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Forord
Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Innholdet i
dokumentet vil bli oppsummert i en hovedrapport og bli videre behandlet i regionale møter med
fylkeskommunene, i referansegruppen for Nasjonal transportplan og i transportetatene.
Strategi- og analysefasen er grunnlaget for transportetatenes arbeid med planfasen av Nasjonal
transportplan 2018-2027. Planfasen skal gi anbefalinger for Samferdselsdepartementets rullering av
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Dette arbeidsdokumentet drøfter hvordan målet i Nasjonal transportplan 2014-2023 om 8 prosent
sykkelandel skal nås innen 2023. Hensikten med prosjektgruppens arbeid har vært å gjennomføre en
GAP-analyse om hvordan målet skal nås og foreslå hvilke virkemidler og tiltak som skal til.
Arbeidsdokumentet er en delleveranse til dokumentet om byområdene. Flere strategier og tiltak som
anbefales er imidlertid generelle og bør ivaretas i andre deler av strategi - og analysedokumentet.
Arbeidsgruppens mandat: Med grunnlag i Nasjonal sykkelstrategi og eksisterende kunnskapsgrunnlag
lages det en GAP-analyse av hvilke tiltak og virkemidler som er nødvendige for å nå målet om 8
prosent sykkelandel på landsbasis, og 10-20 prosent i byene innen 2023. Prosjektet bør vurdere om det
er behov for å gjøre endringer av indikatoren i målstrukturen for sykkelbruk. Et eventuelt
endringsforslag må videreformidles til prosjektet for målstruktur.
Innspill til endring av målstruktur i Nasjonal transportplan 2018-2027 er levert prosjektet for
målstruktur 10.07.2014, og er ikke med i dette notatet. Vi har her valgt å ikke foreslå endring av mål
for sykkelandel. Men i det videre arbeid med Nasjonal transportplan bør det gjøres en faglig vurdering
om hvordan målet skal fastsettes og eventuelt nyanseres geografisk.

Anbefalingene i notatet står for prosjektgruppens egen regning.
Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Marit Espeland – Statens vegvesen Vegdirektoratet, leder
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Trude Schistad – Statens vegvesen Region øst
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1. GAP-analyse av måloppnåelse på sykkel i Nasjonal
transportplan 2014-2023

