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Den glemte transportformen



Hvem har glemt?

• Planleggere og utbyggere

• Veieiere

• Vi - folket

Foto: Stockbilder



Hvem trenger de gående?

• Vi

• Gata

• Byen

• Næringslivet



Jeg skal snakke om 

→ Gåing

→ Gåkultur

→ Gåing i hverdagen

→ Gata og de gående

→ Byen og de gående



Litt om gåing

Språkrådet



Pax leksikon: 

…Fotgjengerne praktiserer den gamle skikken å forflytte kroppen ved å plassere 

føttene direkte på bakken (for så alternerende å plassere en fot foran den andre i 

ønsket bevegelsesretning). Dette er den mest tilpasningsdyktige transportmetode 

som har vært utviklet.

Fotgjengere 

Kilde Gåboka



Kilde: Stockbilder

Foto:  Fra Stockbilder

Foto: pixabay.com

Kilde: Stockbilder 

Foto: Alf Støle

Fotgjengeraktiviteter

Foto:  Guro Berge

Gåing som 

transportform
► Veitrafikklovgivningen bruker begrepene 

fotgjenger og gående.

► Trafikkreglenes definisjon av gående i § 2 nr. 

3 inkluderer personer som ferdes til fots og 

den som 

a) går på ski eller rulleski, 

b) fører rullestol eller sparkstøtting eller 

aker kjelke, 

c) leier sykkel eller moped, triller 

barnevogn eller bruker lekekjøretøy.

► Dette inkluderer personer som bruker 

hjelpemidler som rullator, rullestol (elektrisk 

og manuell), scooter, førerhund, 

mobilitetsstokk eller lignende



Gåing som meditasjon

Foto: Guro Berge

Thich Nhat Hanh 2014, «How to walk»



Gåing som filosofi og psykologi

Tap for all del ikke lysten til å gå.
Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag, 
og fra en hver sykdom.
Jeg går meg til mine beste tanker, 
og jeg kjenner ikke en tanke så tung at jeg ikke kan gå fra den.
Når man slik fortsetter å gå,
så går det nok. 

Søren Kirkegaard 1813 - 1855



Gåing som lek - kortspill

«Transporteringsdans er et 
usystematisk system av ulike 
bevegelser, stillinger og sinnstilstander 
som er gruppert i 20 momenter.»

Martin Slaatto /Webverket

Ravnedans 2015, foto: Anders Jensen



Kilde: 3d-pictures.feedio.net

Gåing som underholdning



Gåkultur



Gåkultur

En gåkultur kan forstås som 

summen av holdninger, 

verdier, normer, vaner, 

ferdigheter og kunnskap 

samfunnet har knyttet til det 

å gå. 

Foto: Ida Harildstad

Kulturen og samfunnet rundt oss 
påvirker om vi velger å gå
eller ikke. 



Assosiasjoner knyttet til Gåing:

Billig, sundt, koselig, avslappende og feminint.
Men også farlig, kaldt, vått, glatt, utrykt og til tider kjedelig. 

Nødløsning. Assosieres med tur ikke transport.

Går for å våkne om morgenen. 

Sosialt - Kan stoppe å prate med folk.

Kilde: Kvalitativ studie i Oslo om transportmidler 1995

Holdninger på individnivå



Hvordan vi 
planlegger 
sier noe om 
holdninger 
til gående 

E18 Langåker-Bommestad i Vestfold 

Holdninger på samfunnsnivå

Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk 
Foto: Carl-Viggo Hølmebakk

• Vi tilrettelegger 
for bilister og 
når de skal ta 
pauser og gå litt

Sohlberg plassen ved Atnsjøen i Rondane

Transportpyramiden med en overordnet 
prioritering av trafikantgrupper i byer og 
tettsteder

Kilde: Utkast til V125 GATEVEILEDER

• De gående skal 
prioriteres først 
i gater

• Spørsmålet er om planleggingsprinsippene  
følges opp i praktisk tilrettelegging og 
gjennomføring 



Hvordan vi 
jobber med 
bærekraftig 
mobilitet
sier noe om 
holdninger til 
gående 

Foto: Guro Berge

Holdninger på samfunnsnivå

Gående blir nesten alltid slått sammen med syklende
o Utkast til V125 GATEVEILEDER – kapittel om «Løsninger for syklende og fotgjengere»
o NTP 2022-2033 nevnes fotgjengere 36 ganger,  bare 5 ganger uten syklister. Gående

nevnes 5 ganger og 2 ganger uten syklende. Gange nevnes 21 ganger, alltid sammen 
med sykling. Gåing nevnes ikke.



