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Ambisiøse mål for sykkel
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● 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

Foto: Knut Opeide

Bakgrunn og formål med pilotprosjektet



Manglende kunnskap om konsekvenser av 
sykkeltiltak
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● Viktig å vurdere
– Hvilke konsekvenser gir nye 

løsninger på trafikantene?

– Hvordan tilpasse til norske 
forhold og regelverk?

● Vi må anbefale løsninger
– Helhetlige og kan tas i bruk 

i stor skala 

– Trafikksikre, trygge, 
gir framkommelighet, 
drifte/vedlikehold m.v Foto: Knut Opeide

Økt kunnskap og konkrete erfaringer



Bred forankring

● Invitasjon til kommuner, 
fylkeskommuner og regioner 
om å komme med forslag til 
løsninger

● Mottok 36 søknader: I hovedsak 4-
5 løsninger det ble søkt om

● Etablert en bredt sammensatt 
prosjektgruppe som vurderte 
løsningene

11.04.2019

Foto: Henriette Erken Busterud

Prosess og samarbeid
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Tilrettelagt for 
sykling

Pilotene 



Helhetlig evaluering

● Kartlegge forhold for alle 
trafikanter
• Syklende

• Gående 

• Bilister

• Ev kollektivtrafikanter

● Dokumentasjon av rekke 
forhold
• Framkommelighet/fart

• Sikkerhet

• Trygghet

• Grad av konflikter

• Trafikkmengder

Evaluering av pilotene

11.04.2019
Foto: Knut Opeide



Vi ønsker å finne ut av..
Mulige funn 
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Foto: Knut Opeide

• Hvordan blir forholdene for de gående?

• Blir det flere som sykler?

• Forstår bilistene de nye skiltene?

• Forstår syklistene hvordan de skal sykle? 

• Blir det tryggere for de syklende?

• Bedre framkommelighet for sykkel?

Kvantitative 
data

Kvalitative 
vurderinger



1. Envegsregulert sykkelveg 
Dansk cykelsti
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● Sykkelveg som skiller de syklende fra bilen og de gående (eget 
nivå fra vegbanen, og kantstein til fortau)

● Kan øke opplevelsen av trygghet for de syklende

www.politiken.dk
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1. Envegsregulert sykkelveg 
Testes ut Åkebergveien i Oslo

Illustrasjon Oslo kommune

FØRSITASJON: Ingen tilrettelegging

MELLOMSITUASJON: Etablert sykkelfelt i en retning, fjernet 70 
parkeringsplasser

Foto: Astrid Løken, Aftenposten



1. Envegsregulert sykkelveg (Trinn 1: Sykkelfelt)
Noen foreløpige resultater 

11.04.2019 Kilde: TØI 2019



1. Envegsregulert sykkelveg (Trinn 1: Sykkelfelt)
Noen foreløpige resultater

11.04.2019 Kilde: TØI 2019

Hvor godt fungerer gata (for alle trafikanter)?



1. Envegsregulert sykkelveg (Trinn 1 sykkelfelt)

● Resultater etter mellomsituasjon (etablert sykkelfelt i en retning):
– Færre sykler på fortauet (fra 16 % til 9 %), men flere sykler mot 

kjøreretningen (fra ingen til 3 %)

– Ingen betydelig endring i bil-, sykkel- og fotgjengertrafikk

– Bilistene opplever litt dårligere forhold/framkommelighet

– Bilene kjører litt fortere, og syklistene også

– Bilene viker oftere (gata er forkjørsregulert)

Oppsummert

– Vesentlig forbedring for syklister

– Ingen vesentlige endringer for de gående

– Litt dårligere forhold oppgis av bilistene

Noen foreløpige resultater

11.04.2019



2. «Sharrows»
Oppmerking for sykling i blanda trafikk
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● Binde sammen 
«systemskifter», der 
fullgode løsninger er 
vanskelig å få til

● Formål
– Mer strategisk sykling i 

vegbanen?
– Økt oppmerksomhet fra 

bilistene?
– Øk trygghet og mindre sykling 

på fortau?
www.cityofredlands.org



2. «Sharrows»
Testes ut i Horten og på Lillehammer
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Foto: Roar Skotvoll, Lillehammer kommuneFoto: Niklas Cederby, Vestfold fylkeskommune



2. «Sharrows»

● Flere sykler i vegbanen  
– Andel som sykler i vegbanen har økt 

fra 6 % til 11 %

● Syklistene oppgir at forholdene er noe 
bedre, men ingen signifikant endring i 
opplevelse av trygghet

● Gående opplever forholdene adskillig 
bedre (signifikant endring i trygghet) 
som følge av færre konflikter med 
syklister

Noen foreløpige resultater

11.04.2019

HORTEN LILLEHAMMER

● Flere sykler i vegbanen  

– Andel som sykler i vegbanen har 
økt fra 41 % til 62 %

● Alle trafikanter opplever gata som 
trygg (både før og etter),men ingen 
signifikant endring i opplevelse av 
trygghet

NB: Få respondenter i etter-situasjon. 
Gjennomføres ny datainnsamling

Kilde: TØI 2019



2. «Sharrows»
Noen foreløpige resultater
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Syklistene oppgir forbedringer 
(men ingen signifikant endring i 
trygghet)

Kan tyde på at det er en forbedring 
for de gående 

Noe mer konflikter mellom bil og 
sykkel (fordi flere sykler i 
vegbanen)

www.bikecleveland.org



Sykkelgate med begrenset biltrafikk

Innhenter erfaringer fortløpende

11.04.2019 Illustrasjoner: Jon Opseth, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Sykkelbyprosjektet, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Øvrige prosjekter

2 minus 1 vegSykkelfelt med buffer

Stor venstresving i kryss



Evaluering- ulike roller

TØI: 
• Før- og etterundersøkelser som 

viser konsekvenser av 
løsningene

SVV:
• Vurdering om normalene skal 

revideres

Foto: Tanja Loftsgarden

Hvordan brukes resultatene?



Videre arbeid

● Prosjektene (planlegging)
tar tid

● Innhenter erfaringer 
fortløpende 

● Tiltak med positiv effekt
– Kan tas i bruk relativt raskt 

(NA-rundskriv)
– Inkluderes inn i revidering 

av normaler
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Hvordan fase inn eventuelle nye løsninger?

Foto: Ove Töpfer/Bypakke Nedre Glomma



11.04.2019

tanja.loftsgarden@vegvesen.no

Takk for oppmerksomheten!

Foto: Ove Töpfer/Bypakke Nedre Glomma


