
Gåstrategien – hvorfor?

1, 2, 3…
Synspunkter fra fotgjengerens perspektiv
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Bilfitt sentrum

1
Sentrum uten biler



Biler ut – fotgjengere inn!1
Bilfitt sentrum
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Økning av gående etter stenging for biltrafikk

Times Square New York – flere gående uten biler



Fotgjengere er de beste kundene!1
Bilfitt sentrum

Fotgjengere besøker i snitt 4,5 til 5 
ganger en butikk mens de er i sentrum.

Av fotgjengere som ikke kommer for å 
handle besøker 21% likevel en butikk. Monheim 2014

• Kan spontan besøke en butikk
• Trenger ikke å parkere bil
• Trenger ikke å låse en sykkel



Hva liker gående i sentrum1
Bilfitt sentrum
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33%
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Bybilde

Menesker ambiente

Handel

Mat/ fritidsaktiviteter

Tigangelighet/ gåarealer

Annet/ alt

Ingenting

Monheim 2014, 1500 intervjuer i Leipzig

Den fysiske omgivelsen er 
relevant for gående i sentrum
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1.    Et bilfritt sentrum - et sentrum for gående!



Konklusjon 11
Bilfitt sentrum

1.    Et bilfritt sentrum - et sentrum for gående!

2.    A) biler ut av sentrum …. 
B) tilrettelegging for de som kommer – gående!
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Kollektivtransport

2
Kollektivtransport



Kollektivreiser består av 4 -5 etapper2
Kollektivtransport

1 2 3 4



Hvordan kommer folk til holdeplassen?2
Kollektivtransport

i byer

Bil 5%
Sykkel 4%

Til fots 91%

Tysk reisevaneundersøkelse 2010, 100.000 intervjuer



2
Kollektivtransport

Til fots 91%

Hvor lenge varer etappene av en kollektivreise?

50–55% 
i kjøretøy

45-50% 
til fots

Forskningsinstitutt Socialdata, 6000 intervjuer



2
Kollektivtransport

Til fots 91%70% 
fortellinger om 

gangeturen

30% 
fortellinger om tiden 

i kjøretøy

Når vi spør kollektivreisende hva de har opplevd…

Forskningsinstitutt Socialdata, 6000 åpne intervjuer



2
Kollektivtransport

Potensialet av 
gåing

Viktig: 
Gådistanse til holdeplassen 

…viktig faktor for 
kundegrunnlaget 
av kollektivinfrastruktur



2
Kollektivtransport +70%lengre

Peperna 1982, Hillnhütter 2016
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Kvalitet av byrom påvirker gådistanser



2
Kollektivtransport

Effekt



2
Kollektivtransport

1. Kollektivreisen er også en reise til fots

Til fots 
91%

70% 
om gangeturen

30% 
fortellinger om 

tiden i buss50–
55% 
i buss

45-50% til fots
Konklusjon 2
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1. Kollektivreisen er også en reise til fots

Til fots 
91%

70% 
om gangeturen

30% 
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tiden i buss50–
55% 
i buss
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3
Opplevelse byrom

3
Kvalitet byrom – en «myk» faktor?



3
Opplevelse byrom

Fotgjengere - mennesker

Sanseorganer samler 
informasjon om omgivelsen

Emosjoner

Akseptabel gådistans



3
Opplevelse byrom

Behagelighet av gåing varierer med omgivelsen

Hillnhütter 2016, 600 intervjuer

Behagelighet

Hillnhütter 2016, 950 observasjoner

Stimulasjon



3
Opplevelse byrom Hvordan vi forme byen påvirker gåing målbart!

Konklusjon 3
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Fotgjengerens 
emosjoner



3
Opplevelse byrom Hvordan vi forme byen påvirker gåing målbart!

-35%

+10%

+23%

+31%

+9%

-9%

-17%

-20%

Akseptabel gangavstand

Konklusjon 3

Fotgjengerens 
emosjoner



Konklusjon 1, 2, 3…
1. Gåing er ikke bare en integral del av det daglige livet –

gåing er dypt integrert i mye som skjer i byen
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1. Gåing er ikke bare en integral del av det daglige livet –

gåing er dypt integrert i mye som skjer i byen

2. En god gåstrategi er en drivkraft for mange andre urbane strategier –
mobilitet, helse, sosialt integrasjon, klima/ miljø, handel … 



1, 2, 3…
1. Gåing er ikke bare en integral del av det daglige livet –

gåing er dypt integrert i mye som skjer i byen

2. En god gåstrategi er en drivkraft for mange andre urbane strategier –
mobilitet, sikkerhet, helse, sosialt integrasjon, klima/ miljø, handel … 

3. Gode forhold for fotgjengere er ikke en selvfølge –
vi trenger gode gåstrategier! 
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