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URBANE TURISTVEIER

Urbane turistveier binder byen bedre sammen 
gjennom oppgraderte fotgjengerforbindelser 

av særlig karakter.

De kan være utvalgt av ulike årsaker, 
for eksempel som forbindelser med historisk 

sus, spennende aktiviteter, urban natur, 
severdigheter eller særskilt arkitektur.
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Nasjonale turistveger

NASJONALE TURISTVEIER

Nasjonale Turistveier er utvalgte veistrekninger i Norge, oppgradert med 
påkostede rasteplasser og utkikkspunkt av svært høy kvalitet. 

Etablerte og unge norske arkitektkontor har fått leke seg og teste ulike 
materialer og formkonsepter. Prosjektet har høstet stor anerkjennelse, og 

blitt en av de fremste eksponeringskanaler for norsk arkitektur. 

Det har nylig kommet flere rapporter som viser ringvirkninger og 
avkastninger prosjektet har hatt på overordnet nivå. I tillegg vises det til 

enkeltprosjektenes effekt på lokalt næringsliv og turisme.



Nasjonal gåstrategi
Strategi for å fremme gåing som transportform og 
hverdagsaktivitet

Statens vegvesen har utarbeidet en nasjonal gåstrategi som del av arbeidet med 

forslag til nasjonal transportplan 2014-2023. Gåstrategien ble lagt frem 29. februar 

2012 som selvstendig dokument sammen med planforslag fra transportetatene og 

Avinor. 

Målgrupper og fokus for gåstrategien
Strategien er avgrenset til gåing i hverdagen og har en vid forståelse av hvem den 

gående er. Målgruppen for gåstrategien er beslutningstakere og forvaltning på alle 

nivåer i flere sektorer, samt private aktører (næringsliv, arbeidsgivere, utdanning, 

interessegrupper, osv). Målgruppen for tiltak er alle grupper av befolkningen.  

Hovedmål
Strategien har to hovedmål:

  Det skal være attraktivt å gå for alle 

Målet innebærer at alle grupper i befolkningen skal oppleve at det er attraktivt å gå, 

og at det er lagt til rette for at de kan gå mer i hverdagen. 

  Flere skal gå mer 

Målet innebærer at flere av befolkningens totale reiser skal gjøres til fots og at alle 

befolkningsgrupper skal gå mer i hverdagen.

Innsatsområder med målsettinger, virkemidler og tiltak 
For å nå hovedmålene er det nødvendig med innsats på flere områder. Det foreslås 

derfor seks innsatsområder med definerte målsetninger, virkemidler og tiltak.Disse er 

vist på neste side. 

Oppfølging av innsatsområdene
Måloppnåelsen vil være knyttet til i hvilken grad virkemidlene er tatt i bruk og i hvilken 

grad de har hatt ønsket effekt. Hvert innsatsområde vil derfor bli fulgt opp gjennom 

egne rapporteringer av gjennomførte virkemidler og tiltak og gjennom indikatorer. 

Effekten måles i forhold til endring i reisevaner.

Gåstrategien kan lastes ned her:  

http://www.ntp.dep.no/2014-2023/pdf/2012_03_16_gaastrategi.pdf
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DEL 2 FAGLIG GRUNNLAG 
Fordeler ved tilrettelegging for gåing
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Økonomisk gevinst 

