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Forord 
Vegdirektoratet har startet opp et pilotprosjekt på sykkel. I mandatet for prosjektet er formålet å 

finne fram til gode løsninger for å nå målsettingen om å få flere til å sykle. Resultatene er også ment 

til å kunne fremme lite brukte med «lovlige» løsninger, og til å gi nyttige innspill til eventuelle 

endringer og vurderinger i relevante regelverk og håndbøker.  

Jf mandatet skal prosjektet: 

 Etablere kriterier for pilotanlegg 

 Sørge for at kriteriene gjøres kjent for regionene 

 Definere evaluerings-kriterier og krav 

 Samarbeide med regionene og ev kommuner for å komme fram til gode piloter  

 Ev. fravik fra vegnormalene for riksvegprosjekter behandles i h.t kvalitetssystemet 

Arbeidet med pilotprosjektene administreres fra Planlegging og grunnerverv (PG) med bistand fra 

TRAFF på Veg- og transportavdelingen (VT), Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen (TMT) og 

Trafikant- og kjøretøyavdelingen (TK).  

Det er etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra Vegdirektoratet, regionene og 

kommunene. Prosjektgruppa har ansvar for å vurdere og velge aktuelle piloter, gjennomføre 

pilotene, samt følge opp resultatene av pilotene. I Vegdirektoratet har følgende personer vært del av 

prosjektgruppa: Trang Tran (PG/VT), Bjørn Skaar (TRAFF/VT), Terje Giæver (TMT) Marit Espeland 

(TP/TMT), Anette Hauge (TK),) og Tanja Loftsgarden (PG), som også leder prosjektet. Fra regionene 

og kommunene har Mats Mikael Larsen (Region øst/Syklistenes Landsforening) og Lars Olav Farstad 

(Oslo kommune, Bymiljøetaten) vært del av prosjektgruppa.  

Styringsgruppa består av avdelingsdirektørene Jane Bordal (VT), Bodil Rønning Dreyer (TK) og Marit 

Brandtsegg (TMT). Kjersti Kvalheim Dunham og Ingrid M Heggebø Lutnæs har deltatt i Jane Bordal og 

Bodil Rønning Dreyer sitt fravær. 

Dette notatet er utarbeidet av prosjektgruppa for pilotprosjektet. Notatet beskriver hvilke løsninger 

og case som er valgt å følge opp i prosjektet, samt hvilke kriterier som er viktige for de enkelte 

løsningene. Vegdirektoratet oppfordrer forslagsstillere og andre til å vurdere om de har flere egnede 

steder eller strekninger for å teste ut noen av disse løsningene, og imøtekommer gjerne nye 

søknader. 

Prosjektgruppa anbefaler at prosjektene startes opp så snart som mulig. Prosjektgruppa ønsker å 

følge opp prosjektene tett, og Statens vegvesen vil derfor sørge for at tilstrekkelige før- og 

etterundersøkelser vil evaluere erfaringene med pilotene. 

Styringsgruppa behandlet saken i møte 20.desember. Forslag til piloter ble lagt fram for beslutning i 

ELM 26. januar. Det ble besluttet at forslag til case og utforming skal følges opp videre.  
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1 Kort om prosjektet 

1.1 Bakgrunn 
Vegdirektoratet har startet opp et pilotprosjekt på sykkel, der formålet er å få økt kunnskap og 

konkret erfaring med sykkeltiltak som kan føre til å nå målsettingen om flere syklende. 

Pilotprosjektet er bredt formidlet til kommuner, fylkeskommuner og regioner. Sykkelkoordinatorene 

i Statens vegvesens regioner videreformidlet prosjektet, og tok også imot søknader fra kommuner, 

fylkeskommuner og regioner.  

1.2 Ønskede løsninger 
Det kom inn totalt 36 søknader fra kommuner, fylkeskommuner og regionene. Prosjektgruppa har 

gjennomgått alle forslagene, og vurdert disse i eget vedlegg. Det var stort sett de samme temaene 

som ble det søkt om: bl.a envegsregulert sykkelveg (dansk cykelsti), sykkelgate med begrenset 

biltrafikk, ulike oppmerkingstiltak/sharrows m.v. Prosjektgruppa har foreslått at disse temaene følges 

opp i konkrete case.  

