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Behandla gång som ett eget trafikslag i den fysiska miljön vilket ska genomsyra strategiska dokument, planer, resvaneundersökningar och andra planeringsunderlag. Ansvaret för
gångtrafiken bör tydliggöras organisatoriskt, liksom budget och andra resurser.
Arbeta för att gångtrafik blir politisk intressant så att fotgängare prioriteras.
Planera bebyggelse och annan miljö så att viktiga, dagliga målpunkter kan nås till fots.
Ta fram en gångtrafikplan där viktiga kvaliteter för fotgängarna prioriteras som trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet, attraktivitet och bekvämlighet. Ta särskild hänsyn till
barn, äldre och funktionshindrade.
Planera kollektivtrafik i ett hela-resan perspektiv. Fotgängare ska kunna ta sig till hållplatser och stationer säkert, tryggt och smidigt. Utrymmena för omstigning och väntan
ska vara komfortabla och attraktiva.
Lyft fram hälsonyttan, att ökad gångtrafik främjar en god folkhälsa.
Sätt upp engagerande och mätbara målsättningar, som följs upp kontinuerligt och dokumenteras.
Stimulera en kontinuerlig och offentlig diskussion om fotgängartrafiken. Skapa dialog
med medborgarna och öka samarbetet med olika aktörer i arbetet för goda fotgängarmiljöer.
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Förbättra tillgängligheten för gångtrafikanter. Det innebär korta avstånd och gena gångstråk. Eliminera barriärer och minska nivåskillnaderna.
Sänk motortrafikens hastighet till max 30 km/tim där oskyddade trafikanter rör sig. Effektuera detta med hastighetsreducerande åtgärder, särskilt vid korsningar och övergångställen.
Bygg gågator och gångfartsområden.
Separera gående och cyklister, särskilt i trafiktäta centrumområden. Använd gemensam
bana endast i glestrafikerade områden utanför tätbebyggelse.
Öka tryggheten med belysning och aktiviteter längs gångstråken.
Skapa en varierad och estetiskt tilltalande miljö med gröna oaser, utsmyckningar och
andra attraktioner. Förbättra sittmöjligheterna för vila och avkoppling.
Säkerställ att allmänna platser är väl underhållna, välstädade och fria från klotter.
Prioritera drift och underhållsåtgärder för fotgängare, särskilt vinterväghållning och halkbekämpning. Se över markbeläggningens jämnhet för att minska risken för fallskador.
Skapa vägvisning för fotgängare med avståndsinformation för att underlätta orientering
och vägval. Ta fram reseplanerare för fotgängare.
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