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Å fremme gangtrafikk i byer:
Retningslinjer for beslutningstakere, planleggere
og designere av byens offentlige steder
Målsettingen med PROMPT-prosjektet var å utvikle nye innovative verktøy og løsninger for beslutningstakere og byplanleggere med tanke på å bedre forholdene for fotgjengere i byene, både på overordnet
byplannivå og detaljert gatenivå. Disse er rettet både mot problemidentifikasjon, design, planlegging og
gjennomføring av tiltak innenfor et spekter av forskjellige situasjoner.
Hovedprinsippene i prosjektet presenteres i denne brosjyra. Den gir også en oversikt over gode relevante
eksempler samt forslag til løsninger som er presentert i rapporten PROMPT Solutions Report. Denne
rapporten foreligger på engelsk. Sammen med annet materiale fra prosjektet er den tilgjengelig på
PROMPT-prosjektets hjemmesider http://prompt.vtt.fi.

1 Hvorfor fremme gangtrafikk?
Å gå er den opprinnelige og naturlige måten å forflytte seg på. Det er den mest harmløse reisemåten og gir
relativt like muligheter for ulike sosiale grupper. En hovedhensikt med PROMPT-prosjektet har vært å bidra
til mer bærekraftig transport i byene og å forbedre opplevelseskvalitetene i gate- og bomiljøet gjennom å
fremme gangtrafikk. Økt gangtrafikk forventes også å bidra til økt bruk av andre bærekraftige transportformer
som sykling og bruk av kollektivtransport, og dermed dempe bruken av privatbil generelt. Alt dette bidrar til:
•

Å redusere skadelige miljøvirkninger av transport

•

Å bedre tilgjengeligheten til og kvaliteten på offentlige
steder

•

Bedre folkehelse

•

Solidaritet mellom generasjonene og utjevning av sosiale
ulikheter med hensyn til transport og tilgang til mulighetene
som byene tilbyr.

•

Å vedlikeholde og forbedre den byhistoriske arven og
forsterke båndene mellom bysentrum og ytterområdene.

•

Å redusere kostnader til veiinvesteringer, ulykker,
vedlikehold av bygninger og tiltak mot forurensing etc.

