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FORORD
Nasjonalt gåregnskap for 2016 presenterer opplysninger og fakta om 
gående i Norge samlet fra flere kilder. Dette er det andre gåregnskapet 
som publiseres. For 2016 publiseres sykkelregnskap, kollektivregnskap 
og gåregnskap.  

Den nasjonale gåstrategien skal fremme gåing som transportform og 
hverdagsaktivitet. Strategien har to hovedmål:
•   Det skal være attraktivt å gå for alle: Målet innebærer at alle grupper  

i befolkningen skal oppleve at det er attraktivt å gå, og at det er lagt  
til rette for at de kan gå mer i hverdagen.

•   Flere skal gå mer: Målet innebærer at flere av befolkningens totale  
reiser skal gjøres til fots og at alle befolkningsgrupper skal gå mer  
i hverdagen.

Det er pekt ut seks innsatsområder for arbeidet: Ansvar og samarbeid, 
utforming av fysiske omgivelser, drift og vedlikehold, samspill i trafikken, 
aktiv gåkultur, og kunnskap og formidling.

Gåregnskapet viser fakta fra blant annet SSB, nasjonale reisevaneunder-
søkelser og Statens vegvesens årsrapporter. Det ble igangsatt kontinuerlige 
reisevaneundersøkelser høsten 2016. Data fra disse undersøkelsene vil bli 
presentert i kommende regnskap, men tallgrunnlaget er foreløpig for lite til 
at det kan presenteres i dette gåregnskapet.

I kapittel 1 om gangtrafikken har vi tatt med data som viser andelen 
gangturer over døgnet, uka og året. Ellers er informasjonen lik som i regn-
skapet for 2015, med ett unntak*. Kapitlene 2 og 8 er identisk med fjorårets 
regnskap, mens de andre er oppdatert med tall for 2016.

Det er mange aktører som bidrar til å gjøre det attraktivt å gå og for å få 
flere til å gå mer! Vi tar gjerne imot informasjon som kan inngå i framtidige 
gåregnskap og innspill til forbedringer. Vi håper at mange har nytte av 
opplysningene som presenteres, og lar seg inspirere til å utvide data-
grunnlaget og dele det med andre! 

Oslo  2017

Anne Ogner
Avdelingsdirektør By og bærekraftig mobilitet, 
Transportavdelingen

*  Figur 8 viser gjennomsnittlig reisetid i minutter per tur med ulike transportmidler. I fjor-
årets regnskap hadde figur 8 feil tekst til figuren som viste gjennomsnittlig andel av total 
reisetid med ulike transportmidler, og ikke tid per tur.
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1. GANGTRAFIKK 

Én av tre nordmenn (34 prosent) går daglig en tur til fots. Å gå er den nest 
vanligste transportformen i Norge, og transportarbeidet vi utfører til fots er 
2,5-3 ganger så stort som det vi utfører på sykkel. Målet for den nasjonale 
gåstrategien er at flere skal gå mer og at det skal være attraktivt å gå for alle. 

Tallene som presenteres om gangtrafikken er hentet fra de norske reise-
vaneundersøkelsene, med den nasjonale reisevaneundersøkelsen RVU 
2013/14 (TØI) som viktigste kilde.  «Gåturer» beskriver her en del av en 
reisekjede og «reiser til fots» brukes når hele reisen gjennomføres som 
gående.
  

ANDEL HELE REISER TIL FOTS AV ALLE REISER
Figur 1 viser utviklingen i andelen av alle reiser der hele turen gjennomføres 
til fots. Andelen reiser til fots har gått ned fra om lag 25 prosent i 1985 til om 
lag 21 prosent i perioden 1992-2014. 

Andel gåturer av alle reiser
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Andel av reiser

Andel av km
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Figur 1: Reiser til fots 1985-2014: Andel (i %) av alle reiser, andel (i %) av totalt antall 
reiste km, og andel (i %) av befolkningen som gikk. Kilde: TØI: Faktaark reiser til fots. 
RVU 2013/14.  

Det har vært en økning i andelen av befolkningen som gjennomfører en 
hel reise til fots. I perioden 2005-2014 har andelen km tilbakelagt til fots 
vært på samme nivå som i 1985, omlag 3,2 prosent, mens den var lavere i 
perioden mellom 1985 og 2005. 
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TRANSPORTMIDDELFORDELING FOR ALLE REISER
 Figur 2 viser transportmiddelfordelingen for alle reiser. For antall turer er 
reiser til fots den nest vanligste transportformen, bare som bilfører gjennom- 
fører vi flere turer enn til fots.

Transportmiddelfordeling for alle reiser (Norge)
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Kollektiv
Bilpassasjer
Sykkel
MC/annet

Figur 2: Transportmiddelfordeling i % for alle reiser (Norge). Kilde: TØI - Den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).

Transportmiddel 1992 1998 2001 2005 2009 2013/14

Til fots 21 % 19 % 22 % 20 % 22 % 21 %

Sykkel 7 % 6 % 4 % 5 % 4 % 5 %

Kollektiv 8 % 9 % 9 % 8 % 10 % 10 %

Bilfører 50 % 53 % 52 % 54 % 52 % 55 %

Bilpassasjer 13 % 11 % 12 % 12 % 11 % 8 %

MC/Annet 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tabell 1: Transportmiddelfordeling i % for alle reiser (Norge) . 



Nasjonalt gåregnskap 2016

8

ANDEL HELE REISER TIL FOTS AV ALLE REISER I NORSKE 
KOMMUNER  
Andelen reiser til fots av alle reiser i norske kommuner (med over 1000 
respondenter i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14) presenteres 
figur 3. Tallene viser at reiser til fots utgjør en større andel av alle reiser  
i kommuner med mange innbyggere. 

