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Forord
Denne håndboken er et hjelpedokument for planlegging og vurdering av kryssingssteder for
gående. Håndboken understøtter gjeldende krav i håndbok N100 Veg- og gateutforming,
N300 Trafikkskilt, N302 Vegoppmerking og N303 Trafikksignalanlegg.
Håndbok «Gangfeltkriterier» utkom i første utgave i 2007, etter et grundig forarbeid utført av Sintef
Teknologi og samfunn. En viktig bakgrunn for arbeidet var erkjennelsen av at etablering av gangfelt
ikke nødvendigvis innebærer økt trafikksikkerhet, men at det kan være et viktig fremkommelighetstiltak. Anbefalingene var i første rekke rettet mot nye anlegg.
Nytt i den reviderte håndboka er blant annet omtale av vurdering og sikring av eksisterende gangfelt,
omtale av tilrettelagt kryssing, beskrivelse av øvrige tiltak rundt kryssingssteder og beskrivelse av
kryssing av sykkelveger.
Håndboken er skrevet i samarbeid mellom Trafikkforvaltningsseksjonen og Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet. Fagpersoner i Statens vegvesen og i eksterne etater har bidratt med
faglige innspill i arbeidet.

Vegdirektoratet, april 2017
Ansvarlig avdeling:
Veg- og transportavdelingen
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme
ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken. For å oppnå dette, må utformingen av vegsystemet ha menneskets fysiske og mentale forutsetninger som utgangspunkt.
Gangfelt er først og fremst et fremkommelighetstiltak for gående, og ikke et sikkerhetstiltak. Grundig
planlegging og god sikring av kryssingssteder er derfor viktig for å forbedre fremkommeligheten for
gående uten at dette skjer på bekostning av sikkerheten. Dette kan oppnås ved å:
-

1.1.1

redusere kjørefarten forbi gangfeltet
lede gående til sikre kryssingssteder
øke sjåførenes oppmerksomhet overfor gående
øke gåendes oppmerksomhet når de krysser vegen

Tilrettelegging for gående

Det har i de senere årene blitt et økt fokus på tilrettelegging for gående i trafikken. I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det satt som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange. Nasjonal gåstrategi - Strategi for å fremme gange som
transportform og hverdagsaktivitet (grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2014–2023) utpeker nasjonale mål og innsatsområder, herunder en satsing på infrastruktur for gående med fokus
på sammenhengende gangvegnett med universell utforming.
For å nå målet om at flere skal gå, er det avgjørende at dette blir opplevd som attraktivt og trygt. Det
er Statens vegvesens oppgave å ivareta både sikkerheten og fremkommeligheten til gående og syklende. Dette kan gjøres på reguleringsplannivå, og det må da sørges for at kriterier og anbefalinger i
håndbok N100 blir fulgt.
Sikkerheten må veie tyngst i vurderingen av nye og eksisterende kryssingssteder. Vær likevel oppmerksom på at dersom løsninger for sikker kryssing medfører omveger, kan det føre til at gående
velger andre, trafikkfarlige kryssingspunkt.

1.2

Ulykker med gående

1.2.1

Risiko for gående

Risikoen for dødsulykker blant gående er blitt redusert i løpet av de siste 20 årene. Likevel er risikoen
for å bli drept eller skadet tre ganger høyere for gående enn for bilførere og bilpassasjerer. Spesielt
risikoutsatte grupper er barn og eldre. Barn kan mangle nødvendige ferdigheter for å ferdes trygt
alene i trafikken, og de kan ofte være impulsive og vanskelige å oppdage for bilførere. Eldre kan ha
vansker med å bedømme luker i trafikken og bruke lengre tid for å krysse vegen enn andre. Både
barn og eldre tåler også fysisk sett mindre enn andre grupper, noe som har avgjørende betydning
hvis en ulykke først skjer.
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1.2.2

Ulykker ved kryssing

Ulykker med gående utgjorde i 2015 om lag 13 % av ulykkene med dødelig utgang i vegtrafikken.
Analyser viser at de fleste ulykkene skjer ved kryssing av veg, særlig utenom og i gangfelt uten signalregulering (Sagberg og Sørensen 2012). Flere studier viser også at risikoen for en påkjørsel er
vesentlig større 50 meter foran og bak et gangfelt enn i selve gangfeltet (Trafikksikkerhetshåndboken
2012). Dette fordi kjørende da har oppmerksomheten rettet mot gangfeltet, og forventer at kryssing
vil skje der.
Forskning viser at risikoen for påkjørsel kan øke i gangfelt som er lite brukt. Forklaringen er trolig at
kjørende lett overser en gående som befinner seg i gangfeltet, blant annet fordi han eller hun ikke
forventer kryssing på dette stedet. Ønsker man likevel å beholde gangfeltet, anbefales det å iverksette tiltak som gjør førere mer oppmerksomme. Dette kan for eksempel være opphøyd gangfelt eller
intensivbelysning.
Flere undersøkelser viser at gangfelt som bare er merket opp og skiltet uten øvrige sikringstiltak, ikke
gir tilstrekkelig sikkerhet (Trafikksikkerhetshåndboken 2012). Samtidig viser det seg at gående anser
gangfelt som et trygt sted å krysse og ofte krysser på en uforsiktig måte (Statens vegvesen 2001).
Der hvor forholdene tilsier at det ikke burde være et gangfelt, for eksempel ved steder med høyt fartsnivå, dårlig sikt eller dårlig belysning, risikerer man å få en økning i antall ulykker. På slike steder må
det gjøres en grundig vurdering av om det er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig å beholde gangfeltet.

1.2.3

Risiko og fart

Det er en klar sammenheng mellom fart og antall ulykker, og ikke minst ulykkenes alvorlighetsgrad.
Figur 1.1 er basert på omfattende forskning, og viser sammenhengen mellom kjørefart for motorkjøretøy og dødsrisiko ved påkjørsel av gående. Den er ikke eksakt, men illustrerer et prinsipp for
sannsynlighet for å overleve. Ved påkjørsel av gående, vil mer enn 65 prosent overleve dersom de blir
påkjørt av en bil som kjører i 30 km/t. Kjører bilen i 50 km/t vil derimot kun 10 prosent ha stor sannsynlighet for å overleve. Å redusere fartsnivået ved gangfelt og andre kryssingssteder er derfor det
viktigste tiltaket for å oppnå lavere risiko og skadegrad for gående. Dette skyldes både reduserte
bremselengder, og at lavere fart bidrar til at den kjørendes synsfelt blir større.

Figur 1.1 Prinsippskisse for dødsrisiko for gående ved påkjørsel av motorkjøretøy
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1.3

Andre relevante håndbøker

Håndboken har til hensikt å være et hjelpedokument for planlegging og vurdering av kryssingssteder. Hovedfokuset er å beskrive aktuelle tiltak ved disse steder. Universell utforming er et viktig
element for å forbedre fremkommeligheten for gående, og valg av løsning og detaljer for utforming
er omtalt i håndbok V129 Universell utforming av veger og gater.
Håndboken brukes sammen med andre håndbøker som angir krav til plassering, skilting og utforming. Normalkravene for gangfelt finnes i håndbok N100 Veg- og gateutforming, håndbok N300
Trafikkskilt, håndbok N302 Vegoppmerking og håndbok N303 Trafikksignalanlegg.
Relevante retningslinjer og veiledninger er håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr, håndbok V128
Fartsdempende tiltak, håndbok V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt, håndbok R610
Standard for drift og vedlikehold av riksveger, håndbok V123 Kollektivhåndboka, håndbok V122
Sykkelhåndboka, håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, håndbok V124 Teknisk
planlegging av veg- og tunnelbelysning, håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken og håndbok
V129 Universell utforming av veger og gater.
En oversikt over håndbøker som viser krav og anbefalinger knyttet til gangfelt kan ses i vedlegg 1.
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2

Vurdering av kryssingssteder

Ved vurdering av kryssingssteder, må man se på vegnettet i en større helhet. Det anbefales blant
annet å se på vegtype, funksjon, standard, fartsgrense og omgivelser. I byer og tettsteder forutsettes
det etablert et sammenhengende nett for gående. Det er viktig å sikre god fremkommelighet, slik at
det oppleves som attraktivt å gå.