Tabellen under oppsummerer de ulike temaene, konkrete case, og hvordan prosjektgruppa mener at 

disse kan følges opp. 

Tema/Foreslått case Argument for å være pilot Forhold til regelverk 

Envegsregulert sykkelveg 
(cykelsti)  
Oslo kommune: Åkebergveien 

Mange kommuner og regioner har 
etterspurt løsningen. En ønsket og 
omdiskutert løsning som bør testes ut 

Løsningen kan bygges 
innenfor dagens regelverk for 
skilting og oppmerking 

Sykkelfelt med buffer 
Region vest: Salhusveien i 
Haugesund 

Kan øke trygghet ved sykkelfeltet (gir 
utvidet bredde og buffer til bil). Bruk av 
sperrelinje kan bidra til at biler 
respekterer sykkelfeltet i større grad 
(ikke kjører inn i feltet, parkerer) 

Løsning kan bygges innenfor 
dagens regelverk for skilting 
og oppmerking 
 

Sharrows 
Ingen konkrete case 

Kan bidra til å utligne systemskifter, og 
binde sammen deler som mangler 
infrastruktur i områder man ikke ønsker 
full prioritering av sykkel 

Oppmerking er ikke del av 
dagens regelverk. Tillatelse til 
utprøving må avklares med SD 

Sykkelgate med begrenset 
biltrafikk og uttesting av 
sykkelsone-skilt 
Region midt: Kirkegata i 
Trondheim 
Stavanger kommune: Møllegata  i 
Stavanger 

Flere etterspør mulighet til å regulere 
gate der sykkel og bil samvirker, men 
sykkelen likevel skal prioriteres. Ønske 
om å skilte og merke opp sykkelgate der 
bilen fortsatt er tillatt, men kjører på de 
syklenes premisser 

Det er behov for å utarbeide 
nytt skilt og adferdsregler som 
regulerer hva sykkelsone er. 
Tillatelse til utprøving må 
avklares med SD 

Forkjørsregulere sykkelveg 
(vikepliktregulere kryssende veg) 
Region sør: Sykkelekspressveg 
Kristiansand 

Vise hvordan man kan forkjørsregulere 
sykkelveg på en lengre strekning 

Løsning kan bygges innenfor 
dagens regelverk 

 

I notatet er det foreslått hvordan løsningene kan følges opp, og hvilke konkrete case som er foreslått. 

For løsningen «sharrows» finner prosjektgruppa ingen egnede søknader i tråd med kriterier for bruk 

av «sharrows». Det anbefales derfor at notatet sendes ut til alle forslagstillere med invitasjon om å 

komme med nye forslag til «sharrows» der disse kan være mer egnet.  

Prosjektene skal følges opp ved før- og etterundersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å 

dokumentere hvilke konsekvenser prosjektene har på trafikantatferd (alle typer trafikanter), 

sikkerhet, fremkommelighet og opplevd trygghet. Det er også viktig at konsekvenser av tiltakene på 
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drift og vedlikehold (vinterbrøyting m.v) synliggjøres og dokumenteres i undersøkelsene. Tiltakene 

må være driftseffektive og holdbare året rundt.  

2 Forslag til piloter og case 

 

2.1 Envegsregulert sykkelveg- «dansk cykelsti» 
Mange forslagstillere har etterspurt muligheten for å 

bygge envegsregulert sykkelveg, i Danmark kalt 

«dansk cykelsti». Envegsregulert sykkelveg (med 

fortau) innebærer at man sykler på et eget nivå (opp 

fra biltrafikken, og ned fra de gående sitt areal). 

Mange ønsker denne løsningen fordi den kan øke 

opplevelsen av trygghet for de syklende. På grunn av 

stor etterspørsel er det ønskelig å innhente erfaringer 

med denne løsningen i pilotprosjektet. 

Eksempler fra andre land 

Det er i hovedsak i Danmark (primært  
København) og Nederland at denne løsningen brukes, 
samt i noen byer i Europa og Australia (se figur 1). 
 
Løsningen rampes vanligvis ned i kryss, slik at de 
syklende sykler i vegbanen (se fig 1) gjennom kryss 
pga. trafikksikkerhet. Det er derfor viktig at løsningen 
suppleres med krysstiltak.    
 