Andel gåturer av alle reiser i norske kommuner
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Stavanger 24 %

Bergen 26 %

Trondheim 28 %

22 %

Ålesund 21 %

Kristiansund

22 %

Bodø 24 %

Alta

Tromsø 25 %

Harstad

Hamar 21 %

Elverum 19 %

Oslo 32 %

Fredrikstad 17 %

Lillehammer 24 %

Gjøvik 20 %

Molde

22 %

17 %

Figur 3: Andel reiser til fots (i %) av alle reiser i norske kommuner (med over 1000 
respondenter). Kilde: TØI – Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).

Figur 4 viser variasjon i gangandeler i norske kommuner (med over 400 
respondenter i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14) for hele 
turer til fots og når deler av turen er til fots.  

Figur 4: Andeler av alle reiser (i %), der hele eller deler av vegen er til fots, i norske 
kommuner (med over 400 respondenter). Kilde: TØI – Den nasjonale reisevane- 
undersøkelsen (RVU 2013/14). 
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ANDEL HELE REISER TIL FOTS AV ALLE REISER I NÆR-
MILJØET (< 2 KM)
Reiser i nærmiljøet defineres som reiser som starter og ender hjemme, 
som kun har ett eller to ledd i reisekjeden (inkludert hjemreise) og hvor 
lengden på ett ledd ikke overstiger 2 kilometer (TØI - Den nasjonale reise-
vaneundersøkelsen RVU 2013/14). Foreløpig har vi tall kun fra reisevane-
undersøkelsen i 2013/14.

År 1985 1992 1998 2001 2005 2009 2013/14
Gangandel av alle 
reiser i nærmiljøet

- - - - - - 52 %

Tabell 2: Andel hele reiser til fots i % av alle reiser i nærmiljøet (< 2 km). Kilde: TØI – 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).

GJENNOMSNITTLIG REISELENGDE OG REISETID TIL FOTS
Føttene brukes i hovedsak på korte turer. 80 prosent av reiser til fots er 
kortere enn tre kilometer (RVU 2013/2014). Tabell 3 viser gjennomsnittlig 
reiselengde per tur for hele reiser til fots.  

År 1985 1992 1998 2001 2005 2009 2013/14
Gjennomsnittlig 
reiselengde til fots

1,6 
km

1,3 
km

1,8 
km

1,4 
km

1,7 
km

1,7 
km

2,2  
km

Tabell 3: Gjennomsnittlig reiselengde i km per tur til fots. Kilde: TØI - Den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).

Andel personer som går ulike reiselengder er vist i Tabell 4, for hele turer til 
fots og for gåturer som del av reiser med andre transportmidler. 34 prosent 
gjennomfører en hel reise til fots, av disse går 15 prosent kortere enn 1500 
meter og 19 prosent går 1500 meter eller mer.  

Hele reiser til fots 
(%)

All gåing inkl. til/fra 
transportmidler (%)

År 2009 2013/14 2009 2013/14
Går 1500 m eller mer 20 19 31 31
Går mellom 1000-1499 m 5 5 7 6 
Går mellom 500 og 999 m 5 5 8 7 
Går mindre enn 500 m 6 5 41 47 
Ingen reiser til fots 51 57 - -
Reiste ikke 14 10 14 10 
Sum 100 100 100 100 

Tabell 4: Andel av befolkningen i % som går ulike reiselengder, basert på daglig 
gjennomsnitt av befolkningens reiselengde til fots (%). Kilde: Tall fra RVU 2013/14, 
RVU 2009.
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Når vi tar med gåturer på deler av reisen øker andelen personer som har 
gått korte distanser mindre enn 500 meter, og andelen som har gått 1500 
meter eller mer. Tabell 3 viser at det kun er de som ikke har reist i det hele 
tatt, 1 av 10 personer, som ikke har gått til fots på deler av reisen.
 
Figur 5 viser gjennomsnittlig avstand for gåturer som del av reiser med 
andre transportmidler. Mens vi gjennomsnittlig går 86 meter til bilen, går  
vi gjennomsnittlig 968 meter til togstasjonen, det vil si en snau kilometer.Andel gåturer av alle reiser i norske kommuner

0 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1 000 m 1 200 m

Bilfører

Bilpassasjer

Buss

Trikk

T-bane

Tog

86 m

122 m

603 m

526 m

809 m

968 m

20 km

Figur 5: Gjennomsnittlig reiselengde til fots i meter for reiser med ulike transportmidler. 
Kilde: Tall fra RVU 2013/2014.

Gjennomsnittlig reiselengde (i meter) for gåturer på reiser med ulike trans-
portmidler er vist i figur 5, mens figur 6 viser gjennomsnittlig reiselengde i 
kilometer for reiser med ulike transportmidler.  
Gjennomsni�lig resielengde pr tur ulike transportmidler

0 km

2,2 km
1,7 km

5,1 km
4,0 km

35,6 km
27,7 km

15,8 km
13,6 km

21,7 km
17,4 km

13,0 km
8,6 km

14,5 km
12,0 km

10 km

2009 2013/14

20 km 30 km 40 km

Til fots

Sykkel

Kollektiv

Bilfører

Bilpassasjer

MC/moped

Alle reiser

Figur 6: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per tur med ulike transportmidler. 
Kilde: TØI - Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).
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Vi går på de korte turene. Figur 7 viser at reiser som bilfører konkurrerer 
med reiser til fots over 1-2 kilometer, og reiser som passasjer på buss og i 
bil konkurrerer med reiser til fots over ca. 5 kilometer.

