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Formålet med utviklingsprosjektet 

● Utvikle en metodikk for å kartlegge forholdene for gående og syklister 
i et bysentrum.

● Anvende metodikken på et konkret sentrumsområde

● Foreslå prinsipper og løsninger basert på:

• N100: Syklister og gående bør ikke dele arealer der antall gående 
overstiger 15 i timen

• Skille trafikanter med ulik hastighet

• Syklister og gående skal ha et sammenhengende, trygt og fremkommelig 
nett som er lett å orientere seg i

• Sykkelnettet skal i størst mulig grad representere de raskeste rutene

• Det skal være mulig for syklister med ulik hastighet å passere hverandre 
på en trygg måte

• Hver gate bør kun inneholde tre ulike trafikantgrupper: gående, syklister, 
kollektivtrafikk eller bil.
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Prosjektet skal bidra til å belyse:

● Hvordan legge grunnlaget for å øke antall syklister og gående og 
derved skape en «Safety in numbers» – effekt»? 

● Hva er forutsetningene for å kunne forby sykling på fortau
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Valg av fokus: Forholdene for syklister

Begrunnelse:

● De gående har et sammenhengende tilbud av fortau og gågater

● Det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for de gående er å få 
syklistene ned fra fortauet

● Syklistene mangler et trygt og attraktivt tilbud – derfor blir fortauet 
foretrukket av mange/de fleste

● De gåendes situasjon vil belyses gjennom spørreundersøkelse og 
ved observasjoner på strekninger og i kryss

● Trafikksikkerheten vil bedres med å begrense konfliktene mellom 
trafikantgruppene (indirekte)
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Metodikk



FØRSTE FASE - Registreringer

A.  Metodikk for nettverk

● Utvikle omforente kriterier knyttet til attraktivitet 

● Utvikle en metodikk for kartlegging av forholdene 

● Gjennomføre kartlegging i et konkret bysentrum

● Lage kart som viser «godkjent» nett og hva som gjenstår (gapet)

● Utpeke eventuelle pilotprosjekter 

B.  Metodikk for observasjoner

● Utvikle metodikk for observering av faktiske bruk av strekningsløsninger, kryss og 
systemskifter 

● Kartlegge bruk av sykkelfelt og andre etablerte sykkelløsninger

● Kartlegge sykling på fortau 

● Observering i kryss 

● Lage spørreundersøkelse for å undersøke hvordan syklister og gående opplever 
situasjonen i dag – også seg i mellom

● Utpeke eventuelle pilotprosjekter 
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ANDRE FASE - Medvirkning

A.  Metodikk for spørreundersøkelse

● Utarbeide spørsmål for opplevelse og bruk

● Dele spørreundersøkelse på sosiale medier på relevante grupper/sider

● Samle og lage statistikk av resultater og evaluere

● Resultat: Kartlagte opplevelser for syklister og gående + samspill

B.  Metodikk for workshop

Åpen fase:

● Utvikle kart med «desirelines» for gjennomgangstrafikk og møteplasser

● Utvikle utkast til gatebruksplan ut fra innhentet registreringer og analyser

● Videreutvikle utkast til gatebruksplan på bakgrunn av «desirelines»-øvelsen 

● Resultat: Den ideelle løsning

Lukke fase:

● Lage nettverk for biltrafikk

● Tydelig føringer for kollektivtraseer og bilfrie områder

● Lage nettverk for sykkel 

● Sammenstille til utkast til gatebruksplan

● Resultat: En realitetsorienter løsning
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Midtbyen er valgt som caseområde fordi:
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● Det er et avgrenset sentrumsområde 
med et avgrenset trafikksystem.

● Trondheim er godt tilrettelagt for sykkel, 
og sykkelandelen er høy sett i norsk 
sammenheng.

● Det er vedtatt en gatebruksplan for 
Midtbyen som bygger opp om 
satsingen på kollektiv, gåing og sykling. 
Bykjernen skal være bilfri, hastigheten 
redusert og gateparkering fjernes/flyttes 
inn i hus.

● Det er mulig å finansiere tiltak gjennom 
Miljøpakken i tillegg til statlige midler

● Miljøpakken i Trondheim satser på å 
gjøre Trondheimsområdet til et forbilde 
for moderne bytransport. 

● Fokuset i dag er effektivitet og miljø. 
Fokuset på ulykker/trafikksikkerhet vil 
komplementere det arbeidet som 
foregår i Miljøpakken.



Valg av fokus og hovedkriterier

● De gående har i dag et 
sammenhengende nett, men 
fortauene er stedvis for smale. 

● Hvordan er forholdene for 
syklister i sentrumsgatene?