Tovegs sykkelveg som er normert løsning i Norge er 

vanlig i mange andre land som Sverige (dobbeltrettet 

cykkelbane), USA (cycle track), Tyskland 

(Zweirichtungsradweg), Nederland, Belgia, England 

osv. 

 
Oslo kommune ved Sykkelprosjektet ønsker å ta i 

bruk envegsregulert sykkelveg, og har inkludert 

løsningen inn i forslaget til en Oslo-standard for 

sykkelløsninger (se figur 3). 

 
 

Prosjektgruppas vurdering og anbefaling 

Det er ønskelig å få erfaringer med denne løsningen i Norge for å se hvordan den kan utformes med 

gjeldende trafikkregler. Det er viktig å evaluere hvilke konsekvenser et slikt anlegg vil gi for 

framkommelighet, trafikksikkerhet, arealbruk, kostnader, drift og vedlikehold m.v. 

 

  

Figur 1 Dansk cykelsti, som i kryss rampes ned og blir 
på same nivå som vegbanen. 

Figur 2 Envegsregulert sykkelveg i Åkebergveien 
(forslag Sykkelprosjektet i Oslo kommune) 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEi8nmy-7QAhWHECwKHRvdC3kQjRwIBw&url=http://politiken.dk/kultur/ECE1797940/arkitekturredaktoer-ny-havnepromenade-inviterer-til-for-meget-fest/&psig=AFQjCNGUP8uuei7FerBLnuLtQf0ke6KJ8A&ust=1481629939295746
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Kriterier for envegsregulert sykkelveg og konkret utforming  

Tabellen viser prosjektgruppas anbefalte kriterier for når løsningen er egnet, og anbefalinger til 

hvordan løsningen bør utformes. 

Kriterier for når løsningen 
er egnet 

Bakgrunn Anbefaling 

Tilstrekkelig plass (min 2,2 
m) 

På en envegsregulert sykkelveg sykler 
man på et eget nivå adskilt med 
kantstein mot kjørebanen og 
tilsvarende kantstein mot de gående. 
Det er derfor viktig at det settes av 
tilstrekkelig bredde som muliggjør 
forbikjøringer uten at dette oppleves 
som for smalt, og gir redusert 
trafikksikkerhet. Det må også settes av 
tilstrekkelig areal til øvrige trafikanter. 

Min 2,2 meter bredde (jf 
anbefaling i Danmark)  
 
Tilstrekkelig areal til øvrige 
trafikanter1 

Brukes på lengre strekninger 
med et fåtall av kryss 

Envegsregulert sykkelveg må rampes 
opp og ned i kryss (se bilde fra 
Danmark). Derfor må løsningen brukes 
på strekninger over en viss lengde, og 
ikke på strekninger med mange kryss 
eller avkjørsler 

Strekningen må ikke ha for 
mange kryss eller avkjørsler 
over korte avstander 

Kombineres med krysstiltak Syklisten er i vegbanen ved kryss (pga 
opp- og nedramping). Løsningen må 
derav utformes slik at den bidrar til økt 
trafikksikkerhet  

Se punkt under 

Vikepliktsforhold må 
avklares kryssende veg 

Viktig å synliggjøre at det skal sykles i 
en retning på sykkelvegen og å 
klargjøre vikepliktsforhold i kryss og 
avkjørsler.  
 

Vikepliktsforhold kan avklares 
på tre måter: 

 Ved vikeplikt fra høyre 
gjelder trafikkreglenes 
bestemmelser (figur 3) 

 Innføre forkjørsregulering 
(figur 3) 

 Ved avkjørsel videreføres 
sykkelvegen gjennom 
avkjørsel, og sideveger har 
da ut fra gjeldende 
regelverk vikeplikt. Kan 
unntaksvis suppleres med 
vikepliktskilt (figur 4) 

  

 

  

                                                           
1 Gående på fortau; min 2,5 m 

Bil i kjørefelt: I henhold til krav i håndbok N100 ut fra fart, kjøretøytype og trafikkmengde 
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Pilot Åkebergveien – forslag til utforming 

Tabellen under viser hvordan løsningen kan tilpasses i Åkebergveien mhp vegutforming, skilting og 

oppmerking. Tabellen viser også om dette er i tråd dagens regelverk eller ikke (må fraviksbehandles). 