Andel som går, sykler og bruker andre transportmidler

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

< 1 km

Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivt

1–2,9 km 3–4,9 km 5–9,9 km 10–19,9 km > 20 km

Figur 7: Andel (i %) som går, sykler og bruker andre transportmidler på ulike reise-
lengder. Kilde: TØI – Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).

Figur 8 viser gjennomsnittlig reisetid per tur med ulike transportmidler. 
Kollektivreiser tar i gjennomsnitt lengst tid, mens reiser til fots er sammen-
lignbare i tid med reiser på sykkel og med bil.  
 

Gjennomsni�lig reisetid pr tur

Til fots

Sykkel

Kollektiv

Bilfører

Bilpassasjer

0 min 10 min 20 min 30 min 40 min 50 min

2009

16
15

17
18

47
50

25
24

20
18

2013/14

Figur 8: Gjennomsnittlig reisetid (minutter) pr tur med ulike transportmidler. 
Kilde: TØI - Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).
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ANDEL SOM GÅR FORDELT ETTER TIDSPUNKT FOR REISEN
For ukedagene er andelen størst på søndager. Andelen gåturer er noe 
høyere om vinteren enn i sommerhalvåret.

Gjennomsni�lig reisetid pr tur

Mandag–
Fredag
Lørdag
Søndag

Januar
Februar
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Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

21 %

22 %

26 %

22 %

25 %

22 %

21 %

23 %

20 %

21 %

19 %

20 %

21 %

21 %

23 %

30 %

Figur 9: Variasjon i andel reiser til fots (i %) over uka og gjennom året. Kilde: TØI – 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14). 

Turer til fots fordeler seg ganske jevnt i tidsrommet kl. 10 -20, med noe 
færre turer til fots om morgenen og om kvelden.

HVORDAN GÅINGEN FORDELER SEG OVER DØGNET
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Figur 10: Fordeling i % over døgnet av turer til fots (gåturer) og alle turer. Kilde: TØI – 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14). 
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ANDEL HELE REISER TIL FOTS FOR ULIKE GRUPPER OG 
REISEHENSIKTER
Figur 11 viser at kjønn, alder, type husholdning, inntekt og bosted har 
betydning for andel reiser til fots. De yngste og de eldste og innbyggere  
i de største byene går mest. 

Andel turer til fots ulike grupper
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800.000–999.000
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Figur 11: Andel reiser til fots (i %) for ulike befolkningsgrupper. Kilde: TØI – Den nasjo-
nale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).
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Figur 12 viser reiser til fots som del av transportmiddelfordeling for ulike 
reiseformål, mens figur 13 utdyper variasjonen i andel reiser til fots på hele 
og deler av turen for ulike reiseformål. Hele reiser til fots utgjør størst andel 
for fritids- og besøksreiser og reiser til og fra skole, men også en vesentlig 
andel av innkjøpsreisene.
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Transportmiddelfordeling ved ulike reiseformål

Figur 12: Transportmiddelfordeling i % for ulike formål. Kilde: TØI - Den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).

Gangandeler ulike reiseformål
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Figur 13: Gangandeler for ulike reiseformål, til fots hele og deler av turen (%).  
Kilde: Yngve Frøyen (RVU 2013/14)
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ENERGIFORBRUK OG UTSLIPP MED ULIKE  
TRANSPORTMÅTER

Selv om trafikanten innimellom kan synes det er strevsomt å gå og sykle, 
viser figuren nedenfor at turer til fots og på sykkel ikke bidrar til regnskapet 
over energiforbruk og CO2-utslipp fra transport. Figuren viser energifor-
bruk og CO2-utslipp til luft på korte turer med ulike transportformer.

Andel gåturer av alle reiser i norske kommuner
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Figur 14: Direkte utslipp og energiforbruk per passasjerkilometer for korte reiser. 
De oransje stolpene viser energiforbruk i MJ/personkm og de svarte stolpene viser 
CO2-utslipp i gram/personkm for ulike reisemåter på korte reiser. Kilde: SSB-rapport 
2008/49: Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlands transport og Samferdselsde-
partementet, hentet fra Nasjonal transportplan 2014-23.  
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2. BARNS AKTIVE REISER

ANDEL BARN SOM GÅR OG SYKLER TIL SKOLEN
Det vanligste er å gå til skolen. Figur 15 viser andel barn og unge i alderen 
6-12 år som går og sykler til skolen. 

Andel barn og unge som 

Barn 
som 
sykler

Barn 
som 
går

Total

Mål NTP 2014–2023

sykler og går til skolen

80 %

2002 2005 2013/14

40 %

60 %

80 %

100 %

20 %

0 %

47 %47 %

61 %61 %60 %60 %59 %59 %

12 %12 % 16 %16 % 13 %13 %

44 %44 % 48 %48 %

Figur 15: Kilde: TØI rapport - Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014, TØI  
rapport - Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (2006), TØI rapport - 
Barns reiser til skolen (2002).

I Reisevaneundersøkelsen for 2013/2014 ble foreldrene spurt om hvordan 
barnet vanligvis reiser til skolen på den aktuelle årstida, og hvordan barnet 
reiste forrige skoledag. Den siste typen svar regnes for å være mest påli-
telige og benyttes for å sammenligne med tidligere år. Andelene som pre-
senteres er gjennomsnitt av svarene fra sommer- og vinterhalvåret. Om 
vinteren synker sykkelandelen, mens gangandelen stiger.