2.1

Risikovurdering

Et viktig element i vurderingen av kryssingssteder, er en grundig risikovurdering. Risikoen ved å
etablere eller beholde et gangfelt vurderes ut ifra følgende forhold:
-

Sannsynligheten for at det skjer en ulykke med påkjøring av kryssende
Forventet skadegrad ved påkjørsel av kryssende

Sannsynligheten for at det skjer en påkjøring av kjøretøy bakfra kan også vurderes.
En detaljert fremgangsmåte for risikovurderinger er beskrevet i håndbok V721 Risikovurderinger i
vegtrafikken. Her er det også eksempler på sjekklister og risikovurderingsskjema for kryssingssteder.

2.2

Behovsvurdering

Det anbefales at følgende forhold legges til grunn ved etablering av nye gangfelt, eller når det
vurderes om eksisterende gangfelt skal opprettholdes:
		
-

Fartsnivå
Fartsgrense
Trafikkmengde (ÅDT eller antall kjøretøy i makstimen) og andel tungtrafikk
Antall kryssende i makstimen
Hensyn til grupper med spesielle behov (skolebarn, eldre og personer med
nedsatt funksjonsevne)
Alternative kryssingsmuligheter
Andre lokale forhold (for eksempel siktforhold og kurvatur)
Om gangfeltet inngår i et gangvegnett

Det kan være nyttig å samarbeide med aktuelle brukerorganisasjoner om hvor de viktigste gangrutene er, og hvor det er lurt å etablere gangfelt eller tilrettelagt kryssing. Vurderinger av fartsnivå,
trafikkmengde og andel tungtrafikk, antall kryssende i makstimen og hensyn til grupper med
spesielle behov blir nærmere beskrevet under.

2.2.1 Fartsnivå og fartsgrenser
Et viktig parameter for vurdering av gangfelt er fartsnivået (85 % -fraktilen) på det aktuelle stedet.
Dette begrepet er definert som den hastigheten som 85 % av de registrerte kjøretøyene ikke overstiger.
Fartsmålinger kan være krevende å få til på alle steder. For å forenkle dette kan det gjøres målinger
med stoppeklokke eller egen laser. Ved fartsmålinger inntil kryss, kan det vurderes å trekke ut de
laveste hastighetene ved beregning av fartsnivået. Selv om fartsnivået defineres ved 85 % -fraktilen,
anbefales det også å se på hva de høyeste hastighetene ligger på.
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Det er ikke alle steder det er mulig å redusere farten til et ideelt nivå på 30 km/t ved hjelp av fysiske
tiltak. Det er derfor i denne veiledningen valgt å bruke anbefalinger for et akseptabelt fartsnivå ved
gangfelt. Akseptabelt fartsnivå ved gangfelt er:
-

under 35 km/t ved fartsgrense 30 km/t
under 40 km/t ved fartsgrense 40 km/t
under 45 km/t ved fartsgrense 50 km/t

Ved fartsgrense 30 km/t uten fartsdempende tiltak vil fartsnivået vanligvis ligge mellom 40 og 45
km/t. Til sammenligning vil fartsnivået ved fartsgrense 30 km/t med fartsdempende tiltak vanligvis
ligge mellom 30 og 35 km/t.
Dersom akseptabelt fartsnivå for å etablere gangfelt ikke er tilfredsstilt, anbefales det å etablere
fartsdempende tiltak (se kapittel 5.1).
Tabell 2.1 viser anbefalinger for nye og eksisterende gangfelt. Det presiseres at tallene er veiledende,
og det kan være nødvendig å gjøre lokale tilpasninger med hensyn til blant annet bruk av vegen.
Tabell 2.1 Anbefalinger for nye og eksisterende gangfelt
ÅDT
Skiltet fartsgrense

Kryssende i
makstimen

< 2000
< 40

> 40

2000 - 8000
< 20

> 20

> 8000
< 10

> 10

Akseptabelt
fartsnivå

35 km/t

40 km/t

45 km/t

45 km/t

			
			
			
			

Ikke anbefalt gangfelt. Fremkommeligheten til gående med spesielle behov (barn,
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne) må imidlertid vurderes spesielt. Gangfelt
kan eventuelt anlegges dersom det er et akseptabelt fartsnivå på stedet. Alternativt kan
man vurdere tilrettelagt kryssing (se kapittel 6), eller finne alternative kryssingssteder.

			
			
			

Gangfelt anbefales som en del av gangnett, og som et fremkommelighetstil
tak for gående på svært trafikkerte veger. For veger der akseptabelt fartsnivå overstiges, er det anbefalt å bruke fartsdempende tiltak.

			
			
			
			

Nye gangfelt anlegges ikke ved fartsgrense 60 km/t eller høyere. Dersom
akseptabelt fartsnivå på 45 km/t ikke overstiges kan gangfelt anlegges (f.eks.
ved rundkjøringer eller signalregulerte kryss). For veger med høyt fartsnivå og hvor
forholdene ligger til rette, anbefales planskilte løsninger (se håndbok N100).
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Gangfelt ved fartsgrense 30 km/t eller i 30-soner
På veger med fartsgrense 30 km/t er gangfelt anbefalt
- på viktige kryssingssteder
- som en del av et gangvegnett
I rene boligområder med fartsgrense 30 km/t er det vanligvis ikke behov for gangfelt. Vegene er
ofte utformet slik at de innbyr til lav fart (for eksempel med smal kjørebane). Det mangler i stor grad
separate anlegg (fortau) for gående og syklende. Ofte blir hele vegen benyttet av gående og
syklende og det krysses på mange steder. Trafikkmengden er ofte så lav at det ikke er et fremkommelighetsproblem å krysse vegen.
Etablering av fartshumper kan vurderes som erstatning der man har besluttet å ikke anlegge gangfelt
i 30-soner. Det er da viktig å ta hensyn til hvor eventuelle kryssingssteder er.
I sentrumsområder hvor man innfører fartsgrense 30 km/t, anbefales det å gjennomføre en risiko- og
behovsvurdering av eksisterende gangfelt. Hvis en risikovurdering av gangfeltet ikke tilsier fjerning,
kan gangfeltet beholdes selv om det er få kryssende.

Gangfelt ved fartsgrense 40 km/t
På veger med fartsgrense 40 km/t er gangfelt anbefalt
- på viktige kryssingssteder
- som del av et gangnett
- som fremkommelighetstiltak på svært trafikkerte veger.
Det er anbefalt å bruke opphøyd gangfelt som sikringstiltak ved fartsgrense 40 km/t. Ved stor andel
tungtrafikk, høy ÅDT eller andre spesielle forhold, etableres gangfelt helst i kombinasjon med fartsdempende tiltak.