2 Hvordan fremme gangtrafikk?
Fordi mange faktorer påvirker hvor ofte og hvor mye vi går kan det være vanskelig å beregne gangtrafikk.
Formålet med reisa, tilgjengeligheten til reisemålet og mulighetene for å kombinere reisehensikter er
vesentlige faktorer. Egen helse og fysisk form, hvor lett man vurderer turen til å være og om det er behov for
å bære tungt er også viktige aspekter når man velger å gå framfor å benytte andre transportformer, i tillegg til
vurderinger av sikkerhet, komfort og opplevelser underveis.
Å gå kan være å foretrekke, spesielt for korte turer. Dette gjelder også for de som vanligvis velger bilen, hvis
det å gå framstår som mer komfortabelt og praktisk. I dag blir mange barn kjørt til skolen og vennes til bilbruk
også på korte turer, av flere grunner. Også på lengre turer som arbeidsreiser og reiser til sentrum kan det
være ønskelig å gå deler av turen, hvis korte og komfortable gangforbindelser til kollektivtrafikken er
tilgjengelig. Gjennom å tilrettelegge for gangtrafikk fremmes derved også kollektivtrafikk som et alternativ til
privatbilen.
Å fremme gangtrafikk betyr å forbedre alle forutsetningene for å gå. Det er viktig at de fleste faktorene som
påvirker avgjørelsen sammen peker i favør av å gå. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig at en gangrute er
kort, hvis den ikke er trygg. Det er også behov for å øke oppmerksomheten på fordelene ved å gå gjennom
opplæring og kampanjer.
Hensikten med PROMPT-prosjektet har vært å se på hvordan man kan finne effektive tiltak og retningslinjer
for å oppnå disse målene. Målsettingen har vært å finne ulike gode eksempler på løsninger og å utvikle nye
tiltakspakker og analyse- og planleggingsverktøy for å fremme gangtrafikk, og å gjøre disse tilgjengelige for
beslutningstakere, planleggere og designere. Spennvidden til verktøyene og løsningene varierer fra
problemklassifisering til å presentere løsninger på problemene. Ved gjennomføring av tiltak kan man
imidlertid bli konfrontert med mange ulike hindringer, og dette er det også tatt hensyn til i PROMPTprosjektet.
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3 Hindringer for gangtrafikk
En vesentlig del av PROMPT-prosjektet var å avdekke og
belyse problemer for gangtrafikken i eksisterende miljø, og for
dette formålet ble 22 steder analysert i forhold til fem ulike
tema. Analysematerialet er presentert tema for tema i
nasjonale rapporter og i tematiske oppsummeringsrapporter.
Oppsummeringsrapportene er tilgjengelige på PROMPT sin
hjemmeside. Mer informasjon om analysene og om case
stedene kan fås ved henvendelse til de ansvarlige personene
for temaet eller for det aktuelle landet.
Manglende sikkerhet er en av nøkkelfaktorene som
begrenser gangtrafikken. Generelt er høy kjøretøyhastighet
og
blanding
med
annen
trafikk
de
største
sikkerhetsproblemene for gående. Også fallskader på grunn
av dårlig vedlikehold på fortauet er vesentlig.
Dårlig tilgjengelighet begrenser også gangtrafikken.
Uhensiktsmessige løsninger for å krysse gata og for å
komme til kollektivholdeplasser er de mest vanlige
problemene. Andre svakheter er barrierer på grunn av mye
trafikk, høy trafikkhastighet, funksjonsdelt arealbruk,
byspredning, sentraliserte butikksentre og en generelt
bilorientert byplanlegging.
Komfortforhold som god belysning, godt underlag,
tilgjengelige benker og andre fasiliteter, og skjerming fra støy
og annen trafikk etc. bidrar til en følelse av trygge og
behagelige forhold for å spasere. Dette er viktigst for
personer med problemer i forhold til forflytning og for eldre
personer. Dårlig vedlikehold av gangrutene er et vanlig
komfortproblem.
For å øke gangtrafikken er det nødvendig at omgivelsene for
gående er attraktive. Miljøet må oppfattes positivt og
tilfredsstille behovene og ønskene til fotgjengerne. Biltrafikk
som dominerer både fysisk og visuelt samt knapphet på
egnede gangareal er vanlige problemer som medfører uvilje
mot å gå. Andre problemer er knyttet til dårlige visuelle og
funksjonelle kvaliteter ved fotgjengermiljøet, som livløshet
eller mangel på naturlige elementer som vann og vegetasjon.

Å kombinere det å gå med andre transportformer, det vil si
intermodalitet, spesielt med kollektivtransport, er vesentlig for å
markedsføre gangtrafikk i byer. Hovedproblemet er et ikke
tilfredsstillende kollektivtransporttilbud. En grunn til dette er lav
boligtetthet og arealutnyttelse. Andre problemer er knyttet til dårlige
gangforbindelser til holdeplasser for kollektivtrafikk, dårlig utstyrte
holdeplasser og utrygghet ved å oppholde seg der, spesielt når det er
mørkt.
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4 Helhetlige løsninger
Gode løsninger bør være helhetlige og løse alle relevante problemer samtidig fordi særløsninger kan virke
mot hverandre. Et problem kan løses på mange forskjellige måter, men en enkelt løsning kan også bidra til å
redusere eller fjerne flere problemer på en gang. Løsninger er også hierarkiriske fra generelle til detaljerte
løsninger. På denne måten kan alle løsninger grupperes i beslektede ”familietrær” med løsninger på
”foreldre” og ”barn” nivå. De avdekte problemene for fotgjengere ble samlet i seks mer eller mindre atskilte
problemområder. Alle løsningene samlet i henhold til disse problemområdene, totalt ca. 200, ble gruppert i
12 løsningsfamilier. Disse er presentert i detalj i PROMPT Solutions Report. Problemgruppene og deres
relevante løsningsfamilier er:
Problemområde A:
A

Mangel på eller knapphet på fysisk areal og sosiale møtesteder

•
•
•

Mangel på hensiktsmessig fysisk areal for fotgjengere og for sosiale aktiviteter
Dårlig vedlikehold og forvalting av fellesområder.
Dårlig infrastruktur for de mest sårbare fotgjengerne (hindringer og barrierer)