Se også prinsippskisse (fig 3 og 4). 

 Forslag I tråd med 
dagens 
regelverk  

IKKE i tråd 
med dagens 
regelverk  

Vegutforming • I kryss rampes sykkelvegen ned til kjørebanenivå og 
utformes som sykkelfelt gjennom krysset (fig 3)  

• I avkjørsler videreføres sykkelvegen gjennom krysset 
uten nedramping. Avkjørslene rampes opp mot 
sykkelvegen (fig 4)  

  

Skilting Løsningen må skiltes med skilt 520 Sykkelveg og 526 
Envegskjøring. 

 
 
 
 

 
 

 
I kryss må løsningen reguleres følgende: 
• I kjøreretning: skiltes med skilt 521 Sykkelfelt   

  
• Mot kjøreretning: skiltes med skilt 302 Innkjøring 

forbudt             

          

  

Oppmerking Som ved ordinære sykkelfelt ved kryss 
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Figur 3: Prinsippskisse for en vegs regulert sykkelveg med fortau ved 3 ulike kryssreguleringer, (VD, TRAFF) 
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Figur 4 Prinsippskisse for envegs regulert sykkelveg med fortau der sykkelvegen krysser avkjørsel (VD, TRAFF) 
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2.2 Sykkelfelt med buffer  
 

Bakgrunn  

Flere forslagstillere mener at sykkelfelt kan oppleves 

som utrygge å sykle i. For å øke tryggheten med 

sykkelfelt, er det ønskelig å teste ut om sykkelfelt 

med buffersone mellom sykkelfeltet og kjørefeltet 

kan bidra til å øke tryggheten.  

Tiltaket innebærer oppmerking av en sone som gir 

en ekstra avstand til biltrafikken, og en følelse av et 

bredere sykkelfelt (se figur 7). Oppmerkingen som 

foreslås er heltrukne linjer/sperrelinjer. Dette kan 

bidra til at bilene i større grad respekterer 

sykkelfeltet og ikke kjører inn i dette, eller bruker 

det til parkering (noe som er en utfordring i dag). 

Tiltaket er også et rimeligere tiltak enn å bygge 

envegsregulert sykkelveg med fortau (dansk cykelsti) 

og enklere å drifte.  

 

Eksempler fra andre land 

Sykkelfelt med buffer er bl.a tatt i bruk i USA (Seattle, 

San Fransisco, California, Washington m.v). Tiltaket 

er også til dels tatt litt i bruk noen steder i land i 

Europa som Nederland, Tyskland m.v. Tiltaket er 

særlig tatt i bruk på strekninger der det er ekstra 

utfordringer med trafikkmengder, og der man ikke 

har mulighet (arealer) til separerte løsninger.  

 

Prosjektgruppas vurdering og anbefaling 

Sykkelfelt med buffersone bør testes ut. Løsningen vil være godt egnet for å se om dette kan bidra til 

økt trygghet i sykkelfelt, særlig langs strekninger der det er stor trafikk og det ikke er ønskelig eller 

mulig med adskilte løsninger (sykkelveg med fortau). Tiltaket er også adskillig billigere og mindre 

arealkrevende løsning enn den danske cykelstien. Det er fullt mulig å bygge tiltaket innenfor dagens 

regelverk.  

  

Figur 7 Seperated bike lanes i San Fransisco 
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Kriterier for sykkelfelt med buffer og konkret utforming  

Tabellen viser generelle kriterier for når løsningen er egnet, og våre anbefalinger til krav til løsningen. 

Kriterier for når løsningen er egnet Bakgrunn Anbefaling 

Må være en viktig sykkeltrasé 
 

For at det skal være et 
hensiktsmessig tiltak, må 
gaten være en attraktiv 
sykkeltrasé som har eller 
potensialt vil få mange 
syklister.  

Gata må være en del av en 
sykkelrute, eller del av et 
sammenhengende 
sykkelnett, og slik kunne 
binde sammen manglende 
lenker 

Tilstrekkelig plass til ordinært 
sykkelfelt (1,5 m) og buffersone (0,6 m) 

Det må være god nok plass til 
et ordinært sykkelfelt, samt 
en tilstrekkelig buffersone. 
Det må også settes av 
tilstrekkelig areal til øvrige 
trafikanter. Dersom det blir 
for smale kjørefelt, vil bilene 
trekke inn i buffersonen, og 
bidra til dårlig opplevelse av 
trygghet. 