Gangfelt ved fartsgrense 50 km/t
På veger med fartsgrense 50 km/t er gangfelt anbefalt
- på viktige kryssingssteder
- som del av et gangnett
- som et fremkommelighetstiltak på svært trafikkerte veger.
Nedskilting til 30 eller 40 km/t som punkttiltak på strekninger med fartsgrense 50 km/t benyttes kun
ved barnehager, skoler, alders- og sykehjem og andre institusjoner hvor det ferdes mange barn, eldre
eller personer med spesielle behov. For nærmere informasjon om nedskilting, se «Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder», NA-rundskriv 05/17.
Der forholdene ligger til rette for det, kan planskilte løsninger brukes.

Gangfelt ved fartsgrense 60 km/t
Nye gangfelt anlegges ikke på veger med fartsgrense 60 km/t eller høyere. Unntak er gangfelt på
veger der fartsnivået er under 45 km/t (eksempelvis ved rundkjøringer og signalregulerte gangfelt).
Skiltet fartsgrense ved signalanlegg skal ikke være høyere enn 60 km/t. (Håndbok N303
Trafikksignalanlegg)
På steder hvor man vil sørge for fremkommeligheten til gående, brukes sikringstiltak for å oppnå
maksimalt fartsnivå på 45 km/t.
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Eksisterende gangfelt på stekninger med 60 km/t kan sikres gjennom:
- Signalregulering av gangfelt (se håndbok N303).
- Planskilte løsninger (se håndbok N100).
- Nedsatt fartsgrense i kombinasjon med fartsdempende tiltak.
Dersom fartsnivået er over 65 km/t på strekningen, anlegges signalregulert gangfelt kun i kombinasjon med nedsatt fartsgrense og fartsdempende tiltak.
Der forholdene ligger til rette for det, kan planskilte løsninger brukes.
På steder hvor det er få som krysser, og fartsnivået ikke overstiger 65 km/t, kan det være aktuelt med
tilrettelagt kryssing (se kapittel 6).

2.2.2 Trafikkmengde og andel tungtrafikk
Ved store trafikkmengder kan det oppstå et fremkommelighetsproblem for gående.
Trafikkmengden registreres som timetrafikk, eller beregnes som ÅDT. Registrering av timetrafikk
kan eventuelt gjøres samtidig med telling av kryssende. ÅDT-tall er tilgjengelig i NVDB eller på
www.vegvesen.no/vegkart.
ÅDT-tallene er gitt for strekninger med utgangspunkt i ett tellepunkt. På små steder kan det imidlertid
være forskjeller i trafikkmengden avhengig av hvor målingene er gjort. Det vurderes derfor om oppgitt ÅDT er riktig for kryssingsstedet, sett i forhold til tellepunktets plassering.
Tellinger over to virkedøgn kan bli gjort som en kvalitetssjekk etter behov, eller på strekninger hvor
det ikke er informasjon om ÅDT. Tellinger i makstimen kan også gjøres som en sjekk der ÅDT-tallene
er gamle eller usikre. Makstimen tilsvarer normalt 10 - 12 % av ÅDT.
Det kan være nødvendig å ta hensyn til tungtrafikkandel i den videre vurderingen. Tungtrafikkandel
kan gi grunnlag for å gjennomføre ytterlige tiltak i gangfeltet, som for eksempel siktutbedring og
spesifikke fartsdempende tiltak (for eksempel fartshump eller opphøyd gangfelt).

2.2.3 Antall kryssende i makstimen
Antall gående som krysser vegen er avgjørende for etablering av gangfelt.
Tellinger av kryssende gjøres i makstimen om morgenen og om ettermiddagen. Makstimen tilsvarer
den timen i løpet av en «normaluke» som har høyest antall kryssende. Tellingene kan foretas i korte
intervaller på 15 eller 30 minutter i de timene på døgnet man forventer flest gående. På enkelte steder
kan det også vurderes tellinger på kveldstid og/eller i mørke. Observasjoner av ulykker, nestenulykker og andre konflikter kan også registreres i denne fasen. For forslag til telleskjema, se vedlegg 3.
Det skilles mellom de som krysser i gangfeltet/kryssingspunktet og rett ved gangfeltet/kryssingspunktet. Derfor telles antall gående fra 50 meter til hver side for gangfeltet/kryssingspunktet.
Det anbefales også å registrere hvilken type gående som krysser (barn, eldre, personer med spesielle behov osv.). Oppdelingen i ulike aldersgrupper baseres på anslag. Syklistene registreres bare
som gående hvis de leier sykkelen ved kryssing. Register også gjerne antall syklister som sykler over
kryssingspunktet. Stor sykkeltrafikk kan være et viktig kriterium for valg av kryssingsløsning.
Ved telling av gående på en skoleveg, anbefales det å ta kontakt med skolen for å sjekke hvilket
klokkeslett skolen vanligvis begynner. Det er mest aktuelt å telle i makstimen om morgenen, ettersom
elevene gjerne slutter på skolen på forskjellige tidspunkt.
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Det kan være hensiktsmessig å registrere gangmønsteret i et litt større område for å finne den
optimale plasseringen av et gangfelt. På den måten kan en fange opp behov og potensial som ligger
i forbedrede kryssingsmuligheter for de gående. Det anbefales også å sjekke gjeldende reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.

2.2.4 Hensyn til grupper med spesielle behov
Da det er et mål for Statens vegvesen å bedre fremkommeligheten for gående, kan det noen ganger
være behov for å anlegge eller beholde gangfelt til tross for at det er få kryssende. Dette av hensyn til
fremkommeligheten til gående med spesielle behov (barn, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne mv.). Ved etablering av nye gangfelt, anbefales det imidlertid at anbefalt fartsnivå er oppnådd
først. Se kapittel 4.5 om universell utforming. Samarbeid med brukerorganisasjoner om hvor de
viktigste rutene er, kan være til nytte.
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3

Plassering og sikt

Kryssingssteder må ha tilstrekkelig sikkerhet for de gående. Dette er blant annet avhengig av at de
kjørende:
		
		

har lav fart ved kryssingsstedet,
har tilstrekkelig sikt til gangfeltet og til gående som krysser (jf. siktkrav i N100), venter på
å krysse eller er på veg fram til gangfeltet for å krysse. Dette gjelder både i dagslys og i mørke.
ikke har for mange forstyrrende elementer i synsbildet som tar oppmerksomheten bort fra
gangfeltet og de gående.

For de gående, har følgende punkter betydning og må vektlegges ved valg av tiltak:
-

3.1

Tilstrekkelig sikt til de kjørende fra begge retninger
Kryssingslengde (maks 8 meter)
Gode belysningsforhold
Kryssing i gangfeltet og ikke utenfor

Plassering av gangfelt og kryssingssteder

Det anbefales en avstand på minst 50 meter mellom gangfelt utenfor kryss i tettbygd strøk, og minst
150 meter utenfor tettbygd strøk. Gangfelt plasseres helst ikke nærmere signalregulerte kryss enn
100 meter i tettbygd strøk og 150 meter utenfor tettbygd strøk.
Det er viktig at gangfelt har fortau, gang-/sykkelveg eller plass til gående utenfor kjørebanen (venteareal) på begge sider av vegen. Det tilstrebes å legge gangfelt der det er naturlig for gående å krysse.
Feilplassering av gangfelt kan føre til kryssing utenfor gangfelt, noe som ikke er ønskelig.
Gangfelt bør ligge vinkelrett på kjørebanens lengdeakse. (Håndbok N302 Vegoppmerking)
Der det ikke er mulig å plassere gangfeltet vinkelrett på kantstein, f.eks. i kryssområder, er det viktig
at gangfeltet blir utformet som beskrevet i håndbok V129 Universell utforming av veger og gater.
Gangfelt over flerfeltsveger er kun anbefalt dersom fartsnivået inn mot gangfeltet ikke overstiger
40 km/t, og kjøreretningene er delt med trafikkøy eller midtdeler. Dette på grunn av lang kryssingsavstand og siktproblemet som flere parallelle kjørefelt kan gi. I tillegg anbefales det å anlegge fartsdempende tiltak.
For ytterliggere informasjon om plassering og universell utforming knyttet til gangfelt, se håndbok
N100 og håndbok V129.
Trafikkøy anbefales dersom gangfelt krysser flerfeltsveger med to eller flere felt i samme retning.