Transportmiddel til og fra skolen

0 %

20 %

40 %

60 %

Til fots

Til skolen

Sykkel Kollektivt Bil

48 % 50 %

13 % 13 % 15 % 13 %

24 % 24 %

Fra skolen

Figur 16: Transportmiddel til og fra skolen siste gang barnet var på skole (%). Norge 
2013/14. Kilde: TØI rapport 14413/2015 Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014.

Avstanden er viktig for valg av reisemåte til skolen. Når avstanden er mindre 
enn 0,5 kilometer går nesten 80 prosent av elevene. Når avstanden er to-tre 
kilometer går 20 prosent.  
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Reisemåte til skolen
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1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse
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Figur 17: Reisemåte til skolen når barnet var på skole sist, etter klassetrinn (%). Norge 
2013/14. Kilde: TØI rapport 14413/2015 Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/2014.  

Andelen som går og sykler stiger opp til femte klasse og går litt ned i 
sjuende klasse. Fra femte klasse øker sykkelandelen, der både gang- og 
bilturer erstattes med sykkelturer. Nesten halvparten av førsteklassingene 
blir kjørt til skolen, og dette er samme nivå som i 2005.Reisemåte til skolen
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Figur 18: Reisemåte til skolen når barnet var på skole sist, etter bosted (%).  
Norge 2013/14. Kilde: TØI rapport 1413/2015 Barns aktiviteter og daglige reiser  
i 2013/2014.

Andelen barn som går til skolen er større i de store byene enn andre  
steder i landet, se figur 18. Andelen som sykler til skolen er størst i de  
nest største byene. 
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ANDEL AV SKOLEVEG MED FORTAU ELLER GANG- OG 
SYKKELVEG
Foreldre med barn i alderen 6-12 år har i samarbeid med barna svart på 
spørsmål om barnas skole- og fritidsreiser i en landsomfattende under-
søkelse i 2013/14 (TØI rapport 1413/2015). 1463 foreldre deltok. Figuren 
nedenfor viser andelen av skolevegen som har fortau eller gang- og sykkelveg.  

 

Skolevei med fortau
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25 %
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Nesten hele Ca. halvparten En liten del Ingen del

2013/14

Figur 19: Hvor stor del av skolevegen som har fortau eller gang- og sykkelveg (%). 
Norge 2005 og 2013/14. Kilde: TØI rapport 1413/2015 Barns aktiviteter og daglige 
reiser i 2013/2014.  

Barn som bor i de fire største byene har oftere fortau, gang- og sykkelveg 
eller strekning med 30 km/t fartsgrense enn barn i mindre byer, tettsteder 
og spredtbygde områder. De som har kort veg til skolen har oftere fortau, 
gang- og sykkelveg eller strekning med 30 km/t fartsgrense, enn barn 
med lengre skoleveg.
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BARNS FRITIDSREISER
Barn i alderen 6-12 år og foreldrene deres ble spurt om hvordan barna 
reiser til fritidsaktiviteter som musikk, sport, fritidsklubb og andre organi-
serte aktiviteter. Mange deltar i sport og har svart på hvordan de reiser til 
sportsaktiviteter (1247 i 2013/14), mens det er færre svar for andre aktivi-
teter (og kun 68 om reiser til fritidsklubb i 2013/14). Figuren nedenfor viser 
fordeling av reisemåter i 2005 og 2013/14.  Reisemiddel for barns fritidsreiser
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Figur 20: Reisemiddel for barns fritidsreiser for ulike fritidsaktiviteter (%). 
Kilde: Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 (TØI-rapport 1413/2015).

Reiseavstand har mye å si for valg av reisemåte og det er flere som går 
eller sykler til fritidsklubben i nærområdet enn til andre organiserte aktivi-
teter. Det har ikke vært signifikante endringer fra 2005 til 2014.
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Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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3. TRAFIKKSIKKERHET

ANTALL DREPTE OG HARDT SKADDE FOTGJENGERE 
(POLITIRAPPORTERTE ULYKKER) 
Antall drepte og hardt skadde fotgjengere i trafikkulykker rapportert til 
politiet er hentet fra SSB (tabell 5).  

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Drepte  
fotgjengere 23 31 25 22 16 21 16 18 12 14

Hardt 
skadde 
fotgjengere

84 108 70 67 94 79 104 105 116 86

Tabell 5: Antall drepte og hardt skadde fotgjengere i politirapporterte trafikkulykker.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Dødsfall som inntreffer inntil 30 dager etter ulykken er tatt med i statistik-
ken, men selvmord og ulykker som skyldes illebefinnende inngår ikke (ssb.
no). Sammenlikning av antall skadde før og etter november 2012 må gjøres 
med varsomhet, fordi en endring i registreringsrutine ga økning i andel med 
uoppgitt skadegrad.

ANTALL SKADDE FOTGJENGERE (SYKEHUS- 
RAPPORTERTE ULYKKER) 
Skadde fotgjengere registrert ved norske sykehus er presentert i tabell 6.  

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Skadde fotgjengere,  
pasientregisteret 36 87 137 147 497 491

Tabell 6: Antall skadde fotgjengere i sykehusrapporterte ulykker. Kilde: Helse- 
direktoratets pasientregister 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.

Tabellen kan ikke brukes til å tolke utviklingen i ulykker. Antall rapporte-
ringspliktige enheter som rapporterte data til Norsk pasientregister (NPR) 
økte fra åtte i 2011 til 23 i 2016, og de eldste tallene kommer fra et lite antall 
helseforetak.
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REFLEKSBRUK
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 –2017 har som mål 
innen 2018 at andelen voksne fotgjengere som bruker refleks i mørket, 
skal være 40 prosent ved ferdsel på belyst veg i byer og 60 prosent ved 
ferdsel på belyst landeveg.

