
Gågater og fortau er i 
utgangspunktet beregnet for 

gående.  

Det er kun tillatt å sykle her når 

gangtrafikken er liten, og du 

ikke utgjør noen fare eller 

hindrer de gående. Det er ikke 

tillatt å sykle forbi gående 

raskere enn gangfart, og dette 

gjør det både upraktisk og 

unødvendig å sykle i gågater og 

på gangvei hvor det er en del 

gangtrafikk.  

Er det mange gående på fortau, 

gågate, eller gangvei, anbefales 

det derfor å velge andre 

sykkelruter eller  

å gå av sykkelen og trille.  

Trygg Trafikk, om §18.3 i Forskrift om 
kjørende og gående trafikk

L A  O S S  T A  F O R T A U E N E  T I L B A K E  
Den norske fotgjengerforeningen 

Hegdehaugsveien 14b, NO-0167 Oslo 
info@gangfart.no

De fleste land har en  
fotgjengerforening som kjemper for 

gåendes rettigheter. Nå har også Norge 
fått en slik forening og den trengs. 
Dårlige politiske beslutninger har 

gjort det farlig og utrivelig  
å være fotgjenger.  

Fortau og gangveier er blitt til 
kjørebaner for sykler og elsparkesykler.  

Norge er et av veldig få land som 
tillater sykling på fortau.  

Meld deg inn så vi får slutt på dette. 

www.gangfart.no

B L I  M E D L E M

Det er blitt farlig og utrivelig  
å være fotgjenger. 

Syklister vet ikke at de er på 
besøk når de bruker fortau og 

gangveier.  
Da skal syklistene holde god 
avstand og ikke sykle fortere  

enn folk går.  
Det står i loven. 

www.gangfart.no 

FORTAU ER 
FOR GÅENDE



«Det er ikke så lenge siden det var forbudt 
å sykle på fortau. For å bedre folkehelsen 
og få flere til å sykle, ble det lov, fordi 
noen sa det var farlig å sykle i gatene.  
Det er på tide å gjøre om på dette. 

Den gangen var det få sykler og ingen av 
dem hadde motor; det var mange biler og 
ingen sykkelstier. Nå er det masse sykler i 
byen, mange av dem med elmotor. Det er 
blitt flere sykkelstier og færre biler i 
bysentrum.  
Jeg har forståelse for at syklister av alle 
slag kan oppleve det som utrygt ute i 
trafikken, selv på en sykkelsti. Men det er 
på tide å anerkjenne og respektere 
fotgjengernes opplevelse av utrygghet  
på fortau. 

Det finnes kjøreregler i gatetrafikken. 
Bilister er pålagt et stort ansvar. Det kan bli 
påtale, straff og tap av førerkort om du 
kjører på en fotgjenger, selv om denne 
går på rødt lys. Men på fortauene våre kan 
hver enkelt syklist velge å suse i slalåm 
forbi oss som går.  
Trygg Trafikk ber faktisk fotgjengere om å 
gå i rett linje, slik at vi blir forutsigbare for 
syklister som kommer bakfra! 
Det går jeg ikke med på. Slik vil jeg ikke 
ha det. Fortau skal være for gående.» 

Helga Hvidsten, fotgjenger

F O T G J E N G E R N E S  K R AV

Det er en uting at vi er redde for å bli kjørt ned der vi skulle få kjenne oss trygge.
Vi krever at gående får beskyttelsen vi har rett på, når vi bruker fortau og gangveier. 

Fortau er for gående – de skal ikke være hinderløyper for fotgjengere eller kjørefelt for sykler.

FORBUD MOT ELSPARKESYKLER PÅ FORTAU 

Det må bli forbudt å bruke elektriske ståmopeder, 
”elsparkesykler”, på fortau eller gangvei. Brudd på forbudet må gi 
ilegging av bot stor nok til å avskrekke fra kjøring på fortau og 
gangvei.  
Vi krever også at myndighetene håndhever bestemmelsen om 
tilnærmet gangfart når det sykles blant gående.

FARTSSONER OG FORSIKRINGSPLIKT 

I områder av byen der det er mange gående og et blandet 
trafikkbilde, forlanger vi at elsparkesykler får kjøreforbud eller 
pålegges maksimumsfart på 5km/t. Dette tilsvarer rask gange og 
er i tråd med forskrift for bruk av sykkel der det også er 
fotgjengere.  
Vi forlanger også at utleieselskapene må tegne obligatorisk 
ansvarsforsikring.

PARKERING SOM SIKRER FRI  FERDSEL FOR GÅENDE 

Det må avsettes parkeringsområder for elektriske ståmopeder. 
Disse må hentes og settes i slike. Parkering utenfor avmerkede 
områder må føre til ilegging av tilleggsavgift for leietaker, stor 
nok til at den avskrekker fra dagens villparkering. 
Parkeringsområdene må ikke være til hinder for fri ferdsel for 
gående, på fortau og gangveier.

Elsparkesykler tar over byers 
og tettsteders fellesrom

8 av 10 mener det er blitt 
farligere å være fotgjenger

Utleierne kan styre hvor fort 
og hvor det kan kjøres

Utleieselskapene har ikke 
tegnet ansvarsforsikring

I mange land får du bot om 
du kjører på fortauet

Funksjonshemmede har fått 
en hinderløype på fortauene