3.1.1

Kryssing ved rundkjøringer

Gangfelt ved rundkjøringer bør trekkes 5-10 m bort fra sirkulasjonsarealet. (Håndbok N100
Veg- og gateutforming)
Dersom fartsnivået er høyt (f.eks. på grunn av dårlig avbøyning på tilfarten), vurderes det å anlegge
opphøyd gangfelt (se håndbok V128). Ved få kryssende i makstimen, er tilrettelagt kryssing et alternativ (se kapittel 6).
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Alle vegarmene i en rundkjøring bør ha en fysisk deleøy. (…)
Bredden på deleøya bør være minimum 2 m der den krysses av et gangfelt eller en gang- og
sykkelveg. Øya bør strekke seg minst 2 m forbi gangfeltet, og det bør være minimum 5 m fra
gangfeltet til vikelinja. (Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
For krav om plassering, siktkrav og utforming av gangfelt ved rundkjøringer, se håndbok N100.

Figur 3.1 Plassering av gangfelt ved rundkjøring, jf. Håndbok N100 Veg- og gateutforming

3.1.2

Kryssing ved kryss

Gangfelt plasseres enten så tett opp mot et kryssområde som mulig, eller så langt unna at kjørende
rekker å observere gangfeltet uavhengig av krysset.
Gangfeltet bør enten ligge 1 - 2 m (L) fra kantstein til den gata som går parallelt med gangfeltet,
eller 5 m (L) fra denne (…). Kort avstand gir liten omveg for gående langs gata, 5 m avstand gir
mulighet for en bil til å stoppe for gående uten å hindre kryssende motorisert trafikk.
(Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
For bestemmelser om plassering av gangfelt i forhold til vikelinje henvises det til håndbok N302.

Figur 3.2 Plassering av gangfelt ved kryss jf. N100 Veg- og gateutforming
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3.1.3

Kryssing ved kollektivtraséer og bussholdeplasser

Holdeplasser bør ikke ligge slik at bussen stanser nærmere enn 5 m foran et gangfelt eller
minst 1 m etter gangfeltet (bussens bakpart). (Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
Der buss/trikk ikke kommer fram fordi det er mange kryssende, kan det vurderes signalregulering (se
håndbok N303).

Figur 3.3 Kantstopp for buss og plassering av gangfelt, jf. N100 Veg- og gateutforming.
n angir antall busser som forventes å stoppe samtidig (mål i m)

3.1.4

Kryssing ved signalregulerte kryss

Avstand fra gangfelt til nærmeste signalanlegg anbefales å være minst 100 meter i tettbygd strøk.
Dette for å unngå at førere blir distrahert av signalanlegget, eller tror at signalanlegget gjelder for
gangfeltet.
Gangfelt med og uten signalregulering plasseres og utformes etter de samme kriteriene.
I signalregulerte kryss og ved signalregulerte gangfelt legges stopplinja minst 1 m foran gangfeltet. Ved enkeltstående signalregulerte gangfelt legges stopplinja minst 2 m foran gangfeltet.
(Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
Tungbiler har store blindsoner rundt kjøretøyet, og det anbefales derfor at stopplinjen trekkes lengre
unna gangfeltet der dette er mulig.

3.1.5. Kryssing ved sykkelveger
Det er stort sett ikke problematisk for de gående å krysse sykkelveger, da det er lange nok tidsluker
til å kunne krysse. Oppmerking av gangfelt ved slike anlegg er derfor vanligvis ikke nødvendig. Slike
kryssingssteder anbefales utformet som tilrettelagt kryssing.
Det må gjøres en vurdering av om gangfelt skal merkes opp over sykkelveger. Oppmerking av gangfelt er særlig aktuelt i følgende tilfeller:
- I byer med stor andel syklende og hvor de gående kan få problemer med å krysse sykkel		vegen
- Der det er kollektivholdeplasser og passasjerer må krysse sykkelvegen i forbindelse med
		 på- og avstigning
- Hvor gående må ledes til et separat anlegg med gangforbindelse (fortau/gangveg)
For gangfelt over sykkelveg brukes oppmerking 1024 Gangfelt.
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Når gangfelt merkes over sykkelveg skal stripebredde og stripebredde reduseres til 0,25 m.
(Håndbok N302 Vegoppmerking)
For øvrig utformes gangfelt som omtalt i håndbok N302.
For å hindre potensielle konflikter mellom gående og syklende kan det være nyttig å varsle syklistene
om kryssingssteder og tydeliggjøre for gående hvor de kan krysse. Vegoppmerking 1039 Sykkelsymbol kan brukes foran og bak gangfeltet for å gjøre de gående oppmerksom på at kryssingsstedet
er på en sykkelveg. Beskrivelsene og kravene til oppmerking står i håndbok i N302.
Skilt 516 Gangfelt er ikke påkrevd ved gangfelt over sykkelveger, men skilting kan vurderes for å
tydeliggjøre kryssingsstedet for de syklende.
Man må ta i betraktning at andelen av syklende som overholder vikeplikten for kryssende ved gangfelt ellers er veldig lav. Det vil trolig ikke være flere som overholder vikeplikten ved gangfelt som går
over sykkelveger. Det er derfor viktig med en risikovurdering der aktuelle tiltak vurderes. Hvis behov,
kan fartsdempende tiltak for sykkeltrafikken brukes. Beskrivelse og anvendelse finner man i håndbok
V128.
Det er viktig å sørge for nødvendig frisikt mot kryssingsstedet slik at kryssende ikke kommer overaskende på de syklende. Rumlefelt for å øke oppmerksomheten til de syklende like før kryssingsstedet
kan brukes (se anbefalinger til avstand til stripene i N302 og V128).
Det er viktig at brukere med spesielle behov har tilstrekkelig fremkommelighet ved kryssingssteder.
Kryssingssteder ved sykkelveg utformes slik at universell utforming blir ivaretatt. Varselfelt i henhold
til universell utforming etableres ved gangfelt etter samme prinsipp som på vanlig veg og må vurderes faglig i hvert enkelt prosjekt. Punkter langs gang- og sykkelveg som vurderes som mulige farlige
punkt, kan markeres. Det kan være nyttig å ta kontakt med interesseorganisasjoner for å kartlegge
aktuelle kryssingssteder.

