallulykker i vinterhalvåret.
Hovedårsaken er glatte veier og fortau7. Fremkommelighet for gående og syklende og universell
utforming er ett hovedtema i et pågående etatsprogram om vinterdrift i Statens vegvesen.
Driftsstandard varierer mellom de ulike aktørene, noe som gir utfordringer for de reisende. En rute kan
for eksempel blir driftet av flere operatører til ulik tid8. Midlertidige løsninger og anleggsarbeid gjør
det i tillegg utfordrende å opprettholde tilgjengeligheten til transportsystemet.
2.4 Kompetanse
Betydelig kunnskapsutvikling og kompetanseheving om universell utforming de seneste årene, har
bidratt til at transportetatene nå kan utvikle og dokumentere krav og anbefalinger på en bedre måte enn
tidligere. Fagområdet universell utforming er innarbeidet i håndbøker, normaler, kravspesifikasjoner
og standarder. Samtidig fører økt kunnskap til kontinuerlige endringer i krav og anbefalinger.
Ny kunnskap medfører behov for kontinuerlig kompetanseheving. Det gjennomføres faglig utvikling
og samarbeid på tvers av transportformene, men det er fortsatt behov for å kople kompetanse om
gående og universell utforming inn på alle nivåer innen utvikling, forvaltning og drift, blant annet for å
få tydeligere frem den samfunnsøkonomiske betydningen av slike tiltak.
2.5 Nasjonal gåstrategi
I 2012 ble Nasjonal gåstrategi 9 lagt frem. Denne gir et godt faglig grunnlag og anbefalinger for
hvordan transportetatene og andre bør jobbe for å nå mål om at det skal bli attraktivt å gå for alle og at
flere skal gå mer. I strategien er universell utforming ett av flere virkemidler for å ivareta god
tilrettelegging for gående.
Strategien definerer seks innsatsområder for å nå mål om at flere skal gå mer og at det skal være
attraktivt å gå for alle: Ansvar og samarbeid; Utforming av fysiske omgivelser; Drift og vedlikehold;
Samspill i trafikken; Aktiv gåkultur; Kunnskap og formidling.

3. Planmessige grep for å få flere til å gå
3.1 Måle andel turer til fots
For å nå nullvekstmålet om at all vekst i persontransport i de største norske byene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange, må andelen gangreiser økes betraktelig. For å få
dette til, må det legges til rette for at flere hele reiser kan foretas til fots, og det må
tilrettelegges for gåing i forbindelse med bruk av kollektivtransporten. Det er i dag ingen
nasjonale mål om andel reiser som skal foretas til fots, dette bør følges opp i målstyringen i
NTP 2018-2027.
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Tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2009 10 viser at daglige reiser som i sin helhet
foretas til fots utgjør om lag 22 prosent av alle reiser. Gåing er en del av alle reiser.
Folk som er bosatt i byer går allerede mest, og det er størst potensiale for en betydelig økning i andel
gående i byområdene. Beregninger utført av Urbanet Analyse (2014) 11 viser at gåing vil spille en
sentral rolle for å nå mål om nullvekst i persontransporten byområdene. Andel gangreiser er anslått til
mellom 40 og 50 prosent av nye reiser. Potensialet for å få flere til å gå er størst på de korte reisene
som i dag foretas med bil.
Å legge til rette for gående og økt gangandel gir en rekke gevinster både for samfunnet og for
enkeltmennesket. Gevinstene er knyttet til mål om mer miljøvennlig transport, bedre miljø i byer og
tettsteder, bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet, og et universelt utformet samfunn.
3.2 Fortsatt satsing på hele reisekjeder med universell utforming
Et tilgjengelig transportsystem, med et fortsatt hovedmål om universell utforming, er et
viktig virkemiddel for et likeverdig transportsystem. Gåing er den vanligste formen for
fysisk aktivitet på tvers av alder, kultur og etnisk opprinnelse. I NTP 2018-2027 bør det
vurderes en ny indikator som måler effekten av denne satsingen.
