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Side 2 

 

 

Bakgrunn for saken 
Gjeldende Gåstrategi for Nord-Jæren 2018-2033 anbefaler at strategien rulleres hvert 4. år for å sikre 

best mulig måloppnåelse. Videre sier strategidokumentet at arbeidet med rullering skal gjøres på 

bakgrunn av ny kunnskap. Det kan dreie seg om nye normerte løsninger, utvikling i reisevaner eller 

endringer i lover og regelverk. Arbeidet med revideringen som legges frem i denne sak har hatt som mål 

å oppdatere innholdet og å gjøre gåstrategien enklere å lese og bruke for ulike aktører. For å oppnå 

dette har faggruppa for gange jobbet med å: 

 

✓ gjøre strategien kortere   

✓ gjøre teksten luftigere  

✓ fremheve det viktigste visuelt  

✓ lage gode overskrifter  

✓ bruke bilder for å illustrere og inspirere  

 

Endringer i revidert strategi 
Innledende del  

Den innledende delen er kortet ned og det er jobbet med layout for å fremheve det viktigste.  

 

Kunnskapsgrunnlag om gåreisene i dag   

Denne delen er kortet ned, både for å fremheve det viktigste, og fordi vi mangler oppdaterte data for 

noen av temaene. Vi har valgt å ikke ha med grafer og mange tall for å gjøre strategien enklere å lese. 

Vi har heller valgt å få frem de viktigste poengene ved å fremheve sitater.  

 

Mål  

Målet er også gjort enklere og kortere. Resultatmålene i gjeldende strategi er byttet ut med et delmål. 

Dette er fordi de nasjonale reisevaneundersøkelsene etter 2013/2014 ikke har samlet inn kunnskap 

om de ulike resultatmålene/indikatorene, og vi får dermed ikke målt utviklingen. Det vi måler i 

reisevaneundersøkelsene, og kan sammenligne over tid, er andelen reiser til fots.  

   

Behov for ny kunnskap og aktivitetsplan  

Kapittel 5 Utfordringer og behov for ny kunnskap og kapittel 8 Videre arbeid med gåstrategien er tatt ut. 

Faggruppa mener at innholdet passer bedre i en aktivitetsplan der vi prioriterer hvilke aktiviteter 

faggruppa skal jobbe med. Hvilke aktiviteter faggruppa prioriterer vil avhenge av Bymiljøpakken sitt 

behov og ressurser som er tilgjengelige i faggruppa.   

Faggruppa jobber nå med en aktivitetsplan for år 2023 og forslag til aktiviteter i årene etter. 

Aktivitetsplanen er ikke en del av gåstrategien, men er et arbeidsdokument for faggruppa.   

 

Hovedprinsipper for gangforbindelser  

Denne delen er kortet ned og det er jobbet med layout for å fremheve det viktigste. Ny overskrift er «Hva 

er viktig for gående?»  
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I revidering av gåstrategien foreslås innholdet som omtales ovenfor samlet i en egen del, Del 1: 

Bakgrunn og mål. 

 

Satsingsområder  

De seks innsatsområdene i gjeldende strategi er blitt til åtte satsingsområder med grunnlag i nyere 

kunnskap og forskning. Satsingsområdene foreslås presentert i en egen del, Del 2: Strategi for at flere 

går mer. Faggruppa har jobbet med å få overskrifter som er enkle å huske og har lagt til et ikon som 

illustrerer satsingsområdet. Vi har også laget en figur med de åtte satsingsområdene «Blomsten», som 

viser hva som skal til for at flere skal gå mer. Satsingsområdene er løftet mer frem i den reviderte 

strategien med konkrete punkt for hva vi vil oppnå og bruk av bilder.    

  

Kriterier for å prioritere tiltak for gående i Bymiljøpakken  

Det som handler konkret om utvelgelse av tiltak i Bymiljøpakken foreslås samlet i en egen del: Del 3 

Kriterier for prioritering av tiltak for gående i Bymiljøpakken. I gjeldende strategi er kriteriene i et eget 

dokument ved siden av strategien, men disse er nå tatt inn i strategien. Faggruppa mener det er en 

fordel å ha kriteriene med i strategien fordi kriteriene har bakgrunn i de åtte satsingsområdene. En 

ulempe ved å ha dem med er at dersom vi ønsker å justere kriteriene underveis må strategien justeres 

og behandles på ny.    

Kriteriene er gjort enklere ved å ta for seg et tema om gangen. Erfaringene fra forrige runde med 

prioritering av tiltak var at kriteriene var sammensatt av flere indikatorer, noe som gjorde dem 

vanskelige å vurdere. Faggruppa erfarte også at noen av kriteriene var avgjørende for at tiltaket skal 

bidra mest mulig til nullvekstmålet. Vi har derfor delt kriteriene inn i avgjørende kriterier og andre 

kriterier.   

Faggruppa har gått vekk ifra en geografisk avgrensning, men omtaler i stedet hva forskningen sier om 

hvor det er størst muligheter for at flere går mer. Kriteriene vil vise hvilke tiltak som bidrar mest til 

nullvekstmålet.   

 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner de fremlagte forslag til endringer i revidert gåstrategi. 

 
 
 
 
 
 

 
 


