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1 Grunnla
ag og prinsiipper
For å få fflere til å velge sykkel er det viktig å lage anlegg som
s
er som attraktive,
a
fuunksjonelle, sikre og
universeelt utformet. Sykkelen ta
ar liten plass og er et god
dt egnet transportmiddell i byer og tettsteder.
Overgan
ng fra bil til syykkel gir reduksjon i CO2‐‐utslipp, min
ndre støy og et triveligeree nærmiljø. Sykling
S
har posittive helseefffekter og økt andel sykkeelreiser vil ut fra en samfu
unnsøkonom
misk vurderin
ng være
lønnsom
mt.
Forskriftt etter veglovven § 13 slårr fast at syklisstenes plass i trafikkbilde
et skal avklarres i all planlegging
og utbyggging av det offentlige ve
egnettet.
Krav til u
utforming avv anlegg for gående
g
og syyklende er gittt i håndbok 017 Veg‐ ogg gateutforming,
håndbokk 185 Brupro
osjektering og i håndbok 021 Vegtunn
neler. Sykkelhåndboka giir utfyllende
veilednin
ng til disse krravene. Arkittektur er et vvirkemiddel i sykkelplanleggingen, ogg utvikling avv
omgivelsser med god arkitektonissk kvalitet biddrar til å styrrke måloppn
nåelsen for
samferdselspolitikkeen.
Krav til o
oppmerking og skilting err gitt i henhooldsvis håndb
bok 049 Vegoppmerking og håndbokk 050
Trafikkskkilt. Krav til rekkverk
r
og utforming
u
avv sideterrengg er gitt i håndbok 231 Reekkverk.
nn i denne hååndboka. Fra
avik fra
Krav til ssykkelanlegg gjengitt i uliike normalerr er vist med grå bakgrun
kravene skal fraviksb
behandles ettter prosedyrrene beskrevvet her:
www.vegvesen.no/FFag/Publikasjjoner/Vegnoormaler/Fravvik.
ng av veger oog gater vise
er eksempler på hvordan en kan ivare
eta
Håndbokk 278 Univerrsell utformin
hensyn ttil ulike brukergrupper i transportsys
t
temene gjen
nnom bruk av prinsippenne for universsell
utformin
ng ved planleegging, byggiing og drift aav vegsystem
met.
oner har som
m mål å synligggjøre behovv for forbedrringer i eksisterende
Håndbokk 249 Sykkelvveginspeksjo
sykkelan
nlegg. En sykkelveginspekksjon er lagt opp som et helhetlig reg
gistreringsveerktøy som dekker
trafikksikkkerhet, fram
mkommeligh
het, komfort og opplevelsse for syklister.

1.1 G
Grunnlag for uttforming
g
For å skaape gode vilkkår for sykkeltrafikken err det nødven
ndig å planleg
gge sammennhengende nett.
Enhetlig utforming og
o få systemsskifter vil gi ssikre løsninger og god fre
emkommeligghet, samt biidra til
d som samsvvarer med re
egelverket.
en atferd
Nullvisjo
onen for trafiikksikkerhet legges til gruunn for utforrming av alle
e veg‐ og gateesystemer.
Nullvisjo
onen betyr att vi skal strekkke oss mot at ingen blir drept eller hardt
h
skadd i trafikken. Det
D betyr
at vegen
ne/gatene bø
ør utformes slik
s at de redduserer ulykkkesrisikoen og
o redusererr skadeomfan
nget hvis
uhellet likevel er utee.
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Syklister bør i større grad ha egne anlegg adskilt fra gående i bystrøk og der hvor det ferdes mange
gående og syklende. Dette er blant annet hensiktsmessig for å øke de gåendes trygghetsfølelse og
sikre god tilgjengelighet for alle. Det er viktig å ta hensyn til de gåendes interesser i
sykkelplanleggingen.
Syklende er kjørende
Syklende er i en særstilling i trafikkbildet ved at de under visse forutsetninger kan ferdes både på
arealer for gående og kjørende. Vegtrafikken kan deles inn i tre grupper:
 gående
 ikke motorisert kjørende trafikk (sykkeltrafikk)
 motorisert kjørende trafikk
Disse trafikantgruppene er forskjellige, og har ulike krav til vegutforming.