Løsningsfamilier A:
A1 Gi fotgjengere prioritet i transportplanlegging
•

50 % av offentlig areal forbeholdes fotgjengere;
prioritet til fotgjengere

•

Et sammenhengende og finmasket veinett for
gående

•

God arkitektonisk design på offentlige steder

•

Etablere og forankre strategier som favoriserer
fotgjengere

•

Opplæring, utdanning, dialog og
oppmerksomhet på brukernes behov

•

Øke investeringene i det offentlige rom

•

Oppfølging av gjennomføringen av tiltak

•

Blandet arealbruk i bydelene, lokalisering av
publikumsfunksjoner langs gatene, flerbruk av
offentlige steder

•

Private og offentlige arealer: hensiktsmessig
sammenheng og skille

•

Gradvis overgang mellom bygninger og gate

A2 Hver kommune bør ha en fotgjengerstrategi

A3 Levende gater hele døgnet
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Problemområde B:
B

Mangel på utstyr og service

•
•

Manglende eller uhensiktsmessig belysning

•

Manglende eller uhensiktsmessig møblering og utstyr

Manglende eller mangelfullt tilbud, eller lange avstander til daglig service, fasiliteter og kommersielle
tilbud

Løsningsfamilier B:
B1 Det offentlige rom som et oppholdsrom
•

Stedstilpasset veibelegning av god kvalitet

•

Tilstrekkelig og godt vedlikeholdt gatemøblering
med god stedstilpasset design

•

Differensiert og tilpasset belysning

•

Oversiktlig og lett å orientere seg

•

Skjerming mot været

•

Korte avstander til butikker, service og
møtesteder

•

Iverksette markedsføring av dagligvarebutikker
og service i og nær boligområdene

•

Unngå etablering av konkurrerende
handelsvirksomhet i byens utkanter

B2 Gjennomføre lokaliseringsstrategier

Problemområde C:
C

Blanding av trafikantgrupper

•
•
•

Biltrafikk invaderer gangarealer
Mangelfullt veinett for gående: diskontinuitet og uhensiktsmessige kryssinger
Fysisk, visuell og psykologisk effekt av kjøretøytrafikk: hastighet og volum i uoverensstemmelse med
gangfart

Løsningsfamilie C:
C1 Planlegg alle områder med hensyn til forflytninger til fots og ikke bare som bilfører
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•

Unngå gjennomgangstrafikk

•

Minimaliser trafikk rundt skoler

•

Bilfrie boligområder

•

Soner med trafikkbegrensinger,
parkeringsrestriksjoner og veiprising

•

Fartsreduserende gatedesign

•

Soner med blandet trafikk

•

Gi gangtrafikk generell prioritet framfor
motorisert trafikk

Problemområde D:
D

Utilstrekkelig tilbud og tilknytning til andre transportformer

•
•

Et ikke tilfredsstillende kollektivtrafikktilbud
Dårlige og farlige kryssingssteder til holdeplasser for buss og trikk

Løsningsfamilie D:
D1 Kollektivtrafikk for alle
•

Finmasket nettverk av holdeplasser som
ivaretar korte gangavstander

•

Direkte atkomst til holdeplasser fra alle
retninger og for alle brukere

•

Sikre og komfortable holdeplasser dag og natt

•

Et attraktivt kollektivtrafikktilbud

Problemområde E:
E

Mangel på naturlige, arkitektoniske og psykologiske kvaliteter ved omgivelsene

•
•
•
•

Mangel på elementer som bidrar til å gi stedet identitet og som gjør det lettere å orientere seg
Monoton eller ikke tilpasset bruk av materialer, detaljer og overflater
Mangel på naturlige element
Uvennlige eller overveldende bygde omgivelser

Løsningsfamilier E:
E1 Et grønt nettverk i alle byer
•

Grønne møteplasser i bygde områder med tette
forbindelser

•

Komfortable gangveinettverk mellom grønne
møteplasser

•

Integrere vann og grønne elementer med sine
sesongvariasjoner i formgivingen

•

Sørge for variasjon i utformingen av og bruken
av grønne områder

•

Design, materialer, gatemøbler og bruken av
offentlige plasser skal bidra til den lokale
identiteten

•

Variere omgivelser og utsikt sekvensielt

•

Skape døgnvariasjoner med belysning og
lyssetting

•

Tilrettelegge sentrale areal for fotgjengere

E2 Fotgjengere skal føle seg hjemme
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Problemområder F:
F

Dårlig miljøkvalitet

•
•

Dårlig miljørespons
Utrygghet

Løsningsfamilier F:
F1 Integrer menneskelig skala i byutforming
•

Byplaner for mennesker til fots

•

Menneskelig skala, attraktive detaljer og
belysning

•

Allsidig bruk av skilt

•

Strategiske tiltak på byplannivå

•

Trafikkreguleringstiltak for å dempe støy

•

Kreativ design og arealbruk for å redusere
støyproblemene: Barrierer, fasadedesign,
støyabsorberende materialer, kamuflere
irriterende støy med behagelige lyder osv.