I denne analysen viser vi til mål om å få flere til å sykle og Statens vegvesen sin innsats for å nå disse,
det vurderes i hvilken grad vi er på veg mot å nå målet, om det er behov for å øke innsatsen og hva
som eventuelt er nødvendige av nye tiltak for at målene skal nås innen 2023.
1.1 Målene for inneværende periode
Transportetatenes arbeid for å få flere til å sykle ivaretas i perioden 2014-2023 gjennom hovedmål om
økt framkommelighet og etappemålet «bedre framkommelighet for gående og syklende».
Hovedmålene i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) er at vi innen 2023 skal nå 8 prosent
sykkelandel på landsbasis. For at dette målet skal nås, ble det forutsatt at sykkelandelen i byene skulle
være 10-20 prosent. Det er også et mål at 80 prosent av barn og unge skal sykle eller gå til skolen.
Statens vegvesen har ansvar for 10 000 km riksveg, og om lag 2 100 km anlegg for gående og
syklende. Som del av sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder ble det i siste
handlingsprogram 2010-2013 bygget 34 km langs riksvegnettet, hvor målet var 60 km.
Det er ikke satt mål på antall sykkelparkeringsplasser ved jernbanestasjoner, men Jernbaneverket har
ansvar å sørge for et tilfredsstillende sykkelparkeringstilbud ved stasjonene.
1.2 Status og vurdering av måloppnåelse
Målet om 8 prosent sykkelandel har ligget fast siden NTP 2006-2015, og den nasjonale
reisevaneundersøkelsen (RVU) har vist at sykkelandelen har vært relativt stabil på 4-5 prosent siden
2001 1.
Arbeidsgruppen har beregnet måloppnåelse og vurdert fordeling av sykkelandeler i de ulike
byområdene 2. Dette er kvalitetssikret av Transportøkonomisk institutt (TØI), som i tillegg har kommet
med forslag til virkemidler og tiltak3. TØI har også vurdert ulike scenarier for å nå målet, hvor alle
forutsetter en vesentlig økning av sykkelandeler i storbyområdene.
Den største utfordringen har vært å beregne eller anslå hvor langt vi har nådd i 2013, fordi resultatet
fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen ikke vil foreligge før rundt årsskiftet. Det foreligger
noen lokale reisevaneundersøkelser og resultater fra enkelte tellepunkter. Undersøkelsene kan ikke
direkte sammenlignes da det er ulike metoder som ligger til grunn, men bidrar til å danne et bilde av
hvordan situasjonen er. Beregningene fra arbeidsgruppa og TØI gir en samlet sykkelandel i Norge på
4,6 i 2013. Dette må sees på som en relativ optimistisk vurdering.
På dette grunnlaget er det vurdert måloppnåelse ved en utvikling i sykkelander fra 4,2 i 2009 til 4,6 i
2013. Det er lagt til grunn en lineær vekst, med utgangspunkt i RVU 2009. En slik konstant vekst vil
gi en sykkelandel på 5,6 prosent i 2023, det vil si langt under målet om 8 prosent. Vi viser til vedlegg
for flere detaljer om denne beregningen.
Dette gapet tydeliggjør at en videreføring av dagens innsats ikke vil være tilstrekkelig for å nå målet.
Større verdsetting av sykling som positivt redskap for gode helseeffekter og godt bymiljø betinger et
trendbrudd og taktskifte i satsingen.
1.3 Mer av det samme med større kraft og fornyet innsats
I de neste kapitlene foreslår vi virkemidler og tiltak som vi mener vil være gode strategiske grep og
som vil kunne snu trenden og øke sannsynligheten for at målet om 8 prosent sykkelandel nås.
Dokumentasjon viser at det ikke er tilstrekkelig med innsats på et område, men nødvendig med en
forsterket og samlet innsats med flere virkemidler og tiltak. De tiltakene vi foreslår kommer i tillegg til
dagens innsats og føringer som vi forutsetter videreføres.
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Arbeidsgruppens konklusjon er at målet om 8 prosent sykkelandel bare kan nås med en
kraftig kursendring av fysiske, økonomiske, organisatoriske så vel som trafikantrettede
virkemidler og tiltak.

2. Styrket innsats på fysisk tilrettelegging for sykling

Økt satsing på fysisk tilrettelegging i form av flere, mer attraktive og sammenhengende sykkelanlegg
er nødvendig for å få flere til å sykle. Skal målet om 8 prosent sykkelandel nås, må vi ha et tilbud til
ulike typer syklister, fra barn og eldre til transportsyklisten på veg til jobb. Viktige kvalitetskrav er:
-

Framkommelighet (redusert reisetid)
Trygghetsfølelse (mindre opplevd risiko)
Trafikksikkerhet (mindre faktisk risiko)
Komfort (både på sykkelrute og i forbindelse med parkering)
Opplevelse (blant annet estetiske kvaliteter)

2.1 Økte riksvegbevilgninger til sykkelanlegg
Vi foreslår en opptrapping av midler til statlige sykkelanlegg utover det som er foreslått i
gjeldende NTP.

N ye anlegg

I handlingsprogrammet for 2014-2017 er den nasjonale investeringsrammen til gang- og sykkeltiltak
på 2,4 mrd kr fordelt på fire år 4. I Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 ble det grovt anslått et behov på
20 mrd kr langs riksvegnettet 5. En omfattende kartlegging av behov gjennom rutevise
riksvegutredninger som nå pågår, tyder på at behovet er langt større. Det er behov for å øke
investeringsrammen for 2018-2022.

Byområder og sykkelekspressveger

Tiltak i byområder og sykkelekspressveger vil kreve bevilgninger i en annen størrelsesorden enn det
som til nå har vært vanlig. For sykkelekspressveger vil det være behov for egne midler utover den
ordinære rammen til gående og syklende. Dette gjelder også planlegging og grunnerverv.
Videre må det også sikres tilstrekkelige midler til å ivareta gående og syklende i de nye
bymiljøavtalene og i store prosjekter. Det er etablert en tilskuddsordning til kommuner fra 2014/2015.
Denne må videreføres og bli så omfattende at den gir synlige resultater på sykkeltrafikken.