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger (i november) av refleksbruk 
blant voksne fotgjengere på belyst veg, i tettbygd strøk fra 2005 og på 
landeveg fra 2010. Joggere inngår ikke i registreringene. Figuren viser 
måltallene og utviklingen i refleksbruk. Det er klar økning i refleksbruken 
på landeveg fra registreringene startet i 2010 og fram til 2013, etterfulgt 
av nedgang de siste to årene. I tettbygd strøk har refleksbruken stabilisert 
seg på i underkant av 30 prosent.
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Figur 21: Refleksbruk og måltall for refleksbruk på landeveg og i tettbygde strøk (%). 
Kilde: Trafikksikkerhetsutviklingen 2015. Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for tra-
fikksikkerhet på veg 2014-2017.
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4. BYGGING OG TILRETTELEGGING  
  FOR GÅENDE

NYBYGDE GANG- OG SYKKELANLEGG LANGS EKSIS-
TERENDE RIKSVEGER
Antall kilometer som tilrettelegges for gående og syklende langs riksveger,  
i byer og tettsteder og for hele landet, er hentet fra Statens vegvesens 
årsrapporter, vist i Tabell 7. I tillegg bygges gang- og sykkelanlegg langs  
nye riksvegtraséer som del av store prosjekter. 

Antall km per år tilrettelagt 
for gående og syklende 
langs eksisterende riks-
veger

2011 2012 2013 2014 2015 2016

I byer og tettsteder 6,8 
km

6  
km

12,7 
km

8,0 
km

13,5 
km

4,1 
km

Totalt 37,0 
km

37,0 
km

41,0 
km

68,1 
km

37,1 
km

41,4 
km

Tabell 7: Antall km per år tilrettelagt for gående og syklende langs riksveg, i byer og 
tettsteder og totalt. Kilde: Statens vegvesen årsrapporter 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 og 2016.

Nasjonal transportplan legger opp til at det skal bygges om lag 750 kilo-
meter gang- og sykkelveg i planperioden 2014-2023. Av dette er 240 
kilometer sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder som tiltak 
i bymiljøavtalene. Ifølge Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-
2017 skal det bygges 175 kilometer gang- og sykkelveg innen 2017, der  
47 kilometer er del av sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder.

Antall km tilrette-
lagt for gående og 
syklende langs eksis-
terende riksveger

Forventet utvikling  
i handlings- 

programmet 2014-17
Tilrettelagt 2014-16

Prosentvis  
oppfyllelsesgrad 

etter 3 år

Langs riksveg i 
byer og tettste-
der

47 km 25,5 km 54,4 %

Langs riksveg 
totalt 175 km 146,5 km 83,7 %

Tabell 8: Mål og måloppnåelse for anlegg for gående og syklende langs riksveg.
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ANTALL KILOMETER GANG- OG SYKKELVEG LANGS  
FYLKESVEG
De to neste tabellene viser antall kilometer gang- og sykkelveg langs 
fylkesveg, hvor mye som er bygget per år, og måloppnåelse i forhold til 
fastsatte mål. Tallene er blant annet hentet fra KOSTRA-databasen1 ved 
Statistisk sentralbyrå.  

År 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt antall km gang- og sykkel-
veg langs fylkesveg(1) 2048 2076 2114 2330 2462

Antall km tilrettelagt for gående og/
eller syklende siste år som følge av 
fylkeskommunal investering

61,2(2) 79,2(2) 67,2(2)

Tabell 9: Antall km gang- og sykkelveg langs fylkesveg, totalt og bygget i løpet av 
året. Kilder: 1) Nasjonal vegdatabank, 2) SSB Statistikkbanken

Antall km  
tilrettelagt for 

gående og 
syklende

Forventet utvikling 
i handlingspro-

grammet 2014-17

Tilrettelagt 
2014-16

Prosentvis opp-
fyllelsesgrad 

etter 3 år

Langs fylkesveg 250 km 208 km 83,2 %
Tabell 10: Mål og måloppnåelse for anlegg for gående og syklende langs fylkesveg. 
Kilde: Trafikksikkerhetsutviklingen 2015

ANTALL KILOMETER GANG- OG SYKKELVEG SOM ER 
KOMMUNALT ANSVAR 

År 2013 2014 2015 2016
Antall km gang- og sykkelveg som er 
kommunalt ansvar 3209 3488 3919 4293

Tabell 11: Antall km gang- og sykkelveg som er kommunalt ansvar (Nasjonal  
vegdatabank). Kilde: Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Data om gang- og sykkelveg som er kommunalt ansvar er hentet fra 
Nasjonal vegdatabank ved årsskifte hvert år (31.12). Differansen mellom 
2015 og 2016 skyldes nybygging og omklassifisering av veg (f.eks. fra fyl-
keskommunal til kommunal veg).  

1 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinn-
satsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. 
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
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5. DRIFT OG VEDLIKEHOLD FOR  
  GÅENDE

ANTALL KILOMETER GANG- OG SYKKELVEG LANGS 
RIKSVEG SOM ER INSPISERT OG FORBEDRET 
Antall kilometer gang- og sykkelveg som er 
inspisert og forbedret i løpet av året (riksveg)

Antall km sykkelruter inspisert 
langs riksveg inneværende år

Antall km sykkelruter langs riksveg som er 
inspisert og forbedret inneværende år

114,0 km

126,0 km

32,4 km
11,8 km

81,0 km

82,0 km

179,2 km

233,5 km
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= =
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Figur 22: Antall kilometer gang- og sykkelveg langs riksveger. Kilde: Statens vegvesen 
årsrapporter 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.