3.2

Sikt

Så langt som mulig må det sørges for at områdene rundt gangfelt er oversiktlige og uten forstyrrende
elementer. Sikthindringer som skilt, stolper, busker eller lignende flyttes eller fjernes. Man må også
være oppmerksom på skyggepartier som kan gjøre det vanskelig å se de gående. Fjerning av sikthindrende snø og vegetasjon ved gangfeltene må ha høy prioritet.
Unngå at gående ankommer gangfelt med ryggen mot trafikken, eller at de kommer brått på bilistene
på grunn av tett vegetasjon, bebyggelse eller lignende.
Parkerte biler langs fortau kan hindre sikten for mulige kryssende. Trafikkreglenes bestemmelser om
parkering ved gangfelt (trafikkreglene § 17) er i visse tilfeller ikke tilstrekkelig for å gi gode nok siktforhold. I slike tilfeller kan fortau breddeutvides ved gangfeltet, for å synliggjøre de gående og hindre
parkering for nær gangfeltet. Parkeringsforbud utover trafikkreglenes bestemmelser om parkering
ved gangfelt kan også være en mulig løsning.
Der det er gangfelt i rundkjøringer, må ikke sikthindrende vegvisningsskilt plasseres på trafikkøy eller
midtdeler på utfarten fra rundkjøringen. Vegvisningsskiltene plasseres da på høyre side av utfarten.
Sikt til gangfelt bør være 1,2 ganger stoppsikt. Sikten bør tilsvare en sektor som dekker hele
gangfeltet og minst 2 m utenfor kantlinje/fortauskant. (Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
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For mer informasjon om siktkrav og stoppsikt se håndbok N100 (kapittel om «Kryssutforming» og
«Løsninger for gående og syklende»).

Figur 3.4. Stoppsikt. Fartsnivået forutsettes å være lik fartsgrensen eller lavere.
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4

Utforming av gangfelt

4.1

Skilting

Skilt 516 V
Skilt 516 H
Skilt 140
Skilt 109
					

Underskilt
808.121

Figur 4.1. Skilt som kan bli brukt i forbindelse med gangfelt

Skilt 516 anvendes for å etablere gangfelt. (Håndbok N300 Trafikkskilt, del 3)
I sentrale bygater med mange gangfelt kan skilt 516 sløyfes for gangfelt i kryss. Det samme
gjelder gangfelt over sideveg i andre kryss hvor farten inn mot gangfeltet er lav, spesielt hvis
plasseringen av gangfeltskilt kommer i konflikt med vikepliktskilt. (Håndbok N300 Trafikkskilt,
del 3)
Skilt 516 settes opp på begge sider av kjørebanen, og plasseres slik at det står umiddelbart foran
gangfeltet sett i kjøreretningen. (Håndbok N300 Trafikkskilt, del 3)
Skilt 516 skal være tosidig, og skiltsymbolet skal orienteres slik at den avbildede fotgjenger
«går» mot gangfeltet eller den delen av gangfeltet som skal krysses. (Håndbok N300 Trafikkskilt,
del 3)
Vanlige gangfelt kan forvarsles med skilt 140 Avstand til gangfelt – se bestemmelsene for skilt
140 i håndbok N300 (del 2). (Håndbok N300 Trafikkskilt, del 3)
Opphøyde gangfelt forvarsles med skilt 109 Fartshump [og underskilt 808.121 Gangfelt] - se
bestemmelsene for dette skiltet i N300 (del 2). (Håndbok N300 Trafikkskilt, del 3)
For ytterligere bestemmelser om plassering og krav for skilting ved gangfelt, se håndbok N300
(Del 2 og 3).
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4.2

Vegoppmerking

Oppmerking 1024

Oppmerking 1044

Oppmerking 1027

Figur 4.2. Vegoppmerking som kan bli brukt i forbindelse med kryssingssteder

Normalbestemmelser for oppmerking av gangfelt fremgår av håndbok N302.
Gangfelt skal angis med oppmerking 1024 «Gangfelt». (Håndbok N302 Vegoppmerking)
Bredden er minimum 3 meter ved fartsgrense ≤ 50 km/t og minimum 4 meter ved fartsgrense 60
km/t. Ved spesiell stor gangtrafikk kan et bredere gangfelt merkes. Maksimum bredde er 10 meter
(jf. håndbok N302 Vegoppmerking).
Gangfelt merkes ikke opp over rene skinnekjøretøytraséer. Unntaket kan være ved signalregulerte
gangfelt. Dette merkes opp med symbol 1044 Skinnekjøretøy, for å gjøre gående oppmerksomme på
passerende skinnekjøretøy og for å tydeliggjøre at skinnekjøretøyet ikke har vikeplikt for kryssende.
Opphøyde gangfelt kan oppmerkes med oppmerking 1027 «Fartshump» etter behov.
(Håndbok N302 Vegoppmerking)
Tekniske krav til gangfeltoppmerkingen fremgår av håndbok R310.

4.3. Belysning
Ulykkesrisikoen i gangfelt er flere ganger så stor i mørke som i dagslys. Derfor er belysning ved gangfelt og kryssingssteder et viktig sikkerhetstiltak for gående.
Der hvor belysning og synsforhold ved gangfeltene ikke er tilstrekkelig for kjørende, er det nødvendig å synliggjøre de gående, særlig de som vil krysse.
Krav om belysning er gitt for hver dimensjoneringsklasse. I tillegg skal følgende steder belyses
for å redusere ulykkesrisikoen i mørke:
- gangfelt
(Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
Gangfelt bør belyses etter ett av de to prinsippene, intensivbelysning eller forsterket belysning.
Intensivbelysning er hovedprinsippet dersom det ikke er særlige grunner for å velge forsterket
belysning. (Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
Krav og anbefalinger for belysning finnes i håndbøkene N100 Veg- og gateutforming og V124
Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning.
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4.4. Signalregulerte gangfelt
Et signalregulert gangfelt har som hensikt å separere gående og kjørende i tid. For å få dette til, er
man avhengig av at både gående og kjørende respekterer signalene.
For å øke respekten for signalreguleringen, er det viktig å etablere gangfeltet som en naturlig forlengelse av øvrig gangnett. Man må også tilstrebe at det ikke skjer kryssing utenfor gangfeltet. Ventetiden for de gående er anbefalt være så kort som mulig når de først trykker på knappen, og det må
være tilstrekkelig med tid til å krysse vegen. Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne trenger
ofte lengre tid enn andre.
Se håndbøkene N303 og V322 for mer informasjon om plassering og utforming. For detaljerte
anbefalinger om universell utforming av signalregulerte gangfelt, vises det til håndbok V129.

4.4.1

Puffin-anlegg

Ved signalregulering av gangfelt kan dette utformes som et Puffin-anlegg (figur 4.6). Dette gjør
anlegget vesentlig enklere å benytte for de som trenger lengre kryssingstid, og kan også redusere
unødig stopp for kjørende. For utforming av Puffin, se håndbok N303 og V322.