Hvordan vi 
jobber med 
samspill i 
trafikken 
sier noe om 
holdninger til 
gående 

Foto: Ida Stenbråten Harildstad

Trafikksikkerhet

• 0-visjonen 
• Beskytte de gående
• Høy egen risiko for gående
• Høy fremmedrisiko for bilister

Holdninger på samfunnsnivå

Risikoen for å bli drept 
eller hardt skadd er 
om lag fem ganger 
høyere for fotgjengere 
pr. km sammenliknet 
med førere av 
personbil.

Kilde: www.volvocars.com



Hvordan vi 
drifter og 
vedlikeholder 
sier noe om 
holdninger til 
gående 

Foto: Inge Dalmann

Foto: Knut Opheim

Holdninger på samfunnsnivå



Gåing i hverdagen



Ulike gå-kulturer

• Mange reiser gjøres til fots
• 20 % av aller våre reiser gjøres til fots. 
• Det overgås bare av alle reisene som gjøres med bil (53%)

• Store forskjeller
• Vi går mest i byene (over 30% av alle reiser)

• Menn går mindre (18% av alle reiser) enn kvinner (23%)

• De med barn har færrest reiser til fots (15-17%)

• De med de høyeste inntektene (over 1.6 mill. i husholdningsinntekt) går 
mindre (15% av alle reiser) enn de med de laveste inntektene (under 

0,6 mill. i husholdningsinntekt) (25%) 

Kilde: RVU 2018/Epinion

Å gå i hverdagen, er det et klasse- og statusspørsmål ? 



Foto: Tom MelbyKilde: www.laponiaadventures.com

Gåing som fritidsaktivitet Gåingen i hverdagen 

Høystatus Lavstatus

Ut på tur, aldri sur. 

Det finnes ikke dårlig 
vær, bare dårlig klær. 

Til og fra jobb 
på hverdager. 

• 38% av alle fritidsreiser gjøres til fots

«Assosieres med tur ikke transport.

Gåing ut fra et klasseperspektiv



Kulturell endring – noen trender

Økt tempo 
Status å ha mye å gjøre
Å gå tar for lang tid

«Slow city»

Transport som 
kulturell ytring

Ta vare på miljø 
og klima 

Ta vare på egen 
helse

Mikrourbanisme



Foto: Knut Opeide

Viktig å lære barn å gå

Utfordring når de med barn går minst i hverdagen



Gata og de gående



Steder der vi kan ferdes som gående 

→Veg: Offentlig eller privat veg, gate eller plass (herunder opplagsplass, parkeringsplass, 

holdeplass, bru, vinterveg unntatt merket løype for beltemotorsykkel, ferjekai eller annen kai 

som står i umiddelbar forbindelse med veg) som er åpen for alminnelig ferdsel.

→Gangveg og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller 

kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, 

kantstein eller på annen måte.

→Fortau: Anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein.



Statens vegnormaler slår fast at:

• «Alle gater skal tilrettelegges for gående. Løsninger for gående er blanding med øvrig trafikk, 

fortau, gågate eller gangveg, Gangnettet er finmasket og gir framkommelighet for gående i hele 

reisekjeder. Gangnettet danner effektive forbindelser mellom ulike målpunkter og etableres der 

folk faktisk går eller har behov for å gå. God forbindelse mellom nett for gående og 

holdeplasser/kollektivknutepunkt sikrer enkel overgang mellom ulike transportmidler.