11 prosent oppgir at de har midlertidige eller varige fysiske problemer som begrenser deres mulighet
til å bevege seg utendørs eller bruke andre transportmidler. Folk med varige fysiske problemer oppgir
at de hovedsakelig bruker bil når de reiser. Analysene viser videre at de med problemer i mindre grad
deltar i aktiviteter knyttet til arbeid, skole eller fritid enn andre. I løpet av 30-40 år vil en fjerdedel av
befolkningen i Norge være 65 år eller eldre.
Transportanlegg der flest bor og reiser bør tilfredsstille krav til universell utforming. På steder der det
er få reisende eller er fysiske forhold som gjør det vanskelig å tilfredsstille krav til universell
utforming, bør transportetatene velge andre tiltak som også gradvis bidrar til økt tilgjengelighet. Eget
handlingsrom bør tydeliggjøres, og anbefalinger og kvalitetskriterier koordineres mellom
forvaltningsnivåene. Tiltak for økt tilgjengelighet må suppleres med individuell tilrettelegging som
assistanseordning, tekniske hjelpemidler etc.
For raskest mulig å nå målet om et transportsystem som flest mulig kan bruke, bør transportetatene
tydeliggjøre det handlingsrommet som ligger i lovverk, tekniske standarder og krav. Dette innebærer
ikke å senke ambisjonsnivået i hva vi kan få til, men at det må tas bevisste valg i utforming og
løsningsvalg, slik at gående med ulik funksjonsevne ivaretas og prioriteres så godt det lar seg gjøre fra
sted til sted.
3.3 Staten skal prioritere gående i planleggingen
Transportetatene skal gjennom planlegging, lokalisering, bygging og oppgradering av egen
infrastruktur gå foran som gode eksempler på hvordan nasjonale mål kan nås. Hensynet til
gående i all planlegging etter Plan- og bygningsloven bør styrkes.
Hensynet til gående bør styrkes i både areal- og infrastrukturutvikling, formelle plandokumenter og i
planbehandlingen. Firetrinnsmetodikken bør legges til grunn for statens prioritering av tiltak og
prosjekter, for å først vurdere tiltak som påvirker transportbehovet og valg av transportmiddel, tiltak
som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende vegnett og kjøretøyer, og mindre ombygginger – før
det velges nyinvestering og store ombygginger.
Krav om bedre tilrettelegging for gående og syklende bør innarbeides i statlige planretningslinjer for
areal- og transportplanlegging. Slike retningslinjer kan også gi statlige, herunder transportetatene, og
regionale høringsinstanser det formelle grunnlaget for å vektlegge hensyn til gående ved uttalelser til
offentlig ettersyn av planforslag.
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Tilrettelegging for aktive transportformer er et viktig universelt befolkningsrettet tiltak for bedre
folkehelse. Transportetatene bør i sitt strategiske arbeid i større grad prioritere sitt bidrag for bedre
folkehelse, og synliggjøre dette i sitt arbeid med konsekvensutredninger og planlegging etter Plan- og
bygningsloven. Dette er også viktig når transportetatene gir høringsuttalelser til planer etter Plan- og
bygningsloven.
3.4 Staten bør bidra til at det utarbeides lokale planer for gående i byer
og tettsteder
Det bør utarbeides lokale planer for gående som følger opp nasjonale og lokale mål.
Kommunene bør ha hovedansvaret for strategiarbeidet. Statlige stimuleringsmidler til
utarbeidelse av slike planer bør vurderes.
En stor del av infrastrukturen for gående, herunder også infrastruktur som holdeplasser og
knutepunkter og atkomsten til disse, ligger til kommunal og fylkeskommunalt ansvarsområde. Et godt
og sammenhengende nett for gående fordrer derfor samarbeid mellom forvaltningsnivåene.
Planene bør initieres og utvikles ut fra lokale forhold og legge vekt på planlegging av
sammenhengende universelt utformet gangnett, fastsetting av driftsstandarder, utvikling av fysiske
omgivelser, løsninger for samspill i trafikken og utvikling av lokal gåkultur. En «gåstrategi» bør
inkluderes i andre kommunale planer, som for eksempel kommuneplanen. En forankring i
kommuneplanen vil også gi staten en mulighet til å følge opp tilretteleggingen for gående på lokalt
nivå.