Oppgradering av eksisterende anlegg

Kartleggingen nevnt over viser også et stort behov for oppgradering av eksisterende anlegg. Det er
nødvendig med omfattende innsats på eksisterende sykkelanlegg for å gjøre disse mer attraktive. Dette
inkluderer både oppgradering til vegnormalstandard og tiltak for å ta igjen etterslep på vedlikehold,
inkludert dekketilstand.
Mange sykkelanlegg er nedslitte eller har løsninger som ikke er etter dagens standard. Dette gjelder
spesielt i byområdene. De er ofte planlagt på en tid da det ble ansett som fornuftig å blande fotgjengere
og syklister, også i byområder. Det er behov for å utvikle sykkelanleggene, på samme måte som det
øvrige vegnettet endrer seg over tid.
2.2 Høyere kvalitet på nye sykkelanlegg
Vegnormalene og sykkelhåndboka må videreutvikles slik at de bygger opp under målet om
økt sykkeltrafikk. Sykkelanleggene må være så attraktive at folk velger å sykle der, og de
må være dimensjonert til å ta den trafikkøkningen som er planlagt.
Sykkelanleggene vi bygger må være framtidsrettet og bidra til at sykkeltrafikken øker i tråd med
nasjonale mål. Det er en klar sammenheng mellom etableringen av nye attraktive anlegg og
sykkelbruken 6. Sykkelveinettet må ha en standard som gjør det fristende å sykle for flere grupper av
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befolkningen. I konkurranse med biltrafikken må god framkommelighet for syklister vektlegges
sterkere.
I pressområdene er det behov for et hovednett med bredere sykkelveger enn det normalene i dag
tillater, både ut fra antallet syklister og fordi man har en blanding av syklister med svært ulike
hastigheter. Det må også tas hensyn til at nye typer av sykler vil øke i omfang, slik som el-sykkel og
sykler for varetransport.
2.3 Økt bruk av oppmerking og trafikkregulerende tiltak
Gjeldende regelverk gir muligheter for bedre tilrettelegging for syklister innenfor
eksisterende areal, og flere av disse tiltakene kan gjennomføres relativt raskt. Vi foreslår at
det tas et sentralt initiativ ovenfor byområdene med sikte på å få til en økt innsats.
Eksempler på tiltak som kan benyttes oftere er fartsgrense 30 km/t, toveis-sykling i envegsregulerte
gater, sykkelbokser i lysregulerte kryss, lysregulering med grønn bølge, forkjørsregulering for
syklister med flere. Slike tiltak vil gi både økt trygghet, sikkerhet og framkommelighet, og de vil i
tillegg signalisere at sykling blir verdsatt som en ønsket transportform.
2.4 Økt satsing på vintersykling og samordnet helårsdrift
Staten kan i de største byene ta initiativ for bedre samarbeid for enhetlig driftsstandard på
hele traseer, uavhengig av vegholder.
Sammenlignet med Sverige og Finland har Norge en uforholdsmessig lav sykkelandel på vinteren. På
landsbasis er det for eksempel kun 1 prosent sykkelandel i januar. I svenske og finske vinterbyer har
man lykkes med å oppnå en vintersykkelandel opp mot 50-70 prosent av sommer-sykkelandelen.
Dersom vi oppnår det samme i Norge, vil dette isolert bidra til en økning i nasjonal sykkelandel med
om lag 1 prosentpoeng, ifølge TØI 7.
Fra 2013 ble det innført høyere standard for vinterdrift av sykkelnett langs riksveg etter hvert som det
ble inngått nye driftskontrakter. I dag er det opp til kommunene hvordan det kommunale vegnettet skal
driftes. Dette kan gi store variasjoner i standard på sykkelruter. For å få flere til å sykle også om
vinteren er det behov for å finne løsninger og nye metoder som gir en mer enhetlig og forutsigbar
drifts- og vedlikeholdsstandard på tvers av vegholdere. Oppfølging av drift og vedlikehold for
syklende og gående bør følges opp gjennom egne gjennom indikatorer.
2.5 Utbygging av sykkelekspressveger for økt sykkelpendling
Vi foreslår at Statens vegvesen tar initiativ overfor fylkeskommuner og kommuner til å sette
et mål om utbygging av sykkelekspressveger inn mot og gjennom storbyområder.
Sykkelekspressveger inn mot og gjennom byområder vil være effektive tiltak for å få flere til å velge
sykkel framfor bil på litt lange avstander, og vil være et viktig bidrag for å nå målet om nullvekst i
biltrafikken 8. Det må lages en plan for hvor sykkelekspressveger bør etableres med
finansieringsmodell og prosjektorganisering som sikrer gjennomføring.
2.6 Legge til rette for sykkelparkering ved kollektivknutepunkt
For å bedre utnytte potensialet på kombinasjonsreiser må det etableres mange flere godt
synlige, trygge sykkelparkeringsanlegg med høy arkitektonisk kvalitet i umiddelbar nærhet
til kollektivtilbudet. Antallet plasser må være tilpasset det framtidige målet for vekst i
sykkeltrafikken.
Enkle og attraktive bytter mellom sykkel og kollektiv kan bidra til å gjøre sykkelen til det foretrukne
framkomstmiddelet på flere og lengre deler av hele reisekjeder 9. På den ene siden handler et slikt
samspill om sykkelens mulighet til å bygge oppunder kollektivsystemet i form av tilbringerreiser. I
bykjernene handler det også om sykkelens mulighet til å avlaste kollektivnettet på korte reiser.
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I de senere årene har det blitt bygget flere sykkelhotell, men legger man til grunn at målet om
sykkelandel bør være det samme for reiser til stasjonene som for reiser generelt, mangler det fortsatt
mye på standard så vel som antall sykkelparkeringer ved de fleste stasjonene.
2.7 Attraktive gang- og sykkelanlegg ved skolene
Alle barn og unge må sikres en trygg og sikker skoleveg i en radius på minst 4 km fra
skolen. Behovet må kartlegges og det må settes en tidsfrist for når målet om sikre og trygge
skoleveier skal være nådd.
Et av målene i nasjonal sykkelstrategi er å få flere barn og ungdom til å velge sykkel til og fra skole og
fritidsaktiviteter. Målet er at 80 prosent skal gå eller sykle til skolen. Siste status er fra RVU i 2005 10,
da var det om lag 60 prosent som gikk eller syklet til/fra skolen.
Vi foreslår at det gjennomføres en behovskartlegging av skoleveier med en radius på 4 km rundt
skolene. Videre må det utarbeides kostnadsoverslag og lages gjennomføringsplaner. Til støtte for
utforming av gode trafikkløsninger i skolens nærområder foreslår vi at Statens vegvesen lager en
veileder.