Sykkelveginspeksjoner skal gjennomføres for alle sykkelruter langs riks-
vegnettet innen utløpet av 2019. Deler av sykkelrutene vil være gang- og 
sykkelveger. Ved utgangen av 2016 er 60,3 % av sykkelanleggene inspi-
sert og 36,2 % utbedret. Ved utgangen av 2016 var det 1 476 km sykkelan-
legg langs riksvegnettet. 

OPPFØLGING AV DRIFTSKONTRAKTER FOR GANG- OG 
SYKKELVEG LANGS RIKSVEG  
Antall registrerte mangler og antall gjennomførte kontroller av drift av 
gang- og sykkelveger langs riksveg rapporteres årlig. Antall gjennomførte 
kontroller har økt i perioden 2013-16.

År 2013 2014 2015 2016
Antall gjennomførte kontroller 3080 3638 3753 4737
Antall registrerte mangler 35 30 77 61

Tabell 12: Oppfølging av driftskontrakter for gang og sykkelveg langs riksveg.  
Kilde: Statens vegvesen årsrapporter 2013, 2014, 2015 og 2016.
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ASFALTERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS RIKSVEG  
Oversikten viser antall kilometer dekkelegging på gang- og sykkelveg 
langs riksveg.  

År 2012 2013 2014 2015 2016
Antall km 38 43 60 82 77

Tabell 13: Antall km nylagt asfalt på gang- og sykkelveg langs riksveg. Kilde: Statens nøkkel-
tallsrapporter 2011, 2012 og 2013. Statens vegvesen, regionenes årsrapporter 2014, 2015 og 
2016.
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6. BEVILGNINGER FOR GÅENDE

RAMMER FOR INVESTERINGER FOR GÅENDE LANGS 
RIKSVEG I NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-23

År NTP 2014 - 
2017 

NTP 2018 - 
2023

Hele perioden 
NTP 2014 – 2023

Tiltak for gående og 
syklende. Årlig  
gjennomsnitt (i 2013-kr).

580 mill. kr 982 mill. kr 821 mill. kr

Tabell 14: Økonomiske rammer for investeringer på riksveger i Nasjonal transportplan.

Nasjonal transportplan 2014-23 legger opp til at det bevilges 821 millioner, 
i 2013-kr, årlig til gang- og sykkelveger i snitt for tiårsperioden. Hand-
lingsprogrammet til Statens vegvesen for 2014-2017 legger til grunn om 
lag 2380 mill. kr i statlige midler til tilrettelegging for gående og syklende i 
perioden, samt om lag 700 mill. kr i annen finansiering.

MIDLER AVSATT TIL GANG- OG SYKKELTILRETTELEG-
GING I STATSBUDSJETTET (POST 30)

Beløp i mill.kr
År 2013 2014 2015 2016 2017
Tiltak for gående og syklende 427,9 441 386 600 477
Ekstern finansiering lagt til grunn 156 150 145 220 191
Totalt 583,9 591 531 880 668

Tabell 15: Midler til gang- og sykkeltilrettelegging i Statsbudsjettet (post 30).  
Kilde: Statsbudsjettet, proposisjon til Stortinget for budsjettårene 2013, 2014, 2015, 
2016 og 2017.

Handlingsprogrammet 2014-17 til Statens vegvesen legger opp til gjen-
nomsnittlig 580 millioner per år til tilrettelegging for gående og syklende 
for 2014-17, og 821 millioner årlig i snitt for årene 2017-23. For 2014 ble 
midlene benyttet til å etablere sammenhengende sykkelvegnett i byer og 
tettsteder og for skoleveg. Det ble beregnet at det var om lag 1350 kilo-
meter gang- og sykkelveger langs riksveg ved utgangen av 2014, mens 
behovet var anslått til å være 1700 kilometer.
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TILSKUDDSORDNING FOR GANG- OG SYKKELVEGER

Beløp i mill.kr
År 2014 2015 2016 2017
Tilskudd for gang- og sykkelveger 10 85 162,5 123

Tabell 16: Bevilgninger gjennom tilskuddsordning til tiltak for gang- og sykkeltrafikk. 
Kilde: Statsbudsjettet for 2014, 2015, 2016 og 2017. 

Stortinget vedtok i 2014 en tilskuddsordning for å bidra til raskere gjen-
nomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende. 
Kommuner og fylkeskommuner kan søke om statlig tilskudd til 50 prosent 
finansiering av tiltakene2. For 2015 ble det tildelt 85 millioner til 23 kommu-
ner og fylkeskommuner. For 2016 ble det bevilget 162,5 millioner til 42 kom-
muner og fylkeskommuner til 69 tiltak.  

2 http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Miljovennlig+transport/Sykkeltra-
fikk/tilskuddsordning
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7. LOKALE GÅSTRATEGIER OG  
 PLANLEGGING

LOKALE GÅSTRATEGIER
Flere kommuner er i gang med eller har vedtatt at de skal utarbeide lokale 
gåstrategier3. Andre kommuner og regioner har gående som plantema og 
gjennomfører kartlegginger for gående. Tabellen viser lokale gåstrategier 
som er behandlet i kommunale organer. Oversikten kan være mangelfull.

År 2012 2013 2014 2015 2016
Vedtatt lokal 
gåstrategi

Haugesund, 
Skedsmo

Trondheim,  
Tromsø

Tabell 17: Lokale gåstrategier behandlet i kommunale organer. Kilder: Haugesund 
kommune (2014): Gåstrategi for Haugesund. Skedsmo kommune (2014): Gåstrategi 
for Skedsmo. Miljøpakken (2016): Gå mer – kjør mindre. Gåstrategi for Trondheim. 
Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen (2016): Gåstrategi for 
Tromsø 2016-2030 Transportnett Tromsø.

