
Gangvennlighet – walkability 
Marianne Knapskog – Oddrun Helen Hagen – Maja Karoline Rynning
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Gåing kan bidra til å løse byenes mål

Klimavennlige
redusert transportbehov – lavere bilandeler – nullvekst i personbiltrafikken 

Attraktive
bedre steder å bo og drive næring i 
trivelige, effektive, trygge, rene, sunne, for alle

 Levende
styrke sentrum
økt ‘fun factor’
folk i gatene, liv, ting skjer, ‘urbanitet’

 Folkehelse
økt daglig fysisk aktivitet 
mindre forurensing
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KILDER: Rynning, http://www.fashables.com/summer-street-style-a-new-favorite-photo/
http://tampa.cbslocal.com/2012/10/11/bloody-biting-scene-on-china-subway-invokes-reminder-of-miami-zombie-attack/

Vi går fordi

 Vi må – alternativene er få 

Vi kan – har helse til det, omgivelsene tillater det, målpunkter er innenfor 
rekkevidde

Vi har lyst – det er glede forbundet med å gå
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Basert på (primært): 
Alfonzo, 2005; Hickman&Banister, 2007; Jacobs, 1961; Kahneman 
et al., 1997; Mees, 2010; Næss, 2006; Tennøy, 2012

Reisemiddelvalg er en sum av flere kontekster
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Hva påvirker 
om vi velger 

å gå?

Trygghet

Avstand

OrienteringUlike typer 
bruk

Hyggelig og 
komfortabel 
opplevelser

Basert på bl.a.: Alfonzo, 2005; Ewing and Cervero, 2001; Ewing and Handy, 2009; Krizek, Forsyth, and Baum 2009; Johansson et al., 2016; 
Krogstad et al., 2015; Næss, 2012; Rynning, 2018; Stefansdottir, 2015  
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Hva er gangvennlighet?
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Gangvennlighet, eller walkability, handler både om at en 
by, et nabolag, forbindelser eller gater er god å gå i, og 
at det er hyggelig og interessant 
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Gangvennlighet betyr både at det bør være fysisk tilrettelagt 
for å gå og...
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Kristoffer Aamodts gate, Oslo Fjøsangerveien, Bergen Gågate i Stavanger Torggata, Oslo

...ikke minst betyr gangvennlighet at det bør være attraktivt å gå
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Hva påvirker gangvennligheten?

Viktige faktorer som påvirker gangvennlighet er overordnet bystruktur, 
transportsystem og trafikk, men også av faktorer på områdenivå som arealbruk, 
sammenheng og lokale gater, samt hvordan gater og veier er utformet. 

Gangvennlighet kan være forskjellig i ulike kontekster, som for eksempel i ulike 
deler av byen eller i byer av ulik størrelse.
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Gangvennlighet

11

BymessighetInfrastruktur 
og trafikk

Omgivelser og 
opplevelser
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Infrastruktur 
og trafikk

Høy gangvennlighet innebærer at et område har 
infrastruktur og trafikk som er bygget på 
fotgjengernes premisser

• Gater 
• Lite trafikk
• Lave hastigheter
• Brede fortau
• Trær
• Universelt utformet
• Korte avstander
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Bymessighet

Høy gangvennlighet innebærer at 
områdene er bymessige

• Tett bebyggelse 
• Tett og sammenhengende 

gatenett med høy 
permeabilitet

• Fotgjengerskala
• Bygninger er orientert langs 

gata og bygget ut til fortausliv
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Omgivelser og 
opplevelser

Høy gangvennlighet innebærer at områdene har 
varierte omgivelser og opplevelser

• Aktivt, livlig
• Mange målpunkt
• Interessant
• Hyggelig
• Trygghet
• Lett å orientere seg
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Mer kunnskap om 
gange

Basert på en undersøkelse blant de over 67 år i 
Kristiansand og pågående litteraturgjennomganger
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Transportmiddelbruk på innkjøpsreiser for å handle 
dagligvarer for menn og kvinner over 67 år i Kristiansand

16

(N=728)

(N=946)
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Hva kjennetegner områder man liker å gå i?
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TRYGGE

TILGJENGELIGE 
OG 
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GIR POSITIVE 
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TRIVELIGE
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Tiltak som er viktige for at man skal gå mer?

Vedlikehold 
• Snøbrøyting, strøing
• Deponering av snø bort fra gangarealer
• Vedlikehold av fortau
• Flere søppelkasser langs veiene

Trafikantgrupper
• Skille fotgjengere og syklister
• Adskilte gang- og sykkelveier
• Biltrafikk bort fra fotgjengerområdene
• Lavere fartsgrenser på biltrafikken i de 

sentrale områdene
Fysisk utforming
• At det finnes fortau
• Bredere fortau
• Nedsenkede fortauskanter
• Utforming av trapper og rekkverk
• Flere benker for hvile
• Bedre belysning, særlig ved fotgjengerfelt
• Bedre merking av fotgjengerfelt

Overordnet planlegging/ 
kollektivtransport
• Bedring av kollektivtilbud for å nå 

attraktive turområder
• Samordnet areal- og transportplanlegging 

for å redusere avstander mellom 
målpunkt

19

Basert på Hjorthol mfl. 2013
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Hvordan måle gangvennlighet på 
områdenivå?
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Teoretisk rammeverk – tre kategorier

Infrastruktur og trafikk         Bymessighet         Omgivelser og opplevelser 

Trinn 1
Kartlegging av 

eksisterende data

Trinn 2
Feltarbeid

Trinn 3
«På gata» 
intervjuer 

Vurdering av gangvennlighet 

Veldig gangvennlig        Gangvennlig
Noe gangvennlig           Ikke gangvennlig
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Eksisterende kunnskap om
• Hvor i byen
• Sammenhenger
• Kollektivtransport
• Service
• Viktige ruter

Definere den mest sentrale delen 
av området for videre feltarbeid

Viktige ruter
En kartlegging for hver rute
Bilder for illustrere funn

Innbyggere, ansatte og besøkende
Semi-strukturerte intervjuer
“På gata” intervjuer

Feltarbeid

Kartlegging

Intervjuer 
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Er norske knutepunkt gangvennlige? 
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Kristiansand

Bergen

Oslo
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Vi fant at alle knutepunktene ...