3. Nye trafikantrettede tiltak

En kombinasjon av en rekke ulike tiltak er viktig suksesskriteria for de byene som lykkes best. Dette
er et av hovedfunnene i rapporten Klimaeffekt av økt sykling og gåing, og suksesskriterier for økt
sykling 11. Det samme er også et viktig poeng i Nasjonal sykkelstrategi for perioden 2014-2023.
Kampanjer og annen direkte påvirkning av trafikantene bør være en del av det samlede sykkelarbeidet.
3.1 Ta i bruk kampanjer
Arbeidsgruppen anbefaler at Statens vegvesen tar i bruk kampanjer og annen påvirkning av
trafikanter for å få flere til å sykle og gå.
I dag har Statens vegvesen ikke planer om kampanjer for å få flere til å sykle eller gå. Policyen er at de
nasjonale kampanjeressursene skal konsentreres om trafikksikkerhetskampanjer. Samspills-kampanjen
som ble lansert i 2013, skal videreføres fram til og med 2017. Dette er en trafikksikkhetskampanje,
hvor det ikke er et mål i seg selv å få flere til å sykle. I tillegg til denne er det nødvendig med
kampanjer for økt sykling og gåing.
3.2 Utvikle program for personlig reiseplanlegging
For å få flere til å sykle er vi avhengige av at mange endrer sine personlige reisevaner. En av
mange måter å oppnå dette på er å tilby personlig reiseplanlegging (personalised travel
planning).
Det finnes flere programmer for en systematisk tilnærming til dette, blant annet «PTP for cycling»
som er et EU støttet prosjekt utarbeidet av Sustrans 12. Vi anbefaler at Statens vegvesen undersøker
mulighetene for å innføre et slikt program som byer og tettsteder kan ta i bruk for å motivere til en
større andel gående, syklende kollektivtrafikanter.