Statens vegvesen og Jernbaneverket bør her ta initiativ til samarbeid og bidra med faglig utvikling og
kompetanse til kommunene. Arbeidet med utarbeidelse av lokale gåstrategier må sees i sammenheng
med planer for tilrettelegging for syklende og kollektivtransporten slik at en kan oppnå en ønsket
reisemiddelfordelingen i den aktuelle byen. Utarbeidelse av lokale gåstrategier er aktuelt for alle byer
og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere, og arbeidet er særlig viktig i de største byene. Lokale
planer for gående bør være en forutsetning ved inngåelse av bymiljøavtale.
3.5 Staten som byggherre skal sikre attraktive anlegg for gående i
enkeltprosjekter
Statlig transportinfrastruktur i byer og tettsteder skal bidra til å øke andel turer til fots ved
at fotgjengernes framkommelighet, tilgjengelighet, trygghet og sikkerhet tillegges stor vekt i
valg av fysisk løsning. Dette bidrar til attraktive anlegg og nedbygging av barrierer.
Transportetatene skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle gangforbindelser og omgivelser med
god arkitektonisk kvalitet, slik at det blir attraktivt, sikkert og effektivt å gå for alle. For at mange skal
velge å gå må det både være plass til målrettet gangtrafikk og møteplasser med variert og sammensatt
byliv. Andre kvaliteter ved utformingen som er viktig er blant annet gangvegens linjeføring,
tilstrekkelig fri bredde, stigninger, jevne og sklisikre overflater, god belysning og hvileplasser. De
barrierer veg og bane ofte utgjør for gående i byer og tettsteder bør systematisk kartlegges og bygges
ned.
3.6 Økt trafikksikkerhet for gående
En forventet sterk økning i andel reiser til fots og på sykkel må ikke medføre flere hardt
skadde og drepte fotgjengere og syklister. Trafikksikkerhetsarbeidet må rettes særlig mot
disse trafikantgruppene, og det bør vurderes å innføre en nasjonal indikator for å følge
antall fotgjenger- og sykkelulykker.
Lavt fartsnivå på biltrafikken i byer og tettsteder er avgjørende for å øke trygghet og redusere antall
drepte og alvorlige skader blant fotgjengere. Staten vegvesen vil være pådriver for redusert fart, dvs.
mer kjøring i 30- og 40 km/t i veger og gater i byer og tettsteder, i tråd med fartsgrensekriterier.
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Samtidig bør trafikkanleggene utformes slik at det føles naturlig å holde lav fart. Bedre tilrettelegging
for fotgjengere bidrar også til å redusere antall fotgjengerulykker og skadene av dem.
Reisevaneundersøkelser viser at eldre er en gruppe som ofte velger å gå, samtidig som ulykkestallene
på landsbasis viser at eldre er den mest utsatte aldersgruppen når det gjelder fotgjengerulykker i byer
og tettsteder. Det bidrar ytterligere til behov for fokus på universell utforming og trafikksikre
løsninger for gående.

4. Investeringsbehov
4.1 Økte ressurser til nybygging og oppgradering
Transportetatene bør videreføre satsingen på oppgradering til universell utforming av
transportsystemet. Aktiviteter for å øke tilgjengeligheten bør fortsatt følges opp gjennom
indikatorer i mål- og resultatstyringen.
Fotgjengertrafikken er i mange tilfeller en del av en lengre transportkjede. For å få flere til å gå er det
derfor avgjørende at alle deler av transportkjeden fungerer på en god måte. Mesteparten av
transportsystemet er bygget før det var krav til universell utforming, og mange gang- og
kollektivanlegg er nedslitte. For å tilfredsstille dagens kvalitetskrav og dimensjonere for forventet
vekst i andel gående, er det er behov for oppgraderinger, ombygginger og nybygging av holdeplasser,
knutepunkt, stasjoner, terminaler og eksisterende anlegg for gående. Dette krever betydelige ressurser.