● Kartlegging av sykkelnett ut i 
fra hovedkriterier:

• Sosial trygghet

• Trafikal trygghet

• Fremkommelighet

• Tilgjengelighet



Nettet som er kartlagt
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Inndeling i ruter og delstrekninger
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Kartleggingsskjema
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Sosial trygghet (kveld)
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Sosial trygghet i spørreundersøkelse
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Trafikal trygghet
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Gående siste 5 år
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Syklister siste 5 år



Fremkommelighet
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Sammenstilling fremkommelighet, trafikal og 
sosial trygghet
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Tilgjengelighet
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Gågater og viktige gangakser



Registreringspunkter for observasjon



Andelen gående og syklister

Sted Tidsrom

Antall 

gående

Antall 

syklister

Andel 

gående

Andel 

syklister

Andel syklister 

på fortau

Andel 

kvinnelig 

syklister på 

fortau

Andel 

mannlige 

syklister på 

fortau

Kjøpmannsgata 1 time morgen 137 401 25 % 75 % 1 % 0 % 100 %

Olav Tryggvasons 

gate 1 time morgen 181 37 83 % 17 % 81 % 40 % 60 %

Olav Tryggvasons 

gate 1 time ettermiddag 735 93 89 % 11 % 81 % 48 % 52 %

Munkegata sør 1/2 time morgen 210 89 70 % 30 % 39 % 37 % 63 %

Munkegata nord -

østsiden 1 time ettermiddag 449 61 88 % 12 % 59 % 45 % 55 %

Munkegata nord -

vestsiden 1 time ettermiddag 890 83 92 % 85 % 70 % 30 % 70 %

Søndre gate 1 time ettermiddag 860 95 90 % 10 % 46 % 37 % 64 %

Kongens gate 1 time ettermiddag 316 81 80 % 20 % 81 % 41 % 59 %

Dronningens gate 1 time ettermiddag 188 68 64 % 36 % 22 % 44 % 56 %

Dronningens gate 1 time morgen 196 114 37 % 63 % 23 % 58 % 42 %

Dronningens gate 

- koll.gate 1/2 time ettermiddag 483 52 90 % 10 % 69 % 53 % 47 %

Prinsens gate 1 time morgen 165 73 69 % 31 % 92 % 49 % 51 %

Bispegata 1 time morgen 88 433 17 % 83 % 10 % 45 % 55 %



Krysstellinger



Oppsummering observasjon

● Gater som ikke er tilrettelagt med egne sykkelløsninger har stor grad av 
fortausykling både med og mot kjøreretningen

● Dette gjelder også gater som har høy trafikal trygghet

● Menn og kvinner bruker like mye fortauet som «sykkelvei» 

● Kollektivgatene er mest problematisk for syklister

● Fortausykling i kollektivgater gir størst konflikter i samspillet mellom gående 
og syklister

● Det er høy andel syklister i gatene som er tilrettelagt med sykkelfelt

● Syklistene sykler i liten grad på fortau der det er sykkelfelt

● Systemskifte fra sykkelfelt til trafikkert gate fører til sykling på fortau

● Syklistene bruker i stor grad fotgjengerfaser/fotgjengerfelt ved kryssing

● Vrimlefase fungerer best der det er stort behov for kryssing på tvers 
(ønskelinjer)
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Spørreundersøkelse
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Workshop som metode
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Workshop 1: Desirelines og forslag til gatebruksplan
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Workshop 2: Realitetsorientering og tilpasning
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Refleksjoner i etterkant

● Gapet mellom der man er og der man bør være var større enn vi først antok 

● Fortausyklingen er meget omfattende i Midtbyen, noe som lar seg forklare med 
et manglende sammenhengende tilbud til syklistene

● Konfliktene mellom gående og syklister er størst i kollektivgatene

● Det viktigste tiltaket for de gående er å få syklistene ned fra fortauet

● Syklistene må ha et tilbud de oppfatter som trygt og attraktivt for å velge noe 
annet enn fortau

● Trygt og attraktivt er to sider av samme sak

● Syklistene trekkes til de gatene der det er et attraktivt sykkeltilbud – selv om det 
betyr en omvei

● Det nytter ikke kun å jobbe sykkelnettet uten å vurdere resten av gatebruken

● Det er vanligvis ikke plass til mer enn tre trafikantgrupper i hver gate

● Det å samle syklister og fotgjengere i enkelte gater og kryss bidrar også til en 
«Safety in numbers»- effekt – i tillegg til en generell vekst 

● Kriteriet for å forby sykling på fortauet er at det fins et sammenhengende og 
attraktivt alternativt tilbud til syklistene
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?



Hvordan gjøre verktøyet nyttig 
og enkelt i bruk?
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Promotere med film

https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c

https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c


Thank you