4. Organisatoriske tiltak
4.1 Mer målrettet innsats
Målet om 8 prosent sykkelandel er viktig. Som tidligere vist er ikke dagens virkemidler
tilstrekkelige for å nå målet. Det er behov for en bedre sammenheng mellom målet om 8
prosent sykkelandel og de virkemidler som foreslås i NTP.
Trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen er et godt forbilde. Det systematiske arbeidet med
trafikksikkerhet, med god målstyring og høy kompetanse om effekter, viser hvordan man oppnår gode
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resultater i tråd med de mål som er vedtatt. Det er behov for bedre verktøy og mer kunnskap om
beregning av effekter av sykkeltiltak, men erfaringer fra utlandet kan også være til god nytte.
4.2 Øke gjennomføringsevnen
Det er behov for å sikre god framdrift i planlegging og gjennomføring av sykkelanlegg.
Statens vegvesen bør vurdere å etablere større prosjekter underlagt regionene, som får
ansvaret for planlegging og gjennomføring av utvalgte sykkelanlegg. Dette er for eksempel
aktuelt ved planlegging og utbygging av sykkelekspressveger.
Sykkelanlegg er ofte kompliserte prosjekter, og når rammene til sykkelanlegg øker gir dette en ekstra
utfordring i forhold til planlegging og gjennomføring. Vi foreslår et forsøk med prosjektorganisering
av utvalgte sykkelprosjekter etter modell fra store vegprosjekter.
4.3 Mer enhetlig hovednett for sykkel i byene
Det er behov for en mer enhetlig utbygging og drift som sikrer en forutsigbar standard på
hovednettet for sykkel. Statens vegvesen bør være pådrivere i dette arbeidet, spesielt overfor
de særskilt utvalgte sykkelbyene omtalt i kapittel 4.4 nedenfor.
I de senere årene er det lagt ned et omfattende arbeid med å utarbeide planer for hovednett for
sykkeltrafikk i byer og tettsteder med mer enn 5 000 innbyggere. I dag er det utarbeidet planer for 90
prosent av disse 13. Videre innsats må konsentreres om å gjennomføre de vedtatte planene, jamfør
kapittel 2.1.
Mens hovedrutene for biltrafikken som oftest har samme vegholder gjennom byene, er ansvaret for
sykkelrutene mer fragmentert. På korte strekninger kan ansvaret skifte mellom stat, fylke og
kommune, noe som gir ulik standard spesielt på drift og vedlikehold. En løsning kan være at Staten tar
et større ansvar for hovednettet for sykkel, og at ansvaret for hver enkelt rute knyttes til en vegholder.
Alternativt kan vegholderne samarbeide om felles driftskontrakter og standardkrav.
4.4 Styrke ordningen med særskilt utvalgte sykkelbyer
Vi foreslår at ordningene med særskilt utvalgte sykkelbyer skal videreføres også etter 2017.
Det er samtidig behov å øke innsatsen fra staten sin side. En opptrapping bør basere seg på
en evaluering av arbeidet med dagens sykkelbyer.
Det er byene som lykkes i å etablere et godt samarbeid mellom stat, fylke og kommune at
sykkelsatsingen er best. Ikke minst er det et viktig grep for å prioritere sykkel i mellomstore og mindre
byer. Som nevnt i kapittel 3 bekreftes dette i rapport fra Civitas at dette er et vellykket grep.
Vi ser imidlertid at effekten på sykkelbruk varierer mye, noe som kan tilskrives rammebetingelsene og
statens mulighet for å bidra økonomisk, jamfør kapittel 2.1.
4.5 Etablere nasjonalt nettverk for gjennomføring av nasjonale
sykkelruter
Det er definert ti nasjonale sykkelruter i Norge. Arbeidsgruppen forslår at det opprettes et
nasjonalt nettverk med fylkeskommuner og kommuner for å realisere rutene.
Sykling i ferie og fritid bidrar til bedre livsstil og nye opplevelser fra sykkelsetet. Undersøkelse viser
at om lag 22 prosent sykler på ferie- og fritidsreiser i Norge, og om lag dobbelt så mange ønsker å
gjøre dette i framtiden 14. Betingelsene for en aktiv fritid på sykkel må bedres gjennom skilting og
informasjon. Ferie- og fritidssykling kan også bidra til at flere velger å sykle på hverdagsreiser.
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