Min 2,1 meter bredde (1,5 
m+0,6 m) 

På strekninger som har spesielle 
utfordringer og behov: 

 Høy ÅDT (behov for 
sykkeltilrettelegging) 

 Der det ikke er mulig (areal) til 
separert løsning 

 Der det er ønskelig å øke 
trygghet  
og trafikksikkerhet 

  

 

Forslag til utforming i Salhusveien, Haugesund 

Prosjektgruppa anbefaler at man tar i bruk følgende krav til vegutforming, skilting og oppmerking: 

 Forslag I tråd med 
dagens 
regelverk  

IKKE i tråd 
med dagens 
regelverk  

Vegutforming Løsningen må samsvare med krav til 
ordinære sykkelfelt (ÅDT, tosidig løsning, 
oppmerking i kryss, m.v) 
 
Sikre tilstrekkelig areal til øvrige trafikanter 
(gående, kjørefelt, kollektivtrafikk) som vist i 
tverrprofil i figur 8  

  

Skilting Skiltes som ordinært sykkelfelt    
Oppmerking Buffersone merkes som vist i figur 9   
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Figur 9  Sykkelfelt med buffer mot vegbanen- buffersone 0,6 m  (VD, TRAFF) 

 

Figur 8 Tverrprofil for sykkelfelt med buffersone i Salhusveien, Haugesund  (fra forslagsstiller) 
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2.3 Sykkeloppmerking- Sharrows  
 

Bakgrunn 

Flere forslagstillere etterspør oppmerkingstiltak i gater 

der man skal sykle i blanda trafikk. Noen slike 

oppmerkingstiltak har felles betegnelse sharrows som 

består av sykkelpictogram og piler (se figur 10).  

Hensikten med tiltaket er å få syklister til å plassere 

seg mer strategisk i vegbanen (lenger ut i vegbanen), 

samt gjøre bilister mer oppmerksomme på de 

syklende. Løsningen kan slik bidra til å redusere 

utfordringer med systemskifter der det mangler 

infrastruktur, og binde sammen gater som er 

tilrettelagt for sykkel. 

 

Eksempler fra andre land 

Slike sharrows brukes bl.a. i England eller USA.  

 

Prosjektgruppas vurdering og anbefaling 

Det kan være interessant å teste ut sharrows der man ønsker å tilrettelegge for sykling i blanda 

trafikk, og ønsker å binde sammen deler av ei sykkelrute eller sykkelvegnett som mangler 

infrastruktur. Det kan være en løsning som kan tas i bruk i gater det er vanskelig å få til fullgode 

løsninger, eller der man venter på bedre løsninger for sykkel på sikt. Det er imidlertid viktig at det 

samtidig gjennomføres tilstrekkelige fartsreduserende tiltak. 

Kriterier for sharrows og utforming 

Tabellen viser generelle kriterier for når løsningen er egnet, og våre anbefalinger til krav til løsningen. 

Prosjektgruppa mener imidlertid at det ikke var noen av søknadene om sharrows som var i tråd med 

disse, og ønsker derfor å få nye søknader om å teste ut denne løsningen. 

Kriterier for når løsningen er egnet Bakgrunn Anbefaling 

Gata må være en viktig sykkeltrasé  
 

For at det skal være et 
hensiktsmessig tiltak, 
må gaten være en 
attraktiv sykkeltrasé 
som har eller 
potensialt vil få mange 
syklister.  

Gata må være en del av en 
sykkelrute, eller del av et 
sammenhengende 
sykkelnett, og slik kunne 
binde sammen manglende 
lenker 

Lavt fartsnivå   Fartsgrense 30 eller 40 km/t 

Brukes ved følgende formål: 

 På strekninger som mangler 
infrastruktur  

 For å knytte sammen 
sykkelinfrastruktur 

 For å synliggjøre manglende deler av 
infrastruktur for sykkel 

 Når ordinær infrastruktur ikke er mulig 
(manglende areal til egne løsninger)  

 Et temporært tiltak før man får 
etablert fullgode løsninger for sykkel) 

  

Figur 10 Bruk av sharrows i USA 
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Utforming  

