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Hvorfor? 
• Aktivitetsnivået i 

befolkningen er synkende 
 

• Økende sosiale ulikheter 

 

 

 

 

• Tilrettelegging for 
hverdagsaktivitet er viktig! 

Tegnet av Arild Midthun 



Hvem har ansvaret – individ 
eller samfunn?  

Kilde: figuren er tegnet av Arild Midthun etter ide fra Peter F. Hjort og publisert i departementenes Handlingsplan for fysisk aktivitet fra 2005.  



Vi er kjempegode på inaktivitet! 

Virkeligheten… 

Drømmen… 



Sykkelstrategi for Oppegård 2010-2019 

• Sykkelby   Sykkelstrategi 

– I Oppegård skal det være attraktivt og trygt å sykle 

– Innen 2019 skal sykkelandelen i Oppegård dobles 
til minst 8 % av alle reiser 

– Hovedveinettet for sykkel skal være ferdig utbygd 
på nivå 1 innen 2019 



Hvitt 
 
 

Stikkord: 
Sykkelbyprogrammet  



Generasjonsparken – et sted å sykle til 



Gåstrategi i Oppegård 

• 2012: Nasjonal gåstrategi (Vegdirektoratet) 

– Det skal være attraktivt å gå for alle 

– Flere skal gå mer 

 

• 2013: Folkehelsemeldingen: oppfordring! 

 

• Oppegård kommunes handlingsprogram (2013-
2016): det skal utarbeides en lokal gåstrategi 



Hvordan få folk til å gå? 

• Gåing må bli det 
enkleste 
alternativet!!!!! 

• …. og da er det ikke 
bare antall meter gang- 
og sykkelvei som er 
svaret…. 

• Tilrettelegging for 
gående der folk trenger 
det – og ikke 
nødvendigvis der det 
går en bilvei 

• Åpne friområder, rydde 
og gjennoppdage 
snarveier 

• Sammenheng!!! 



Veileder 

Vi begynner her! 
 
 

Litt her også: 
Generasjonsparken  
 



Gåing i Oppegård 

• Effektmål: 
– Det er attraktivt å gå for alle – både i hverdagen og 

på fritiden 

– Det er utviklet et sammenhengende gangnett i 
Oppegård kommune 

– Tilrettelegging for gående er en premiss i all 
planlegging etter plan- og bygningsloven 

• Resultatmål: 
– Det er utarbeidet en lokal gåstrategi for Oppegård 

kommune, inkl. en plan for sammehengende 
gangnett og tiltaksplan 

– Gåstrategien er implementert i kommuneplanen 
for Oppegård kommune 

Klar…. 
 

ferdig….. 
 

GÅ! 
 



Teori og praksis… 

Plan: 

• Tilskudd fra 
fylkeskommunen 

 

• Konsulenthjelp….. (men 
hvordan bestille – hva 
trenger vi egentlig??) 

Praksis: 

• Oppegård turlag vedtok 
på årsmøtet at de ville 
be kommunen om 
samarbeid om gåing i 
sentrale strøk  

 

• Gavepakke! 



Hva er gjort og hva trengs videre? 

• Gjort: 

– Oppegård kommune og 
Oppegård turlag 

 

• Videre: 

– Involvere flere i 
kommunen 
• Skoler 

• Velforeninger 

• Andre 

 

 



Anbefaling: «Vet du om en snarvei? 

• Hva er en lokal gåstrategi? 

• Hva er medvirkning? 

• Hvor er det attraktivt å gå? 

• Hva er en snarvei? 

• Hvorfor er det viktig å ta 
vare på snarveiene? 

• Hvordan kan snarveier 
kartlegges? 

 

 

• Regine Solberg 
Aklestad, 
masteroppgave, NMBU 
2014 

 

 



Tap for all del ikke lysten til å gå. 

Jeg går meg til det daglige velbefinnende  

hver dag, 

og fra enhver sykdom. 

Jeg går meg til mine beste tanker, 

og jeg kjenner ikke en tanke så tung at jeg 

ikke kan gå fra den. 

Når man fortsetter slik å gå, 

så går det nok. 

Søren Kierkegaard 