• Et finmasket sammenhengende nett av gangforbindelser kan bestå av et mangfold av 

gangforbindelser med ulike karakter, slik som gågater, fortau, gang- og sykkelveger, gangveger og 

turveger. Kvaliteten på det samlede gangnettet har som må å gi tilfredsstillende 

framkommelighet for hele befolkningen og prinsippene for universell utforming legges til grunn. 

Snarveger fungere som supplement til resten av gangnettet og består gjerne av stier, trapper og 

forbindelser gjennom bebyggelse.» 

Statens vegvesen 2019



Ulike gåere – ulike behov

Barn som går  til og fra barnehage Voksne på vei hjem fra jobb Eldre på vei til besøk

Foto: Ellen Haug Foto: Knut OpeideFoto: Knut Opeide

Vi er ulike, folk er ulike, kundene er ulike. Vi 
har ulike behov, og vi skal ulike steder. Gående er 

ikke en ensartet kundegruppe, men et mangfold av 
ønsker og behov. 



Viktige prinsipper



Må ha en plan for hele fortausrommet

Kilde: http://centerforactivedesign.org/sidewalks



Det er ikke utelukkende positivt å være fotgjenger.

→ Transportformen er ikke velegnet til lengre strekninger

→ Fartsnivået er lavt 

→ Fotgjengere er ubeskyttet og kroppen tåler dårlig de krefter som 

påkjørsel av en bil med høyere hastighet enn 30 -40 km/h medfører 

→ Risikoen for å bli drept eller skadet er 3,0-3,5 ganger høyere enn for 

bilister. Dette er målt i antall drepte og skadde dividert med antall 

personkilometer, som er et vanligste målet (se drøfting i Bjørnskau 

og Ingebrigtsen 2015). 

→ Fotgjengere kan føle seg utrygge både i forhold til ulykker og 

ubehagelige hendelser som vold, ran og trakassering. 

→ Fotgjengere kan også bli utsatt for forurensning og støy fra 

trafikken. 

Kilde: Activ design



Pax leksikon: 

… Som ulempe kan anføres at det føles slitsom å gå over lange avstander, med mindre 

dette skjer i naturskjønne omgivelser (fottur) eller under sosialt gunstige 

omstendigheter (promenade)

Fotgjengere 

Kilde Gåboka



Den gåendes situasjon?

Søle, gjørme, dammer

Glatt

Søppel, 
hundebæsj

Hull, sprekker, ujevnt dekke

Fallende 
objekter

Langt å gå

Dårlig tilgjengelighet til bygninger

Trange, overfylte passasjer

Mangel på benker og rekkverk

Konflikter med syklister og 
mopedister

Mørke, dårlig belysning

Trusler, kriminalitet

Utsatt for vær og vind

Høye fortauskanter, trapper, stigninger

Hindringer, barrierer, parkerte biler

Kjøretøy med høy fart

Kryssing av veger med mye trafikk

Mangel på fotgjengerareal

Monotone, stygge omgivelser

Mangel på vegvisning 

Støy, vibrasjoner, eksos, sot og støv

Kilde: Prof. Olof Gunnarson



Kort avstand mellom

kontaktpunktene

Direkte vegsamband,

finmasket vegnett

Ikke bratt veg

(Trapper/ramper)

Fast vegdekke

brøyting

Stor nok vegbredde

Eget vegnett for fotgjengere

Bilfritt nærmiljø

Tak, overbygg, arkade

Belysning ved gangveg

Gangveg ved bygninger

Repos / benker

Div. utstyr

Kort gangtid til

kontaktpunktene

Lett / bekvem gange

Fri gange

(ikke trengsel)

Trygghet mot biler

Trygghet mot takras,

is, hålke

Trygghet mot overfall

Fravær av bilstøy, eksos,

støv, søle

Beskyttelse mot regn, 

snø, vind

Mulighet for hvile

Mulighet for div.

aktiviteter

Gangvegnettet som

ferdsels- og

oppholdssted

Funksjon Generelle mål Konkrete (operasjonelle) mål Fysiske tiltak

(Kilde: Nistov og Farner 1973)

”Gammel kunnskap er god som ny”