BARNETRÅKK-REGISTRERINGER
Figuren er hentet fra nettsidene til det digi-
tale verktøyet og undervisningsopplegget 
Barnetråkk (www.barnetrakk.no) og illus-
trerer at 130 kommuner har gjennom-
ført barnetråkk-registreringer siden 
2009. Folketråkk er en videreutvik-
ling av medvirkningsverktøyet.

Figur 23: 130 kommuner har 
gjennomført barnetråkk-re-
gisteringer siden 2009. Kilde: 
Norsk arkitektur- og design-
senter, www.barnetrakk.no

3 Eksempelvis besluttet Oppegård i 2011 (Oppegård klima- og energiplan) og Oslo 
og Gjøvik i 2015 å starte arbeidet med lokale gåstrategier. Trondheim og Tromsø 
sine gåstrategier ble vedtatt i 2016.
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8. SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER

REDUSERTE HELSEKOSTNADER VED GÅING OG SYKLING
Samfunnsmessige kostnader ved sykdom er lagt til grunn for den helse- 
messige nytten av å få flere trafikanter til å gå og sykle. Beregningene baseres 
på endring i totalt tilbakelagt distanse for henholdsvis gående og syklende.

Reduserte  
helsekostnader

Kortvarig  
sykefravær 

Alvorlig sykdom: 
Realøkonomiske 
kostnader (helse- 
vesenets kostnader 
og produksjonstap) + 
velferdseffekt

Sum reduserte 
helsekostnader 
for hver ny  
tilbakelagt km 
(2013–kr)

Gående 3,44 kr/km 49,0 (2,5+46,5) kr/km 52,44 kr/km
Syklende 1,78 kr/km 24,6 (1,3 + 23,3) kr/km 26,38 kr/km

Tabell 18: Reduserte helsekostnader for nye gående og syklende (2013-kr)  
Kilde: Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser

Helsemessige effekter av gang- og sykkelturer kan omfatte endringer i helse- 
tilstand som følge av ulykker, luftforurensing og endring i fysisk aktivitet. 
Fysisk aktivitet reduserer risikoen for blant annet kreft, høyt blodtrykk,  
diabetes og muskel- og skjelettlidelser. For alvorlig sykdom er både real-
økonomiske kostnader (helsevesenets kostnader og produksjonstap) og 
velferdseffekter tatt med. Verdiene er basert på en konservativ anvendelse 
av endret antall kvalitetsjusterte leveår (QALYs) (Helsedirektoratet 2010) 
og er konsistent med verdien av et statistisk liv. Det er tatt hensyn til at 
befolkningen har ulikt utgangspunkt med hensyn til fysisk form.  

UTRYGGHETSKOSTNADER FOR GÅENDE OG SYKLENDE
Utrygghetskostnader beregnes der tiltak forventes å gi konsekvenser for 
gang- og sykkeltrafikken. Kostnadstall for utrygghet presentert i tabell 
19 er basert på en verdsettingsstudie for kryssinger av kjøreveg i plan og 
ferdsel langs kjøreveg uten fortau eller gang- og sykkelveg. 

Ferdsel Utrygghetskostander 
for gående 

Utrygghetskostnader for 
syklende 

Kryssing av veg 1,2 kr / kryssing 2,8 kr / kryssing
Ferdsel langs veg 33,9 kr / km 15,2 kr / km 

Tabell 19: Utrygghetskostnader for gående og syklende (2013-kr) Kilde: Statens  
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser

Gående og syklende kan føle seg utrygge når de ferdes i og langs kjøre-
banen. Graden av utrygghet vil være avhengig av biltrafikkens hastighet, 
trafikkmengde, vegens utforming og utformingen av anlegg for gående 
og syklende. Det eksisterer liten kunnskap om hvordan tiltak påvirker  
trafikantenes utrygghetsfølelse. 
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Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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9. FYSISK AKTIVITET

Helsedirektoratet gir generelle råd om fysisk aktivitet (20154): Barn og unge 
bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør 
være både moderat og høy. For voksne og eldre anbefales minst 150 minut-
ter moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke. Med 
enkelte unntak gjelder dette også for gravide og etter fødsel. All bevegelse 
er positiv. Hverdagsaktivitet som hus- og hagearbeid, trappegåing, aktiv 
transport og regelmessige pauser i løpet av skole- og arbeidsdagen, er vik-
tig for å redusere stillesitting og øke aktiviteten.

Sammenlignet med en inaktiv person vil en fysisk aktiv person (som tilfreds-
stiller myndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat daglig fysisk 
aktivitet) gjennomsnittlig leve 3,25 år lengre og få en livskvalitetsgevinst på 
ca. 5 kvalitetsjusterte leveår (QALYs). Til sammen utgjør dette anslagsvis 
8,28 QALYs. En delvis aktiv person antas å få i gjennomsnitt halvparten av 
denne helsegevinsten (Helsedirektoratet 2010).

Tall fra Reisevaneundersøkelsen 2013/14 viser at antall gåturer per innbyg-
ger for rekreasjon, er relativt uavhengig av kommunestørrelse og geografi, 
vist i figur 15. Dette kommer i tillegg til andre turer til fots og gåing til og fra 
andre transportmidler.

Figur 24: Antall gåturer per person per døgn i et utvalg norske kommuner, for alle 
reiseformål og for rekreasjon. Kilde: Yngve Frøyen, data fra RVU 2013/14. 