Figur 4.6 Puffin-anlegg

4.4.2

Saksing av gangfelt

Saksing av gangfelt kan benyttes for å gi best mulig sikkerhet i komplekse trafikkområder f.eks. på
flerfeltsveger ved signalregulerte gangfelt.
Ved bruk av ledegjerder ved saksede gangfelt bør saksingen gå fra venstre mot høyre, slik at
den gående ser mot møtende kjøretøy. (Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
For vurdering av om saksing av gangfelt er et aktuelt tiltak, se håndbøkene N303 og V322. Utforming
av sakset gangfelt er vist i håndbok N303.
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4.5

Universell utforming av gangfelt

Prinsippene for universell utforming legges til grunn ved etablering av nye, og sikring av eksisterende
gangfelt. Universell utforming er forankret i blant annet plan- og bygningsloven og diskrimineringsog tilgjengelighetsloven.
I byer og tettsteder anbefales det å etablere et sammenhengende og universelt utformet gangvegnett for gående. For at det skal oppleves om trygt og attraktiv å gå, må nettet knytte sammen viktige
knutepunkt for kollektivtransport og målpunkter som boligområder, skoler og arbeidsplasser.
Hvordan de gående prioriteres på den enkelte lenke i transportnettet, vil sammen med gatens funksjon i byen være bestemmende for detaljutformingen av gaterommet. I gater i bystrøk vil gående som
oftest krysse i plan. Derfor er dette hovedregelen for kryssinger. Der det er besluttet å anlegge planskilt kryssing, må disse være attraktive å bruke og universelt utformet (stigningsforhold, bredde osv.).
Viktige momenter for å oppnå universell utforming er:
-

riktig plassering av gangfelt
riktig nedsenk på kantstein ved gangfelt
gangarealer fri for hindringer (riktig plassering av stolper, tilstrekkelig passasjebredde osv.)
taktil merking
kontrast
vegoppmerking og skilting

Gangfeltet bør ligge vinkelrett over kjørebanen og ligge ved rett kantstein. Dette gjør det enklere for
synshemmede å orientere seg og ta ut retningen over gangfeltet. Der dette ikke er mulig, utformes
gangfeltet slik at synshemmedes behov blir ivaretatt med andre virkemidler. Nedsenkning av kantstein ved gangfelt er spesielt viktig for å øke fremkommeligheten til bevegelseshemmede, barnevogn
og sykler, samtidig som skillet mellom vegbane og gangareal er tydelig nok til å oppfattes av synshemmede.

Figur 4.7 Nedsenket fortauskant ved gangfelt. Taktile ledelinjer og oppmerksomhetsindikator.

Varselfelt etableres foran gangfeltet, og legges som hovedregel i hele gangfeltets bredde (minimum 3 m).
Der det er behov for å supplere med informasjon for å finne frem til gangfeltet, legges det i tillegg et
oppmerksomhetsfelt.
For anbefalinger knyttet til utforming av kantstein, ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og løsninger for
universell utforming av gangfelt, se håndbok V129.
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5

Øvrige tiltak ved kryssingssteder

5.1

Fartsdempende tiltak ved kryssingssteder

Dersom anbefalingene for akseptabelt fartsnivå ved gangfelt ikke er tilfredsstilt, vil det være behov
for fartsdempende tiltak. Aktuelle tiltak kan være:
-

Fartshumper
Fartsputer
Opphøyd gangfelt
Innsnevring
Sideforskyving/sjikaner

Se håndbok V128 for vurderinger av behov og anbefalinger om utforming og plassering av fartsdempende tiltak. For skilting og oppmerking av fartsdempende tiltak henvises det til håndbøkene
N300 og N302.

5.2

Ledegjerder og barrierer

I sentrumsområder kan både antall gående og kjørende være høyt, og kryssingsbehovet stort.
Vegene kan i tillegg være sentrale kollektiv- eller sykkeltraséer. Ofte krysses vegen utenfor eventuelle
gangfelt. For å unngå dette kan ledegjerder være et mulig tiltak.
Ledegjerder leder de gående mot ønskede kryssingssteder.
Bruk av ledegjerder bør begrenses og brukes kun der uønsket kryssing medfører høy ulykkesrisiko. (Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
Alternative løsninger kan være å tydeliggjøre kryssingsstedet med bruk av andre barrierer som planter, avvisende dekke eller rullestein (figur 5.1).

Figur 5.1 Ledegjerder

Det er viktig at ledegjerdene ikke begrenser sikten til de aktuelle kryssingspunktene eller skjuler
gående som vil krysse. Det er også nødvendig å sikre tilstrekkelig passasjebredde.
Dersom mer enn 20 % av de gående krysser utenfor anlagt gangfelt (innen 50 meter til hver side for
gangfeltet), anbefales det å vurdere selve plasseringen av gangfeltet.
Krav til utforming, plassering og anleggelse av ledegjerde er gitt i håndbok N100.
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5.3

Trafikkøy

En trafikkøy deler kryssing av vegen inn i flere etapper, der kun én trafikkretning krever oppmerksomhet fra den gående om gangen (figur 5.2). Trafikkøy anbefales dersom gangfelt krysser flerfeltsveger
med to eller flere felt i samme retning.
Trafikkøya kan være oppmerket på vegen, eller være en forhøyning avgrenset med kantstein.

Figur 5.2. Trafikkøy ved rundkjøring og ved signalregulert gangfelt

Bredden på deleøya bør være minimum 2 m der den krysses av et gangfelt eller en gang- og
sykkelveg. Øya bør strekke seg minst 2 m forbi gangfeltet, og det bør være minimum 5 m fra
gangfeltet til vikelinja. (Håndbok N100 Veg- og gateutforming)
Gangfeltet legges rett og plant gjennom trafikkøya, uten skille mot kjørebanene (se også kapittel 6
om tilrettelagt kryssing).
Utforming, plassering og anleggelse av trafikkøy er beskrevet i håndbok N100. Krav til vegoppmerking av gangfelt over trafikkøyer er gitt i håndbok N302.

5.4

Planskilt kryssing

Gang- og sykkelveger kan krysse kjøreveger planskilt ved bruk av bruer eller underganger. Gående
er imidlertid svært følsomme for omveger både horisontalt og vertikalt. Underganger kan øke faren
for møteulykker mellom gående og syklende. Ofte oppleves de også som utrygge, spesielt for
gående. I byer er det derfor vanskelig å etablere attraktive planskilte løsninger.
Etablering av planskilt kryssing er avhengig av vegens trafikkmengde, fartsnivå og potensialet for
antall gående og syklende. Krav til løsning framgår av dimensjoneringsklassene (se håndbok N100).
I områder der det krysser mange barn kan behovet for planskilt kryssing bli spesielt vurdert. For krav,
utforming, plassering og anleggelse av planskilt kryss, se håndbøkene N100, N400 og N101.
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Tilrettelagt kryssing

Tilrettelagt kryssing kan være aktuelt når gående med stor sannsynlighet vil krysse på dette stedet eller
når slik tilrettelegging vil forbedre framkommeligheten for kryssende uten at ulykkesrisikoen forverres.
På steder hvor gangfelt ikke er anbefalt, kan det likevel være ønskelig å tilrettelegge for kryssing uten
at kjørende har vikeplikt. Dette gjør at de gående krysser vegen omtrent på samme sted, og dermed
kommer mindre overraskende på andre trafikanter.
Tilrettelagt kryssing er et kryssingspunkt med nedsenket fortaukantstein (figur 6.1). Øvrige tiltak ved
slike steder kan være trafikkøyer, belysning, siktutbedring og/eller rumlestriper.