Samferdselsdepartementet anslo ved forrige rullering av NTP at det vil koste fra 19,6 til 61,6
milliarder å oppgradere busstopp, gang- og sykkelveger, jernbane- og t-banestasjoner til universell
utforming, avhengig av hvor man fastsetter standarden for universell utforming.
4.2 Felles prioritert innsats der flest reiser
Transportetatene bør prioritere oppgradering av holdeplasser, knutepunkt, stasjoner og
terminaler i byer og tettsteder der flest bor, samt nasjonale knutepunkt og stasjoner på
strekninger der flest reiser. Felles prioritert innsats gjennom sterkere koordinering av
handlingsprogram og årlige budsjetter bør vurderes. Dette bør følges opp gjennom en felles
indikator for utvikling av nasjonale og regionale knutepunkt i det videre NTP-arbeidet.
Innsats og investeringer for å nå mål om et universelt utformet transportsystem konsentreres i dag i
hovedsak om enkeltelementer i det kollektive transportsystemet, som oppgradering av holdeplasser,
knutepunkt, stasjoner og terminaler. En sammenhengene felles prioritert satsing på oppgradering av
statlig infrastruktur mangler.
Arbeidet med å få til konkrete felles prosjekter må styrkes, og i slike prosjekter bør felles økonomiske
rammer vurderes. Effekt- eller tiltakspakker på tvers av etatene bør vurderes. Ansvars- og
rollefordelingen i gjennomføringen må tydeliggjøres. I handlingsplanene må det sikres tilstrekkelige
ressurser, inkludert personressurser, til planlegging og gjennomføring av tiltak.
Prioritering av oppgraderinger bør gjøres i et regionalt samarbeid der både transportetatene,
fylkeskommuner og kommuner er aktive deltakere.
4.3 Enhetlig og forutsigbar drift og vedlikehold på anlegg for gående
Det er behov for å finne nye løsninger og metoder som gir en mer enhetlig og forutsigbar
drift og vedlikeholdsstandard på anlegg for gående. Fastsettelse av driftsstandard og
prioritering av gangruter må sees i sammenheng med de lokale planene for gående. Det bør
vurderes om det er behov for oppfølging av drift og vedlikehold gjennom indikatorer.
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Dersom flere skal velge å gå, og antall fallulykker skal reduseres, er god drift og vedlikehold
avgjørende. Fotgjengerne trenger en infrastruktur med enhetlig og forutsigbar standard.
Hovedløsningen for gående må være framkommelig og tilgjengelig gjennom hele året. Hvilke
gangforbindelser som skal ha hvilke driftsstandarder bør defineres i en plan for hele gangnettet.
I arbeidet med gåstrategi for eldre i Kristiansand trekkes god drift frem som det enkeltelementet som
har størst betydning for at eldre skal kunne gå mer i hverdagen 12. Fallulykker på gangareal utgjør et
betydelig problem som økonomisk og velferdsmessig langt overstiger konsekvensene av
trafikkulykker med fotgjengere 13. Tall fra Statens vegvesen viser at den årlige kostnaden for å drifte
gang- og sykkelveger er under halvparten av kostnaden for å drifte bilveg. Behovet for å utvikle nye
metoder og nytt utstyr innen dette området er stort.
Det bør i fremtidige budsjett også avsettes midler til mindre tiltak over vedlikeholdsbudsjettet, som for
eksempel markering av trapper, oppsetting av rekkverk, etablering av benker og utbedring av
snarveier. Dette er enkle tiltak som ikke trenger reguleringsplan, men som bidrar til økt brukbarhet i
transportsystemet.
4.4 Videreføre statlige tilskuddsordninger
Tilskuddsordningen for oppgradering av eksisterende infrastruktur i kommuner og
fylkeskommuner bør videreføres og gjøres mer målrettet. Bevilgningene bør økes.
Tilskuddsordningen må sees i sammenheng med andre statlige stimuleringsmidler og
bymiljøavtalene.
Fylkeskommuner og kommuner må sikres økonomiske ressurser slik at de kan videreføre arbeidet med
å utvikle, drifte og vedlikeholde infrastrukturen for gående. I dette inngår også oppgradering av
infrastruktur for kollektivtransporten.