Tabellen under viser hvordan løsningen kan tilpasses konkret på en strekning mhp vegutforming, 

skilting og oppmerking 

 Forslag I tråd med 
dagens 
regelverk  

IKKE i tråd 
med dagens 
regelverk  

Vegutforming Fysiske fartsreduserende tiltak må 
gjennomføres (innsnevring av vegbanen, e.l) 
 

  

Skilting Bruk av visningsskilt for sykkelruter   

Oppmerking Merkes opp med høyrestillt sykkelpictogram 
med piler som vist i figur 11 og 12  
 
Symbolstørrelse 1,5 m 
 
Symbolet vil ikke ha noen regulerende 
betydning, men skal bl.a. gi informasjon til 
syklister og andre trafikanter at man befinner 
seg på en sykkelrute, samt bidra til at 
syklister velger en hensiktsmessig og sikker 
plassering i vegbanen   

  

 

         

Figur 11 Tverrprofil «sharrows» (VD, TRAFF)       Figur 12 Tverrprofil «sharrows» med kantparkering (VD, TRAFF) 
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2.4 Sykkelgate med begrenset biltrafikk (trafikkmengde) 
 

Bakgrunn  

Flere forslagstillere etterspør en utvidelse av 

dagens sykkelgate. I dagens normaler har vi en 

sykkelgate som prioriterer vegarealet til sykkel, 

der det ikke er tillatt for bil. Begrenset tilgang 

for motorisert trafikk er mulig ved hjelp av 

skilting (for eksempel kjøring til eiendommer, 

varelevering o.l). 

 

Flere ønsker en sykkelgate der vegarealet er  

prioritert for sykkel, samtidig som det er tillatt 

for bil. Flere som søker om dette kaller dette en 

sykkelgate, der bilene kjører på sykkelens 

premisser eller en sykkelgate der «bilen er 

gjest».  

Et argument for denne løsningen er at det er 

vanskelig å få politisk vilje til å regulere bort bilen helt, og at en slik sykkelgate kan være mer 

akseptabel og enklere å få gjennomført. Et annet argument kan være at gatas funksjon tilsier noe 

biltrafikk, og at det er praktisk umulig å fjerne alle biltrafikk. 

Eksempler fra andre land 

Slike sykkelgater er vanlige i Nederland, Tyskland og Danmark, og omtales hhv i disse landene som: 

fietsstraat, fahrradstraße, cykelgade. Sykkelgatene brukes i hovedsak der det ikke er mye biltrafikk 

(mindre bygater og boliggater), og der det er en stor mengde syklister (en del av en sykkelrute eller 

et sammenhengen nett). 

Løsningen skiltes og oppmerkes litt ulikt i disse landene, men innebærer i hovedsak at vegarealet 

settes av til sykkelbruk, samtidig som underskilt viser til at all type biltrafikk er tillatt. Under vist med 

eksempel fra Danmark, der følgende sykkelsoneskilt nylig er tatt i bruk i Danmark (trådde i kraft i 

oktober 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Sykkelgate i København- Elmegade 

Figur 6 Skilting av cykelgade i Danmark. Kan også brukes med underskilt som vist lengst til høyre. 
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Prosjektgruppas vurdering og anbefaling 

Sykkelgate med begrenset trafikkmengde for bil er en etterspurt løsning, særlig i flere av de største 

byene, der man har begrenset arealer tilgjengelig (smale gatebredder). Det er også et tiltak som kan 

bidra til større prioritering og tilrettelegging for sykkel, særlig i områder der det er vanskelig å få til 

separate løsninger (sykkelfelt, sykkelveg m.v). Sykkelgate med begrenset trafikkmengde for bil kan 

slik være et godt egnet tiltak for sykkel i boliggater og bynære områder der det er vanskelig å få til 

separate løsninger for sykkel, og der det likevel er ønskelig at sykkelen skal prioriteres høyt (f.eks på 

viktige traseer inn til sentrumsområder). 

 

Kriterier for sykkelgate med begrenset biltrafikk og konkret utforming  

Tabellen viser generelle kriterier for når løsningen er egnet, og anbefalinger til krav til løsningen. 

Kriterier for når løsningen er 
egnet 

Bakgrunn Anbefaling 

Sykkelgata må være en viktig 
sykkeltrasé  
 

For at det skal være et 
hensiktsmessig tiltak, må 
gata være en attraktiv 
sykkeltrasé som har eller 
potensialt vil få mange 
syklister.  

