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‘Gåbyen Bergen’

Inkludering 
Likestilling
Menneskelig
Klimavennlig
Trafikksikker
Bedre psykisk og fysisk helse
Tilgang til kollektivtransport



Føringer for innholdet i strategien

• Kompakt byutvikling som resulterer i kortere reiser

• Folkehelse

• Nullvisjonen

• Nullvekstmålet

• Attraktiv, rettferdig, aktiv (KPS)

Figur: Transportpyramiden i KPS



Analyser og kunnskap

• Nasjonal gåstrategi 2013
• Kunnskapsgrunnlag for gåstrategier (TØI 2019) 
• Håndbøker fra Statens Vegvesen 
• Kommunale og fylkeskommunale planer, strategier og regelverk 
• Reisevaneundersøkelsen (med uttrekk/modellering) 
• GIS-analyser
• Egen spørreundersøkelse. 















Analyser og kunnskap









Spørreundersøkelse, myke trafikanter (2019)

• Funn: 
• Beboere i sentrale bydeler går oftere.
• Vintervedlikehold er viktig.
• Færre barn og unge enn i andre byer går og sykler til skolen.
• Foreldre til barn 6-13 år vurderer «ikke nok trafikksikkert» som en viktig årsak til at barna 

deres ikke går oftere.
• Blant til barn 14-17 oppgir «for langt/bratt» som en viktig årsak til å ikke gå (ungdom har 

lengre reisevei).
• Mer enn tre av fire er positive til at det offentlige bruker ressurser på tilrettelegging for 

fotgjengere.  



Lengde på reiser i Bergen, 
data fra RVU 2013







Fokus og målgrupper
• Gåing i hverdagen
• Trafikkreglenes definisjon av fotgjenger
• Målgruppen: beslutningstakere og planleggere
• Tiltakene er rettet mot alle grupper av befolkningen
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