Det er gjennomført to evalueringer av eksisterende tilskuddsordningen for økt tilgjengelighet i
kollektivtransporten i fylkeskommuner og kommuner 14, som viser at denne har hatt en positiv effekt:
ordningen bidrar til økt tilgjengelighet til kollektivtransporten, styrket samarbeid mellom aktørene og
til å øke kompetansen på fagområdet.
Tilskuddsmidlene må ses i sammenheng med belønningsordningen for økt satsning for etablering av
gang- og sykkelanlegg (innført 2014), skolevegmidler og Bymiljøavtalene, slik at en kan sikre en
målrettet innsats og en effektiv administrering av tilskuddsmidler innen området miljøvennlig
transport.

5. Andre virkemidler for å få flere til å gå
5.1 Mobilitetspåvirkning
Som samfunnsaktører har transportetatene en viktig rolle i arbeidet med å fremme og
markedsføre muligheter for, og gevinster av, aktive og miljøvennlige hverdagsreiser. Statens
vegvesen og Jernbaneverket bør aktivt påvirke flere til å gå i hverdagen.
Mennesker endrer ikke livsstil fordi de blir fortalt at det skal, de endrer livsstil når konteksten
oppmuntrer til det. Om folk velger å gå framfor 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 den faktiske reguleringen ute i trafikken. Kulturen og samfunnet rundt oss påvirker om folk
velger å gå eller ikke.
I tillegg til økt satsing på utbygging og oppgradering av infrastrukturen, er det derfor nødvendig å
påvirke befolkningen direkte for å få dem til å gå mer. En god kopling mellom holdningspåvirkning og
infrastrukturtiltak gir størst effekt på endring av folks reisevaner 15.
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For at flere skal velge å gå, må transportetatene ta i bruk et bredt spekter av virkemidler. Kampanjer
og informasjonstiltak med positiv vinkling er sentrale virkemidler for å få flere til å velge aktive og
miljøvennlige transportformer 16. Erfaringer fra eksisterende trafikksikkerhetskampanjer i vegsektoren
bør tas i bruk i mobilitetspåvirkningen.
5.2 Øke kunnskapen om gåing som transportform og universell
utforming
Transportetatene bør være nasjonale initiativtakere og pådrivere for forskning, utvikling og
kunnskapsutvikling på disse fagområdene. Eksisterende kunnskapsgrunnlag og satsing i
transportpolitikken har ført til tydelige ambisjoner innen fagområdene, men det er fortsatt
utfordrende å omsette kunnskap og policy til praktisk handling.
Transportetatenes rolle som faglig støtte for fylkeskommuner og kommuner bør styrkes.
Sammenlignet med andre transportgrupper finnes det lite systematisk og forskningsbasert kunnskap
om gående og deres preferanser. Funksjonskrav som grunnlag for universelt utformede løsninger er
delvis fremforhandlet av brukerorganisasjoner og et resultat av «best practise» 17. Det er behov for økt
kunnskap om hva som skal til for å få flere til å gå i hverdagen, og hvilke gevinster tiltak for alle
grupper gående gir.
Det er i norsk sammenheng gjort få beregninger av hvilken effekt fysiske tiltak for bedre infrastruktur
for gående gir på antall gangreiser og aktivitetsnivå i befolkningen. En ny engelsk studie konkluderer
imidlertid med at mennesker som bor nær trygge gang- og sykkelanlegg med høy kvalitet er mer
fysisk aktive enn de som ikke bor i nærheten av slike anlegg 18. Vi anbefaler at det gjennomføres
tilsvarende studier i Norge.
Data med god kvalitet om eksisterende infrastruktur og hvordan denne brukes, er nødvendig for å
kunne vurdere et utbedrings- og utbyggingsbehov som er dimensjonert for å ta ønsket trafikkvekst.
Gående som trafikantgruppe må på en bedre måte likestilles med andre transportformer i modeller,
beregninger og verktøy, slik at effekter av tiltak blir synliggjort.
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