 

4 Mer utfyllende anbefalinger om fysisk aktivitet og redusert stillesitting for ulike 
aldersgrupper presenteres på Helsedirektoratets nettsider (2015-12-18): https://hel-
sedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet

Gangturer pr person/døgn – alle formål, og rekreasjon

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

-

O
sl

o
Tr

on
dh

ei
m

H
am

m
er

fe
st

St
av

an
ge

r
Tr

om
sø

B
er

ge
n

B
od

ø
N

es
od

de
n

Sø
r-

Va
ra

ng
er

Li
lle

ha
m

m
er

G
JE

N
N

O
M

SN
IT

T
H

ar
st

ad
D

ra
m

m
en

K
ris

tia
sa

nd
H

am
ar

Å
le

su
nd

M
ol

de
K

ris
tia

ns
an

d
O

pp
eg

år
d

A
sk

er
G

jø
vi

k
El

ve
ru

m Sk
i

H
or

te
n

B
æ

ru
m

G
rim

st
ad

Sa
nd

ef
jo

rd Å
s

La
rv

ik
Sk

ie
n

Tø
ns

be
rg

A
lta

Sa
nd

ne
s

N
i�

ed
al

N
ø�

er
øy

Po
rs

gr
un

n
R

øy
ke

n
H

ol
m

es
tra

nd
Fr

ed
rik

st
ad

R
in

ge
rik

e
A

re
nd

al
H

ol
e

Sa
rp

sb
or

g
B

am
bl

e
Ei

ds
vo

ll

Av de�e rekreasjon/mosjonGangturer per person/døgn



Nasjonalt gåregnskap 2016

39

FYSISK AKTIVITET BLANT BARN OG UNGE
Fysisk aktivitet (objektivt registrert) viser at gutter har høyere aktivitetsnivå 
enn jenter, og aktivitetsnivået synker med alderen, vist i tabell 18. Gåing er 
den mest populære aktiviteten i alle aldersgrupper. I aldersgruppa 8-15 år 
er sykling, ski og svømming de vanligste egenorganiserte aktivitetene, og 
fotball, ski og håndball de mest populære aktivitetene i idrettslag.

Alder (år) Jenter Gutter
6 87 96
9 70 86
15 43 58

Tabell 20:Andel 6-, 9- og 15-årige jenter og gutter som med objektivt registrert fysisk 
aktivitet tilfredsstiller anbefalingene om i gjennomsnitt minst 60 minutters daglig 
moderat fysisk aktivitet (%). Kilder: (1) Helsedirektoratet (2012) Fysisk aktivitet blant 
6-, 9- og 15-åringer i Norge. (2) Helsedirektoratet (2008) Fysisk aktivitet blant barn 
og unge i Norge. (3) HEMIL-rapport 3/2009) Trender i helse og livsstil blant barn 
og unge 1985-2005. (4) Statistisk sentralbyrå (2009) Mosjon, friluftsliv og kulturak-
tiviteter.

Aktivitetsnivået til 6-åringene er 21 prosent høyere enn 9-åringene, 9-årin-
genes aktivitetsnivå er 40 prosent høyere enn 15-åringene, og 15-årin-
gene har 31 prosent høyere aktivitetsnivå enn 20-åringer. Fysisk aktivitet 
viser et tydelig fall i andelen som oppfyller minimumsanbefalingene fra 6 
år til 15 år.

FYSISK AKTIVITET BLANT VOKSNE
Én av tre nordmenn (32 prosent) oppfyller Helsedirektoratets minimums-
anbefalinger for fysisk aktivitet om minst 150 minutter moderat fysisk akti-
vitet per uke eller 75 minutter med høy intensitet, og andelen har økt med 
fire prosentpoeng siden 2008-2009.  

Antall kilometer gang- og sykkelveg som er 
inspisert og forbedret i løpet av året (riksveg)

20–34 år 35–49 år 50–65 år 65+ år

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %
Kvinner Menn

Figur 25: Andel kvinner og menn som med objektivt registrert fysisk aktivitet opp-
fyller anbefalinger. Kilde: (1) Helsedirektoratet (2015) Fysisk aktivitet og sedat tid 
blant voksne og eldre i Norge – Nasjonal kartlegging 2014–15. (2) Helsedirektoratet 
(2009) Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge – Resultater fra en kartlegging i 
2008 og 2009.  
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Kvinner har høyere aktivitetsnivå enn menn. For menn øker aktivitetsni-
vået med økende utdanningsnivå, mens dette er jevnere blant kvinner. 
Aktivitetsnivået holder seg stabilt i aldersgruppen 20-69 år, men synker 
etter dette. De mest populære aktivitetene blant voksne er gåing og tur-
gåing. Andre populære aktiviteter blant voksne er jogging, sykling og 
skiturer, styrketrening og aktivitet i treningsstudio. Drøyt hver fjerde reise 
gjennomføres til fots eller på sykkel.

FYSISK AKTIVITET BLANT ELDRE    
I aldersgruppen over 65 år oppfyller 34 prosent av kvinnene og 29 prosent 
av mennene anbefalinger om fysisk aktivitet. Andelen av dagen som bru-
kes i ro er uforandret blant eldre fra 2008-2009 til 2014-2015. Det er store 
forskjeller i aktivitetsnivået mellom ulike grupper eldre med ulik funksjons-
nivå. De vanligste aktivitetene blant personer 67-79 år som hadde vært 
fysisk aktive siste året, var raske turer, skiturer, jogging og svømming. Det 
er et betydelig potensiale for helsegevinst i form av økt livslengde og økt 
livskvalitet, også for de eldste aldersgruppene.
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Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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