Figur 6.1 Tilrettelagt kryssing

Det vanligste tiltaket ved tilrettelagt kryssing, er trafikkøy. Trafikkøya gjør kryssingsavstanden kortere,
og de gående kan forholde seg til ett kjørefelt av gangen. Det anbefales da å legge inn et venteareal
på begge sider (Se også omtale under punkt 5.3 Trafikkøy).
For at eventuelle skilt (f.eks. skilt 404 og 906) ikke skal bli sikthindrende, kan trafikkøya strekkes 5–10
meter i vegens lengderetning til hver side for kryssingsstedet. Det anbefales at trafikkøya og ventearealene har nedsenket kantstein og tilstrekkelig plass i midten (se håndbok V129 om universell
utforming for anbefalt størrelse).
Ved tilrettelagt kryssing legges ikke taktile ledelinjer.
For gi bilister bedre mulighet til å ta hensyn til gående, er god sikt og belysning viktig. Tilrettelagt
kryssing anbefales ikke på steder der fartsnivået overstiger 65 km/t. Dersom gangfelt er fjernet på
grunn av utilstrekkelig trafikksikkerhet, er det ikke aktuelt å anlegge tilrettelagt kryssing uten at det
samtidig gjøre noe med sikkerheten på stedet. Hvis dette ikke er mulig, må alternative kryssingssteder vurderes og de gående ledes dit.
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Fjerning eller flytting av gangfelt

Det kan være aktuelt å fjerne eller flytte et gangfelt når:
-

En risikovurdering viser at trafikksikkerheten ikke er godt nok ivaretatt på stedet
Det ikke kan gjennomføres tiltak som gir akseptabel sikkerhet
Det er dårlig sikt og ikke mulig å forbedre den
Det finnes andre kryssingsmuligheter i nærheten som dekker behovet
Gangfeltet ligger i en gate/veg med så lite trafikk at fremkommeligheten ikke vil bli forverret
Tellinger viser at det er svært få som krysser på stedet
Tellinger viser at det er svært mange som krysser utenfor gangfeltet

På strekninger med mange etablerte gangfelt, kan det også være en fordel å samle gangtrafikken om
færre kryssingspunkt som kan sikres tilfredsstillende.
Det er ikke anbefalt å fjern eller flytte eksisterende gangfelt uten en forutgående gjennomgang med
lokale myndigheter og interesseorganisasjoner. Det er særlig viktig at representanter for syns- og
bevegelseshemmede gis anledning til å uttale seg. Dialog kan bidra til å finne omforente tiltak.
Dersom det blir vurdert å fjerne et gangfelt, kan det i visse tilfeller være aktuelt å tilrettelegge for
kryssing uten gangfelt for å imøtekomme et kryssingsbehov (se kapittel 6).
Se sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved gangfelt i vedlegg 2.

7.1

Informasjon til publikum om endring
av kryssingssted

Det kan oppstå utfordringer når man ønsker å endre etablerte kryssingssteder. Enkelte ser på
gangfelt som et godt trafikksikkerhetstiltak, og presser på for å få etablert dette på steder hvor det
vil skape økt ulykkesrisiko. Samtidig kan fjerning av et gangfelt føre til kraftige motreaksjoner fra
lokalt hold.
Hvis det blir besluttet å fjerne eller flytte et gangfelt, er det viktig å informere publikum i nærområdet.
Det kan da være nyttig å opplyse om at gangfelt primært er et fremkommelighetstiltak. I tillegg kan
det informeres om kriterier for anleggelse av gangfelt og vurderinger av risikoforhold.
Statens vegvesen har utarbeidet et eksempel på informasjonsbrev som kan være til hjelp for å
informere publikum om formål og anleggelse av gangfelt (se vedlegg 4).
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Definisjoner og begreper
Begrep

Definisjon

Fartsgrense

Høyeste tillatte fart på en vegstrekning.

Fartsnivå

Representativ verdi for fart langs en vegstrekning eller i et snitt på vegen.
Aktuelt nivå kan være 85 % -fraktil (den farten som 85% av bilistene ikke overskrider).

Gang-/sykkelveg

Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående og syklende, atskilt fra annen veg
med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på en annen måtte.

Gangfelt

Oppmerket kryssingssted for gående.

Kantstein

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdelere osv.
Vanlige materialer er granitt og betong.

Kunstig ledelinje

Overflate bestående av standardiserte indikatorer (retning, oppmerksomhet og fare) som
settes sammen til et felt eller linje etter en standardisert måte. Det stilles videre krav til bredde
og kontrast.

Ledegjerder

Gjerde som avgrenser trafikk med gående fra motorvogntrafikk.

Ledelinje

En kjede av naturlige og bygde, ledende elementer som skal være lett å følge for svaksynte og
blinde, der elementene gir visuell og taktil informasjon som er lett gjenkjennbar og forståelig.
Man skiller mellom naturlige og kunstige ledelinjer.

Naturlig ledelinje

Elementer som naturlig hører hjemme i miljøet planlegges og integreres på en slik måte at de
kan følges som en sammenhengende rute. Eksempler på elementer er fasader, avgrensning
mellom gang- og sideareal og soneinndeling på fortau.

Opphøyd gangfelt

Gangfelt som er bygd opp slik at det fysisk ligger høyere enn kjørebanen ellers.

Planskilt kryss

Kryss hvor hovedtrafikkstrømmene ikke kan krysse hverandre i plan. Kontakt mellom
hovedtrafikkstrømmene skjer via ramper.

PUFFIN- anlegg

Et signalanlegg for gående der signalhodene for gangfeltet står umiddelbart over trykknappen,
og der allrødtiden forlenges når det er bevegelse i gangfeltet. Står for: Pedestrian User Friendly
Intelligent.

Signalregulert kryss

Kryss hvor de ulike trafikkstrømmene er regulert ved trafikklys.

Sirkulasjonsareal

Det areal i en rundkjøring som er beregnet for trafikk. Sirkulasjonsarealet ligger utenfor
sentraløya, og er begrenset av rundkjøringens ytre diameter. Overkjørbart areal regnes
ikke med i sirkulasjonsarealet.

Stoppsikt

Nødvendig siktlengde fram til et objekt for at bilføreren skal kunne oppdage objektet,
reagere, vurdere om han skal bremse og bremse kjøretøyet til stopp.

Tilrettelagt kryssing

Kryssingssted for gående der det ikke etableres gangfelt.

Trafikkmengde

Trafikkens størrelse uttrykt i antall kjøretøy evt. personbilenheter.

Trafikkøy

Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal kjøres over.
En trafikkøy kan være oppmerket på vegen, eller en forhøyning avgrenset med kantstein.

Universell utforming

Utforming av produkter, tjenester og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker i så stor utstrekning som mulig. Dette innebærer at holdeplasser og knutepunkt,
vegene til og fra holdeplassene, transportmidlene og informasjon før og under reisen må
utformes slik at også mennesker med nedsatt funksjonsevne kan benytte seg av tilbudet.

ÅDT, årsdøgntrafikk

Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av ett år, dividert med 365.
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Vedlegg 1 Oversikt over
relevante håndbøker
Tema

Håndbok

Tittel

Status

Plassering av kryssingssteder

N100

Veg- og gateutforming

Normal

V123

Kollektivhåndboka

Veiledning

V122

Sykkelhåndboka

Veiledning

N302

Vegoppmerking

Normal

R310

Trafikksikkerhetsutstyr

Retningslinje

N300

Trafikkskilt

Normal

V320

Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Veiledning

N100

Veg- og gateutforming

Normal

V124

Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning

Veiledning

N101

Rekkverk og vegens sideområder

Normal

V128

Fartsdempende tiltak

Veiledning

V121

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss

Veiledning

N303

Trafikksignalanlegg

Normal

V322

Trafikksignalanlegg; Planlegging, drift og vedlikehold

Veiledning

Tilrettelegging av
kryssingssteder

V129

Universell utforming av veger og gater

Veiledning

Drift og vedlikehold av
kryssingssteder

R610

Standard for drift og vedlikehold av riksveger

Retningslinje

Vurdering av gangfelt

V721

Risikovurderinger i vegtrafikken

Veiledning

Oppmerking av gangfelt
Skilting av gangfelt
Belysning av kryssingssteder
Sikring av kryssingssteder