Gata må være en del av en 
sykkelrute, eller del av et 
sammenhengende sykkelnett, og 
slik kunne binde sammen 
manglende lenker 

Gata må ikke ha for mye 
biltrafikk 

Egnet tiltak i boliggater med 
lav ÅDT. Vegbanen er 
tilrettelagt for sykkel, og må 
derfor ikke ha for mye 
biltrafikk 

Øvre ÅDT: 2000-3000 
 

Sykkelgata må utformes slik at 
farten reduseres  
 

Det er viktig at sykkelgatas 
tverrsnitt og utforming 
legger opp til at hastighet for 
motorvogn reduseres.  

 

Lavt fartsnivå, maks 30 km/t 
 
 

Sykkelgata må strukturere 
parkeringsareal 
 

Sykkelgater må ikke være 
gater med stort behov for 
varetransport, eller 
korttidsparkering ifm ulike 
ærender i gata 
 

Må tilrettelegge for parkering 
innenfor definerte områder 
 

Må klargjøre vikepliktsforhold 
ved kryss 

Det er viktig at sykkelgata 
har gode kryssløsninger som 
er klargjørende ift vikeplikt 

Utforming av gata må være 
selvforklarende ev. om nødvendig 
ha skilting og oppmerking som 
klargjør reguleringen 
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Utforming i Kirkegata/Møllegata 

Prosjektgruppa anbefaler å ta i bruk følgende vegutforming, skilting og oppmerking i de to valgte 

prosjektene. 

 Forslag I tråd med 
dagens 
regelverk  

IKKE i tråd 
med dagens 
regelverk  

Vegutforming Må utformes slik at farten reduseres, og 
sikre tilstrekkelig for alle trafikanter (figur 7). 
De gående må ha tilfredsstillende gode 
forhold (adskilt fortau). 
 
Strukturering av parkeringsareal 
(oppmerking, kantlinjer, kantstein e.l. som 
klart definerer parkeringsarealer) 

  

Skilting  
 

Soneskilt for sykkelgate testes ut (se fig 8). 
Skiltet vil ikke ha trafikkregulerende 
betydning, men synliggjøre overfor 
trafikantene at vegarealet er prioritert for 
sykkel, samtidig som det er tillatt for andre 
kjørende. Eventuelle trafikkreguleringer i 
gata f.eks, regulering av fartsgrense, stans 
eller parkering, må derfor i prøveperioden 
reguleres med egne skilt. 

  

Oppmerking 
 

Vurderes i det konkrete pilotprosjektet   
 

 

Figur 7 Tverrsnitt for sykkelgate (bredder vurderes i de konkrete prosjektene) 
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Figur 8 Soneskilt for sykkelgate med  underskilt «Kjøring med motorvogn tillatt» 

 

2.5 Synliggjøring av å forkjørsregulere sykkelveg  
 

Bakgrunn 

Flere forslagstillere ønsker å øke 

framkommeligheten for de syklende ved å 

forkjørsregulere sykkelvegen. Det kan gjøres 

ved å vikepliktsregulere kryssende veg. 

Dette er fullt mulig å gjøre i dag innenfor 

regelverket, men det er usikkerhet om 

hvordan dette konkret kan gjennomføres. 

Det er viktig at dette gjøres på sykkelveger 

der forholdene er ligger til rette for det: en 

egna strekning over en viss lengde, med 

samme type system, få kryss med bilveg, m.v  

 

Prosjektgruppas vurdering og anbefaling 

Her var det en god søknad fra region sør (Sykkelekspressveg i 

Kristiansand). De ønsker å forkjørsregulere hele strekningen for 

sykkelekspressvegen, samt teste ut nye skilt. Prosjektgruppa 

ønsker å bistå region sør med å få å forkjøreregulere deler av 

strekningen, der forholdene ligger til rette for det. En 

forkjørsregulering av hele strekningen vil være vanskelig da det 

er ulik type infrastruktur på strekningen, (gang- og sykkelveg, 

sykkelveg med fortau osv.). Prosjektgruppa ønsker et 

arbeidsmøte med prosjektstiller i region sør for å vurdere 

strekninger som er egnet.  


