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● Nullvisjonen
– Ingen drepte eller hardt skadde i trafikken

● Nullvekstmålet
– I byområdene skal klimagassutslipp, kø, 

luftforurensning og støy reduseres 
gjennom effektiv arealbruk og ved at 
veksten i persontransporten tas med 
kollektivtransport, sykling og gange.

To overordnede mål

Foto: Ove Töpfer/Bypakke Nedre Glomma



● Ønske om å utvide dagens normaler-
«verktøykasse for sykkel»

● Pilotprosjektet skal:

• Vurdere om nye fysiske løsninger 
bør inkluderes inn i våre normaler

• Gi økt kunnskap og konkret erfaring 
med sykkeltiltak

Pilotprosjekt for sykkel

Bakgrunn og formål med pilotprosjektet

Foto: Knut Opeide



● Trafikksikkerhet:
– Nullvisjonen legges til grunn for alle løsninger

● Attraktive løsninger:
– Flere velger å sykle
– Oppleves som trygge
– Gir god fremkommelighet

● Enkle og enhetlige løsninger:
– Unngå misforståelser
– Kan tas i bruk i stor skala
– Ressursbruk ved å bygge, drifte og vedlikeholde

Grunnlag for regelverket

Verktøykassen: Regelverk for utforming av offentlig veg



● Viktig å vurdere:
– Hvordan tilpasse nye tiltak norske 

forhold og trafikkregler?
– Hvilke konsekvenser gir nye tiltak for 

trafikantene?

● Anbefale løsninger som:
– Er gode helhetlige løsninger
– Kan tas i bruk i stor skala 
– I tråd med krav til trafikksikkerhet,

miljø, framkommelighet, kostnader mv.

Evaluering og erfaringer gir kunnskap

Økt kunnskap og konkrete erfaringer

Foto: Knut Opeide



6 tiltak testes ut

Pilotprosjekter

Envegsregulert sykkelveg

Stor venstresving

Delesymbol Sykkelprioritert gate

2 minus 1 - veg Sykkelfelt med buffer



Formål: 

● Gjøre syklister mer synlige 

● Få syklister til å sykle mer strategisk i vegbanen

● Informere bilister og syklister om at de 
befinner seg på en viktig sykkelrute

● Binde sammen sykkelruter

Testet ut i Lillehammer og Horten:

• Syklistene oppgir forbedringer 

• Kan tyde på at det er en forbedring for de 
gående 

• Noe mer konflikter mellom bil og sykkel

Delesymbol («sharrows») – oppmerking i blandet trafikk

Nytt sykkeltiltak



● Kortere strekninger (inntil 500 meter)

● Fartsgrense 30-40 km/t

● Strekning med skiltet vegvisning for sykkel

● ÅDT < 4000

Delesymbol – kriterier for bruk av symbolet

Nytt sykkeltiltak

Foto: Niklas Cederby, Vestfold fylkeskommune



Formål: 

● Sikre god framkommelighet, økt trygghet og 
trafikksikkerhet 

● Mer forutsigbar adferd gjennom krysset

Testet ut i flere kryss langs Ring 2, Oslo

● Andelen som benytter stor venstresving øker (fra 17 til 
33 %) 

● Syklistene er positive til tiltaket og angir at det er bedre 
og tryggere å sykle gjennom krysset i ettersituasjonen

Stor venstresving

Nytt sykkeltiltak

Foto: Lars Olav Farstad



● Større kryss

● Mye sykkeltrafikk og syklister har 
behov for å svinge til venstre

● Tilrettelagt infrastruktur i forkant 
og i etterkant 

● Tilstrekkelig areal

● Kan også brukes i kryss med 
venstresvingforbud

Stor venstresving – anbefalinger for bruk av tiltaket

Nytt sykkeltiltak

Foto: Lars Olav Farstad



Formål

● Økt trygghet for syklende med fysisk skille 
til andre trafikantgrupper

Testet ut i Åkebergveien, Oslo

● Syklistene opplevde stor forbedring

● Alle trafikanter opplevde at det ble 
betydelig bedre

● Langt færre sykler på fortauet

Envegsregulert sykkelveg

Nytt sykkeltiltak

Foto: Jan Sverre Asmyr



● Førsituasjon: 
– Sykling i blandet trafikk
– Gateparkering

● Trinn 1: Mellomsituasjon
– Forkjørsregulering
– Etablering av sykkelfelt på en side
– Fjerning av gateparkering 

● Trinn 2: Ettersituasjon
– Utvidelse av veg
– Envegsregulert sykkelveg 
– Bredere fortau
– Ny belysning

Trinnvis etablering og evaluering

Pilotprosjekt i Åkebergveien

Illustrasjon Oslo kommune

Foto: Astrid Løken, Aftenposten

Foto: Jan Sverre Asmyr



Før- og etterundersøkelse

Pilotprosjekt i Åkebergveien

● Betydelig forbedring allerede i 
mellomsituasjonen, enda bedre etter 

etablering av envegsregulert sykkelveg. 

● Økning i antall syklister, mer enn for Oslo 
generelt. 

● Gående opplevde størst forbedring ved 
etablering av envegsregulert sykkelveg. 

● Færre sykler på fortauet. 

● Bilistene opplevde også størst forbedring           
ved etablering av envegsregulert sykkelveg. 

Foto: Jan Sverre Asmyr



Tiltaket er egnet (anbefalinger): 

● Utfordrende strekninger med mye biltrafikk og 
fartsgrense 40 - 50 km/t

● Strekninger med lengre avstand mellom kryss

Krav til utforming:

● Bredde minimum 2,2 meter

● Ikke-avvisende kantstein mellom fortau og sykkelveg 

● Rampes ned til sykkelfelt minst 15 meter før kryss

● Etableres tosidig

Envegsregulert sykkelveg – anbefalinger og krav

Foto: Jan Sverre Asmyr
Foto: Jan Sverre Asmyr



Pilotprosjekt for sykkel – seks tiltak

Envegsregulert sykkelveg

Stor venstresving

Delesymbol Sykkelprioritert gate

2 minus 1 - veg Sykkelfelt med buffer



Takk for meg!
bente.fuglseth@vegvesen.no