•

Standarder og strategier for å kontrollere
luftforurensing

•

Tilstrekkelig utplassering og tømming av egne
beholdere for hundeavfall

•

Byplanlegging og trafikkregulering som fremmer
renhet og helse

•

Tilstrekkelig og hensiktsmessig søppeltømming
og gaterengjøring

•

Vedlikeholdsprogrammer og strategier

•

Bruk av vann og grønne elementer

F2 Støystandarder for uteområder

F3 Sunne og rene uteområder

5 Hindringer og muligheter for gjennomføring
Vurderinger med hensyn på gjennomføring var også en del av prosjektet. Gjennomføring av foreslåtte
løsninger kan møte ulike typer motstand i nærmiljøet, hos politikere og byråkrater. En løsning kan bli vurdert
som ineffektiv eller for vanskelig til å bli gjennomført. Målet med prosjektet har vært å finne måter å unngå
utilstrekkelige eller ukoordinerte tiltak på, og å fokusere på oppnåelige mål også med hensyn til politisk klima
og teknisk miljø. For dette formålet ble flere generelle tiltak definert innen tiltaksområdene forskning,
planlegging, drift, lovgivning, markedsføring og belønning. Hvor lette de er å gjennomføre og hvor
effektive de er, ble vurdert av sentrale aktører i de deltakende landene gjennom en spørreundersøkelse.
Ifølge disse resultatene ser det ut til at tiltak innen planlegging og drift generelt er mest effektive, mens tiltak
innen markedsføring og belønning synes minst effektive. På den annen side synes det vanskeligst å
iverksette tiltak innen planlegging og lettest innen markedsføring, forskning og drift. Samlet vurdering av
både effekt og gjennomførbarhet tyder på at man først og fremst bør konsentrere seg om tiltak innen drift og
forskning. Samlet vurdering av tiltakene innen planlegging vises som ett eksempel på neste figur.
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VIRKEMIDLER INNEN PLANLEGGING
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6 Eksempler på løsningsfamilier og tiltak
A1

Gi fotgjengere prioritet i transportplanlegging

Å gi fotgjengere prioritet vil si å endre det vanlige perspektivet hos transport- og arealplanleggere slik at de
blir bevisstgjort på at å gå er en av transportformene. Gangtrafikk må tas med i transportplanleggingen og
må behandles som en privilegert transportform. Dette betyr at tilstrekkelig areal må disponeres, organiseres
og utformes for formålet.
A1.II

Organisering av areal

Disponibelt areal må organiseres med fotgjengere i tankene, både for forflytning og hvile, og for aktiviteter de
utfører eller ønsker å utføre. Areal med forskjellige kvaliteter må forbindes i et tett nettverk for å tilfredsstille
fotgjengerne sine ulike behov langs sammenhengende ruter.
A1.II.1.1. Enkle, effektive og tette gangforbindelser
Beskrivelse:
Fotgjengerne beveger seg relativt langsomt og forbruker energi. Anstrengelsene avhenger i stor grad av
forholdene, som f.eks. høydeforskjeller.
Anbefalinger:
Et godt uformet gangveinett tilfredsstiller følgende krav:
•

Masketetthet: Et gangveinett med korte avstander mellom
tverrforbindelser gjør det mulig for den gående alltid å ta korteste vei til
målet uten unødvendige omveier. Spesielt attraktive gangstrekninger
kan være et unntak. Omveier kan være et resultat av lange
bygningskompleks,
utilgjengelige
områder
eller
mangelfulle
kryssingsmuligheter. Disse problemene kan løses med grunnlag i
metodiske observasjoner av trafikantatferd, og ved å etablere snarveier
og offentlige gangforbindelser gjennom private bygninger.