Signalregulerte gangfelt
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Vedlegg 2 Identifisering av 				
sikkerhetsproblemer
ved gangfelt
Sjekkliste for å identifisere sikkerhetsproblemer ved gangfelt
Sjekkliste gangfelt
Sikkerhetskritiske forhold

Risikofaktorer

1

Fart

Høy fartsgrense (> 30 kmlt) Høyt fartsnivå
Stor spredning i fart
Manglende fartsreduserende tiltak

2

Sikt

Vegetasjon, skilt. rekkverk.gjerder m.m.
Parkering tett inntil gangfeltet

3

Komplisert trafikkbilde
for gående/syklende

Stor biltrafikk
Mer enn to kjørefelt uten trafikkøy
Nær busstopp

4

Komplisert trafikkbilde
for kjørende

Mye trafikk på sideveger nær gangfeltet
Mange forstyrrende elementer som skilt, trær osv.
Nær kryss eller rundkjøring
Sideskifte for syklister langs sykkelrute
Mange kryssende fotgjengere

5

Plassering av gangfelt

Feil/ulogisk plassering, f. eks. i høy- eller lavbrekk
Plassering bak busslomme/busstopp
Blend ing ved lav sol
Uventet plassering i spredt bebyggelse med få fotgjengere

6

Utforming av gangfelt

Manglende, feil eller dårlig belysning
Manglende, feil eller dårlig oppmerking
Manglende, feil eller dårlig skilting
Lang kryssingsavstand
Manglende venteareal med kantstein
Manglende øy

7

Lysregulert gangfelt

Fotgjenger har ikke separat fase
Fotgjenger har ikke for-grønt
Kort avstand mellom stopplinje og gangfelt
(blindsone for tunge kjøretøy)

8

Ulykker

Mange og alvorlige ulykker

9

Konflikter

Mange observerte/ rapporterte nestenulykker

10

Trafikantgrupper

Stor andel tunge kjøretøy

11

Andre forholdl

Stor andel barn eller eldre (nær skole eller alderhjem)

Bidrag til risiko

Helhetsvurdering
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Vedlegg 3 Forslag til telleskjema
av gående
Strekning/ vegtype
ÅDT
Andel tungtrafikk
Dato
Tidsintervall
Nestenulykker
Ulykker
Øvrige kommentarer (f.eks. potensielle farer, særskilte
forhold ved stedet eller værforhold under tellingen)
Timetrafikk
Antall kryssende i gangfelt
Går

Leier sykkel

Sykler

Annet

Sykler

Annet

Sykler

Annet

Barn (6-12 år)
Ungdom og voksen
Eldre
Spesielle behov
Annet (barnevogn, osv.)
Antall kryssende rett ved gangfelt
Går

Leier sykkel

Barn (6-12 år)
Ungdom og voksen
Eldre
Spesielle behov
Annet (barnevogn, osv.)
Antall kryssende inntil 50 meter på hver side for gangfelt
Går
Barn (6-12 år)
Ungdom og voksen
Eldre
Spesielle behov
Annet (barnevogn, osv.)
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Vedlegg 4 Eksempel på
		
informasjonsbrev
29.11.2013

Bakgrunn for etablering av

gangfelt
Gangfelt er først og fremst et framkommelighetstiltak for myke trafikanter, ikke et trafikksikkerhetstiltak. Hvis gangfeltet ligger på et lite egnet
sted, eller hvis det ikke er sikret med f.eks god
belysning, riktig oppmerking og gode ventearealer,
kan de gi falsk trygghet for gående og syklende.
Gangfelt skal brukes der det er mange som krysser
og der brukerne har spesielle behov, for eksempel
skolebarn.
Nullvisjonen
Statens vegvesen arbeider ut fra en visjon om null drepte
og hardt skadde i trafikken. Med nullvisjonen følger en
skjerpet etisk forpliktelse til å hindre at de alvorligste
ulykkene skjer.
Sårbare trafikanter
Fotgjengere og syklister er sårbare, og de fleste alvorlige
ulykker som involverer fotgjengere skjer ved kryssing av
veg. Det er en klar sammenheng mellom kjørefart og
skadeomfang dersom en fotgjenger blir påkjørt. 9 av 10
fotgjengere overlever en påkjørsel i 30 km/t, mens bare 2
av 10 overlever ved 50 km/t.
Gangfelt ikke et trafikksikkerhetstiltak
Undersøkelser viser at gangfelt som bare er merket opp
og skiltet på vanlig måte, gir dårlig sikkerhet for de myke
trafikantene. Etablering av gangfelt der forholdene ikke
ligger til rette for det, gir en falsk trygghet. Fotgjengeren
oppfatter det som tryggere å krysse, uten at risikoen for
å bli påkjørt blir redusert.
Hvorfor gangfelt gir falsk trygghet
Bare halvparten av bilistene stopper for fotgjengere i
vanlige gangfelt. Det er anlagt svært mange gangfelt der
det er få kryssende. Bilistene blir vant til at det aldri
krysser noen i gangfeltet og blir dermed mindre
oppmerksomme. Det er også anlagt mange gangfelt på
lite egnede steder der de for eksempel kommer
overraskende på bilføreren. I 85 prosent av ulykkene i
gangfelt har ikke bilføreren sett fotgjengeren.
Gangfelt et framkommelighetstiltak
Gangfelt er et tiltak som bedrer framkommeligheten for
fotgjenger og som bare bør anlegges der det er et slikt
behov. Vi kan anlegge gangfelt der stor biltrafikk gjør det
vanskelig å krysse, der det er mange fotgjengere man
ønsker å prioritere eller der det er mange fotgjengere med
spesielle behov, som for eksempel skolebarn.

Gangfeltene må sikres
Å anlegge gangfelt innebærer en anbefaling om hvor
trafikantene bør krysse. Samtidig kanaliserer vi
fotgjengere til bestemte punkter av vegen. Det blir da
særlig viktig å redusere risikoen forbundet med kryssing.
Dette kan vi gjøre ved å sørge for riktig skilt og
oppmerking, at bilistene holder lav fart, at bilfører har god
sikt og at gangfeltet er godt belyst. Gangfeltet bør være
så kort som mulig og det må være ventearealer på begge
sider. Det bør unngås løsninger hvor det blir naturlig å
krysse utenom gangfeltet. Å krysse utenfor et gangfelt
innebærer langt større risiko enn å krysse i selve
gangfeltet.
Mange avveininger
Ikke sjelden opplever vi som vegmyndighet en motsetning
mellom det å anlegge nye gangfelt og det å sikre de
gangfeltene vi allerede har. Skal vi beholde farlige
gangfelt det ikke er mulig å sikre tilfredsstillende eller skal
vi fjerne dem er også et vanlig dilemma. Å anlegge nye
gangfelt i dag innebærer at det tas hensyn til en rekke
krav til sikker utforming. Dette medfører investeringskostnader som må vurderes opp mot nytten av å sikre
eksisterende gangfelt. Noen ganger kan det riktigste være
å legge til rette for kryssing uten å etablere gangfelt.
Kriterier for når og hvordan gangfelt kan anlegges
Statens vegvesen har vedtatt retningslinjer for når
gangfelt kan anlegges. Disse skal sikre en enhetlig praksis
og at sikkerheten blir best mulig ivaretatt både i det
enkelte kryssingspunkt og i trafikksystemet som helhet.
Kriteriene er knyttet til fartsnivå, trafikkmengde og antall
kryssende trafikanter. Kriteriene setter også krav til fysisk
utforming som må være tilfredsstilt når nye gangfelt
etableres.
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