Tilgjengelighet

Trygghet

Gode 

omgivelsesfaktorer



Gehl og Gemzøes kvalitetskriterier for fotgjengerlandskapet

Kilde: Jan Gehl, 2010. «Byer for mennesker»



Gata trenger mennesker

• Sosialt liv

• Sosial kontroll
Integrere boliger, handel og kontorarbeidsplasser

Foto: Amund Johne 

Foto: Arne Danielsen

Foto: Guro Berge

Kilde: Fotostock.adobe.com
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Vi betaler i dyre dommer for å bo et sted- som er tilrettelagt for å gå   

Omtrent slik vil det se ut i Bispevika i 2024. Foto: Oslo S Utvikling AS, Kilde: Aftenposten



Well-designed 
cities of today 
will be healthy 
cities of 
tomorrow

Dr Chinmoy Sarkar

Assistant professor at the Healthy High Density Cities Lab of 
the University of Hong Kong and lead author of the study. 
“Public health interventions must consider the intangible value 
of urban planning and design



Næringslivet trenger de gående



Byen og de gående



Byen er bevegelse

Foto: Arne Danielsen

Foto: Arne Danielsen

Virkeligheten er et resultat av samspillet mellom mennesker og deres ytre verden. 
Vi former våre omgivelser samtidig som vi former oss selv  og vår identitet



Møte med de andre
Georg Simmel «Storbyen og åndslivet»

I storbyen er det veldig mange som 
bor – vi er anonyme over for 
hverandre 

Blasertheten er en urban 
væremåte

Likevel har vi et indre ønske om å 
vise hvem vi er og hvem vi hører 
sammen med. 

Det vil si at vi ønsker å iscenesette 
oss selv og vise vår identitet.

Klær og væremåter er noen slike 
identitetsmarkører.

Fordelen ved å bo i en storby er at 
vi kan velge mange ulike identiteter 
i ulike situasjoner.



• Bli lagt merke til

• Signalisere til 
«egen gruppe»

Fotokilde: stock.adobe.com



Ulike soner – ulik avstand til hverandre

Intimsone

Personlig sone

Sosiale sone

Offentlig sone

Fotokilde: stock.adobe.com

Private rom

Offentlige rom



Skaper et privat rom ute i det offentlige

Vi er opptatt med vårt 

Foto: Guro Berge

Kilde: www.freepik.com Foto: Sara Berge Lorenzen

Offentlig uoppmerksomhetPrivat lyd



Møte med venner og bekjente
Vi er inkludert og en del av samfunnet

De tilfeldige møtene med
venner, kollegaer, gamle 
skolekamerater og naboer



Normer for samhandling – Urban kompetanse

Fortrinnsvis vike til høyre for hverandre

Ikke stoppe opp og hindre andres ferdsel

Foto: Guro Berge



Den trygge byen
Relativt tett befolket (sosial 
kontroll), oversiktlig, tydelig 
og forståelig

Den hyggelige byen 
Konfliktfri, har et alminnelig 
sosialt byliv med kafeer, 
benker og lignende og er 
preget av pene omgivelser 

Den spennende byen 
Gir utfordringer, er preget av 
kontraster, har ekstraordinær og 
utsøkt estetikk, og er uforutsigbar. 

Det urbane
Møte med de 
fremmede og med 
det fremmede

Kilde: ”Urban odyssé” Bo Grønlund 2007

Foto: Guro Berge



Hvem har glemt?

• Planleggere og utbyggere

• Veieiere

• Vi - folket

Foto: Stockbilder

«Alle» har glemt – Vi må alle huske bedre



Foto: Guro Berge

Særlig disse unge må huske på at det er mulig å gå



Å gå
• Gå til hundene

• Gå over streken

• Gå fra konseptene

• Gå den veien høna sparker

• Gå over bekken etter vann

• Gå mot strømmen

• Stå på egne ben

Foto: Stockbilder Viken

Hva skal vi gjøre?



Viken viser vei. viken.no

Takk for at jeg fikk snakke 
til dere om dette ☺