For store
bygninskompleks

Et dårlig utformet gangveinett
med tanke på tetthet.
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•

•

•

Måltetthet og landemerker: Gangstrekninger må være korte eller
framstå som overkommelige for gående. For å bidra til dette bør de
gående finne interessante steder på veien: Service og andre tilbud,
landemerker og attraksjoner.
Lesbarhet: Hver feiltakelse i valg av retning osv. medfører bruk av tid
og krefter, derfor bør utformingen av gangveinettet bidra til at
fotgjengere lett finner fram. Dårlig lesbarhet kan være en konsekvens
av uregelmessige og uvanlige løsninger, lange avstander og store
åpne arealer. Et rektangulært gatenett er lettest å orientere seg i for
ukjente og medfører også korte gangavstander hvis det kompletteres
med svarveier.
Tilgjengelighet: Anstrengelsene med å forflytte seg avhenger ikke
bare av avstanden. Spesielt eldre og bevegelseshemmede, men også
andre fotgjengere er svært sensitive til stigninger og forekomst av
trapper og trinn. Når andre løsninger ikke er mulige, bør mekaniske
hjelpemidler som heis vurderes.

A3

Antikke snarveier fra gate til
gate gjennom bygninger.
Chambery, Frankrike

Levende gater hele døgnet

Gater kan være levende både dag og natt hvis ulike brukere, og spesielt fotgjengere, finner tilbud av høy
kvalitet døgnet rundt. Dette kan oppnås ved å:

I.

Sørge for nok boliger, varierte tilbud og møteplasser i bygningene langs disse gatene og nærmeste
omgivelser.

II.

Skape trygge og komfortable soner med tilstrekkelig kontinuitet og skille mellom private og offentlige
områder, og med varierende grad av innsyn.

A3.I

Sørge for nok boliger og varierte tilbud og møteplasser i bygningene langs gata og i de
nærmeste omgivelsene.

Mer detaljerte virkemidler for dette er:
1. Blandet arealbruk og en minimumsandel boliger
2. Blanding av folk og arrangement på tvers av sosiale skillelinjer
3. Offentlige tilbud i alle bydeler
4. Allsidig bruk av offentlige steder for frivillige aktiviteter
A3.I.1

Blandet arealbruk og en minimumsandel boliger

Beskrivelse:
Blandet bruk av bygningene langs gata: Høy andel service og publikumstilbud samt tilstrekkelig andel boliger
i 1. og 2. etasje.
Anbefalinger:
•
Minimum 50 % andel boliger i alle bydeler
•

Minimum 10 % andel publikumstilbud; butikker,
kultur, service og møtesteder

For hver 100 m gatestrekning bør maksimum
fasadelengde uten aktiviteter eller beboere i 1. og
2. etasje være 50 m.
Eksempel på god løsning:
Samlokalisering av boliger, butikker og restauranter
fører til levende gater dag og natt.

•

Josefstrasse, Zürich, Sveits
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C1

Planlegg alle områder med hensyn til forflytninger til fots og ikke bare som bilfører

Denne innfallsvinkelen krever fullstendig nytenking gjennom hele prosessen fra forskning til gjennomføringsnivå.
Nye løsninger for blandet trafikk og sameksistens av ulike transportmidler bør studeres, i den hensikt å bidra
til harmonisk sameksistens mellom fotgjengere og andre trafikanter. Disse må baseres på likeverdig
fordeling mellom trafikantene, slik at alle respekterer behovene til de andre. Slik vil fotgjengere ikke lenger
alltid være den svakeste part. Denne innfallsvinkelen trenger også støtte ved å analysere muligheten for å gi
fotgjengere generell prioritet i trafikken, i alle fall i bysentra og boligområder.
C1.II

Hastighetsreduksjon for motorisert trafikk

Harmonisk sameksistens for forskjellige gatebrukere kan ikke sikres uten moderate kjørehastigheter. Dette
er en nødvendig forutsetning for å oppnå sikkerhet for de mest sårbare trafikantene som fotgjengere og
syklister. Dette vil gjøre det mulig å ferdes sammen i gata på en vennlig måte uten den sterkestes rett.
Først og fremst bør utformingen av gata bidra til redusert fart, som igjen har betydelig effekt på trafikantenes
atferd og bruken av gata. Andre muligheter er å etablere 30 km/t soner, også for hele byer, og å etablere
områder med blandet trafikk. Eller som en siste mulighet, å bruke politikontroll.
C1.II.4

Soner med blandet trafikk

Beskrivelse:
Noen land har utviklet mellomløsninger mellom rene fotgjengerområder og 30 km/t soner for noen typer
steder, slik som boligområder og butikkstrøk. I disse områdene deles arealet mellom alle trafikantene, men
fotgjengerne har generell prioritet og fartsgrensa er mellom 10 og 20 km/t. Det er nyanser mellom
konseptene. Eksempler er:
•