Et stort velferdsmessig potensial kan utløses ved å 

satse på mer gåing som fysisk aktivitet. Eksempelvis 

beregnes velferdsgevinsten å være 250 millioner kroner 

per år hvis 10 000 innbyggere i en kommune øker sitt 

fysiske aktivitetsnivå med 10-15 minutter daglig gange 

av moderat intensitet.17 Dette innebærer at hvis 2 

millioner nordmenn øker sitt fysiske aktivitetsnivå med 

10-15 minutters daglig gange, så er den årlige velferds-

gevinsten beregnet å være 50 milliarder kroner (ved 

moderat intensitet). Den samlede velferdsgevinsten i et 

livsløpsperspektiv kan ha en verdi på 4 millioner kroner 

for en person som er moderat aktiv med 30 minutter 

daglig gåing.18

Lønnsomt for handelsstanden. Det er mange næ-

ringsdrivende i bysentra som er skeptiske til å legge mer 

til rette for gående på bekostning av bilen. De er engste-

lige for nedgang i omsetning. Erfaringer fra områder der 

bysentra er mer tilpasset fotgjengere, viser imidlertid 

høyere overskudd enn bilbaserte forsteder. Denne type 

overskudd kalles ”Place making dividend”. Folk blir 

lenger, kommer tilbake oftere og bruker mer penger på 

steder de trives i.19

Studier fra England20 har også vist at det å gjøre en gate 

mer fotgjengervennlig fører til økning i boligpriser og at 

det er en økonomisk kobling mellom gatens fotgjenger-

vennlighet og pris for leie av butikklokale. Dette  

reflekterer hvilken betydning gatens rolle og utforming 

har for butikkenes inntjeningspotensial. Studien fra 

London viser at mennesker som går til et handelssen-

trum bruker over 40 prosent mer penger enn de som 

ankommer med bil og over 55 prosent mer enn de som 

reiser med undergrunnsbanen. At det er lønnsomt å 

legge til rette for gående bekreftes også av analyser 

gjort i Stockholm.21
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NASJONAL GÅSTRATEGI

Statens Vegvesen utarbeidet i 2012 forslag til nasjonal strategi for 
tilrettelegging for gående. Strategien peker på flere innsatsområder, hvor 
Urbane Turistveier er relevant som modell for hvordan man kan arbeide 

med noen målene:
 Stimulere myndigheter og private aktører til å følge opp sitt ansvar  
 for gående, og etablere samarbeid om tilrettelegging for gåing. 
 Utvikle by- og tettstedstrukturene til å bli mer tilrettelagt for gåing.
 Utvikle attraktive omgivelser med utgangspunkt 
 i gåendes forutsegninger og behov.
 Heve statusen til gåing som transportform.
 Utvikle verktøy og metoder for bedre tilrettelegging for gående
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Ruseløkkveien - Dark Arkitekter - foto: Finn Ståle Felberg

URBANE TURISTVEIER

På samme måte som de nasjonale turistveiene er utvalgte ruter over hele landet, 
hver enkelt en attraksjon i seg selv, er urbane turistveier utvalgte forbindelser i 

Oslo med særlig viktighet eller karakter. 
Hver forbindelse behandles som et eget prosjekt, forbundet i et overordnet 

nettverk gjennom prosjektparaplyen Urbane Turistveier.
Prosjektene karakteriseres gjennom:

 Særlig høy kvalitet
 Forbinder ulike deler av byen sammen
 Lengden er basert på fotgjengeravstander 
 Fungerer som bidragsyter i ulike områdeprosjekt på de steder de inngår
 Design og programmering er basert på gjennomgripende medvirkningsprosesser
 

-
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TAKTISK URBANISME
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Taktisk urbanisme legger vekt på 
midlertidige tiltak som grunnlag for 

diskusjon og tidlig medvirkning, med det 
formål at det er den inkluderende prosessen 
som skal avdekke behov og lede videre til 

programmering og designkonsept. 
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MEDVIRKNING
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GRAD AV MEDVIRKNING

Ensidighet
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Motstand
Kon�ikter
Forsinkelser
Endringer
Økonomiske tap
Omdømmetap

Tydelighet
Relasjonsbygging
Positivitet
Samarbeid
Engasjement
Eierskap
Forutsigbarhet
Trygghet
Good will
Framdrift
Kvalitet
Merverdi
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MODELL FOR FREMDRIFT
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HENDELSE(R) TILTAKSLISTE OPPGRADERING
MIDLERTIDIG PROSJEKTERINGSFASE PERMANENT
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1: RUSELØKKVEIEN 
2: TEATERGATA 
3: KAMPEN KIRKE TIL TØYEN TORG

URBANE TURISTVEIER I OSLO
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URBANE TURISTVEIER I STAVANGER



URBANE TURISTVEIER I BERGEN



URBANE TURISTVEIER I TRONDHEIM



URBANE TURISTVEIER I TROMSØ



URBANE TURISTVEIER: ANDRE BYER



URBANE TURISTVEIER

NORGE HAR FANTASTISKE BYER
URBANE TURISTVEIER ER MED OG LØFTER DEM FREM