 Genererer mindre biltrafikk per 
bosattreise enn ‘resten av 
kommunen’

 Har høyere gangandeler og lavere 
bilandel blant bosatte enn ‘resten 
av kommunen’ (bortsett fra 
Vågsbygd) 

 Er vesentlig mindre gangvennlige 
enn sentrum
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Vågsbygd Danmarks plass Nydalen-Storo Bryn-Helsfyr

Ikke gangvennlig Noe gangvennlig
Nydalen: Gangvennlig

Storo: Ikke gangvennlig
Bryn: Ikke gangvennlig

Helsfyr: Noe gangvennlig



Storo er ikke gangvennlig – Nydalen er gangvennlig

BymessighetInfrastruktur 
og trafikk

Omgivelser og 
opplevelser

Nydalen: Noe bymessig, 
fremstår som en utvidelse 
av indre by, med til dels 
fotgjengerskala

Storo: Ikke bymessig

Nydalen: Gatepreg, 
gatetrær

Storo: Veipreg
Avgiftsbelagt parkering, 
mye overflateparkering  i 
hele området

Nydalen: Aktive fasader og 
forplasser, nærhet mellom 
og noe tetthet av 
funksjoner og målpunkt.

Storo: Inaktive fasader og 
få plasser, noen store 
målpunkt, men avstand 
mellom dem.
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Å gå i sentrum: Hvordan reiser man til Oslo sentrum 
og hvordan oppleves det å gå i Oslo sentrum?
Foreløpige funn fra spørreundersøkelser blant arbeidsreisende og besøkende mai 2017 og mai 2018

28 Foto: Oddrun Helen Hagen
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Reisevaner til sentrum: ansatte versus besøkende
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Hvordan reiste du til sentrum sist gang du brukte Oslo 
sentrum? Dersom du var i sentrum før/etter jobb eller 

møter, angi hvordan du reiste til jobb/møte. 
Besøkende til sentrum 2017 (N=4472) Besøkende til sentrum 2018 (N=4496)
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Vi er opptatt av hvordan det oppleves å gå i sentrum og ber deg ta stilling til hvor enig 
eller uenig du er i påstandene under (N 2017=5389 og N 2018=5611):

30
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Vi er opptatt av hvordan det oppleves å gå i sentrum og ber deg ta stilling til 
hvor enig eller uenig du er i påstandene under (N 2017=5389 og N 2018=5611):
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Hva setter du mest pris på ved Oslo sentrum?  
Merk av inntil fire alternativer.  Andel.
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 Vet ikke
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2017 (N=5389) 2018 (N=5612)
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Hvordan henger gangvennlighet sammen med gode byområder?
- Erfaringer fra praksis -
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Undersøkelser blant utøvende i Frankrike og Norge

Workshops Intervjuer Survey

France Norway France Norway France

Women 8 4 2 15 21

Men 10 8 5 16 15

TOTAL 18 12 7 31 36

 149 utøvende fra flere fagfelt
 25 to 60+ år
 Offentlige og private oppdrag
 Jobber fra regional skala til gatenivå
 Intervjuer: minimum fem års erfaring
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Vinn-vinn løsninger

Mobilitet har en sentral rolle i en designprosess

Mobilitet er en type bruk av offentlig rom

En iterativ, holistisk og løsningsorientert
tilnærming
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 Å gå må være mulig men også en positiv opplevelse

 Fotgjengere og gange må synliggjøres og prioriteres i prosjekter

 Fokus på enkeltprosjekter – reduksjon av kilmagassutslipp og endring av reisevaner
sett på som et by/nasjonalt anliggende?

 Hvordan samsvarer utøvendes perspektiv med brukerperspektiv? 

 Alle prosjekter er en mulighet til å fremme gange – en oversett mulighet?

 Kan gåstrategier bidra til å sikre et helhetlig fokus?
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Forskningsbehov – noen aspekter

Kunnskap om gående

• Hvem går/går ikke?
• Hvor og når går man/går man ikke? (hvorfor, osv.)
• Hvor langt er for langt – og hvordan varierer dette mellom ulike fotgjengere?
• Hvordan påvirker faktorer som vær og klima, sosiodemografiske elementer, o.l. valg om gå? 

Spesielt behov for kunnskap fra nordisk kontekst

Kunnskap om gange

• Hva bidrar gange til utenom selve transporteringen – for eksempel sosial kapital?
• Hvordan henger gange sammen med aspekter som rettferdighet og inkluderende byer?
• Hvordan prioritere og synliggjøre gange i planlegging og byutvikling?

Behov for empirisk forskning av ulike funn fra praksis-litteratur

Kunnskap om verktøy 
og metoder

• Hvordan kartlegge og evaluere gange og gangvennlighet?
• Hvordan måle og evaluere effekten av tiltak – fysiske og ikke-fysiske? Erfaringsoverføring til andre.

Behov for å samle og sammenfatte eksisterende verktøy og metoder som grunnlag for «best practice»

39

Samle og sammenfatte undersøkelser og tellinger – i Norge og Norden m.m. – til en database for felles bruk og erfaringsoverføring? 
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Her kan du lese mer

40
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