“Gatetun“ (“Woonerf”, Nederland)

•

“Bolig-soner“ (“Home zones”, Storbritannia)

•

“Møte-soner“ (“zones de rencontre”, Sveits)

•

“Naturlig” sameksistens (Italia)

Eksempler på gode løsninger:

“Møte-sone“, Yverdons-les-Bains, Sveits

“Naturlig” sameksistens, Frascati, Italia

11

E1

Et grønt nettverk i alle byer

Hensikten er at alle skal kunne nå alle deler av byen til fots og uavhengig av bil, langs trivelige gangveier
med jevnlige innslag av vegetasjon.
Målet er å etablere eller øke grønne områder i byen (såkalte "grønne noder"). Disse bør lokaliseres og
fordeles i forhold til byens aktivitetssentra og boligområder. Disse grønne lungene bør knyttes sammen av
grønne korridorer spesielt planlagt og utformet for gående og syklende. Virkemidler for å etablere grønne
nettverk er:

I.
II.
III.
IV.

Bebygd område gjennomveves av grønne lunger med tette forbindelser
Komfortable gangveier forbinder de grønne områdene
Vann og grønne elementer med sine sesongvariasjoner integreres i formgivingen
Sørge for variasjon i utforming og bruk av grønne områder

V. Et klart hierarki mellom forskjellige grønne områder
VI. Naturen får spille ulike roller i byen
E1.I

Bebygd område gjennomveves av grønne lunger med tette forbindelser

Beskrivelse:
Et grønt nettverk med tette masker er et ideelt skjema som må tilpasses lokale situasjoner og mulighetene
stedet gir, samtidig som man sikrer at alle innbyggere har direkte tilgang til nettverket. Disse målene kan
oppnås ved å:
1. sørge for tilstrekkelig masketetthet
2. utnytte eksisterende grønnstruktur
3. utnytte bymessige øde områder, elvebredder og strandarealer og å gjøre de grønne områdene større
4. Etablere de grønne områdene så nært områder for hverdagsaktiviteter som mulig (maksimum avstand
200 m).
Anbefalinger for arealplanlegging:
•
Teoretisk middelavstand mellom to grønne områder bør være omlag 400 meter.
•

Tiltrekningsområde for hvert grøntområde bør være omlag 200 meter hele veien rundt.

Eksempler på gode løsninger:

Et diagram av sammenvevde grønne korridorer
og gangveinettverk.

Eupen, Belgia
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F1

Integrer menneskelig skala i byens omgivelser

Gående må være i sentrum for planlegging og utforming av byens steder. Først og fremst må planleggere og
beslutningstakere tenke som gående, som ønsker å være tilfredse når de går. Løsningene må tilfredsstille
ulike gående og spesielt de mest sårbare. Tar man hensyn til deres behov vil det gi bedre løsninger også for
andre fotgjengere.
Både fysiske og psykologiske behov må ivaretas.
F1.III

Fotgjengervennlig design

Man kan ta spesifikt hensyn til den gåendes skala ved planlegging og utforming av arealer, møblering og
detaljer, som alle virker inn på opplevelsen når man går. Bygningshøyden, bredden av gater og plasser,
møblering, beplanting, detaljer og fasader osv. må utformes i forhold til gangfart og synsvinkelen når man
går, og bør tilfredsstille fotgjengernes forventninger og ønsker.
F1.III.1

Fotgjengerbasert design av det offentlige rom

Beskrivelse:
Omgivelsene bør variere, være interessante - og til og med spennende – og samsvare med ganghastighet.
Anbefalinger:
•
Unngå lange og monotone bygninger.
•

Utforming av omgivelsene bør ta utgangspunkt i behovene for ulike fotgjengere og spesielt sårbare
grupper som eldre og barn.

•

Sørge for interessante visuelle omgivelser ved å kombinere kjente og nye elementer.

•

Utnytt terrenget og landskapet rundt for å etablere overraskende gløtt og spennende utsyn.

•

Se på opplevelsen som gående langs gangveien som en “film” med vekslende scener og sørge for
spennende omgivelser ved å dele inn gangveien i ulike delstrekninger.

Eksempler på gode løsninger:

Nijmegen, Nederland

Liége, Belgia

Tallinn, Estland

Lillehammer, Norge
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