Syklende i byer og tettsteder har en fart som ligger nær fartsnivået for motorisert trafikk. Utenfor
byer og tettsteder er forskjellen i fartsnivå mellom syklende og motorisert kjørende trafikk større, og
fartsnivået til syklende ligger relativt sett nærmere fartsnivået til gående. Dette har betydning for
valg av løsninger. Trafikanter med mest mulig likt fartsnivå kan ha felles fysiske løsninger.
Sykling på fortau er tillatt på visse vilkår, men forutsetter at syklisten beveger seg på de gående sine
premisser og passerer i gangfart. Noen grupper i befolkningen, for eksempel barn, kan ha behov for å
sykle på fortau og gangveg for å ivareta egen trafikksikkerhet. Der potensialet for konflikter er høyt
bør gående og syklende ha separate anlegg. Dette gjelder spesielt i tettbygde strøk.
Separate anlegg kan være sykkelfelt eller sykkelveg med fortau. Syklende kan benytte kjørebanen
sammen med øvrige kjøretøy der trafikkmengden og fartsnivået er akseptabelt. Eventuelt kan det
iverksettes tiltak for å redusere trafikken og/eller dempe farten. Fortau skal ikke inngå i hovednett
for sykkel.
Det skal være attraktivt å sykle
Løsninger som gir de syklende god sikkerhet, trygghet og framkommelighet, oppleves som attraktive.
Tilbudet skal være trafikksikkert utformet. God sikt i kryss og lav fart er spesielt viktig. Syklende
aksepterer bare små og naturlige omveger, og korteste veg bør velges. Her bør både avstand og
tidsbruk vurderes. Vertikalprofilen er også av stor betydning; unødvendige stigninger bør unngås.
Sykkelruten bør oppleves som minst like attraktiv som tilbudet til motorisert trafikk. God estetikk og
reiseopplevelse bør vektlegges.
Vegbredden på en sykkelveg skal være så stor at syklende kan passere hverandre og møtes på en
sikker måte. Anlegg med lav og/eller dårlig standard og vedlikehold blir mindre brukt. Kanter, hull og
andre hindringer virker sterkt avvisende.
For å forbedre syklistenes fremkommelighet og sikkerhet samt å gjøre det mer attraktivt å sykle kan
man etablere ulike servicetiltak som elektroniske informasjonstavler, servicestasjoner med
luftpumpe, reparasjons‐ og vaskemuligheter. Ved sentrale målpunkt bør det etableres anlegg for
sykkelparkering.
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Sykkelan
nlegg kan ogsså gjøres me
er attraktive vved å etable
ere ulike form
mer for ITS ti ltak i signalregulerte
kryss og på strekningger som ekse
empelvis grøønn bølge forr syklende, grønntidsforleengelse, sykkkelsignal,
adaptivee sykkelsignaalprogramme
er, nedtellinggssignaler ogg fartstavler.
e skal være helhetlig
h
og ssammenhen
ngende
Tilbudett til syklende
Tilretteleegging for syyklende bør være
v
en del aav en helhettlig plan, slik at løsningenne er tilpasse
et
trafikkfo
orholdene. Baare ved å gripe fatt i helhheten i trafikkkbildet kan en
e klare å gi syklende
tilstrekkeelig plass i veegnettet og oppnå
o
god frremkommelighet og et trafikksikkertt samspill me
ed andre
trafikanttgrupper.
unkter
Det er viiktig å gi et sammenhenggende tilbud over lengre strekninger og mellom vviktige målpu
som kollektivterminaaler, arbeidsplasskonsen trasjoner, skkoler, handel og service, rekreasjonso
områder
d valg av løsn
ning er det ikkke nok å se på én gate eller
e
en kort del av en rutte. Reisen planlegges
osv. Ved
fra start til slutt. Dette er nærme
ere beskreveet i kapittel 2.2.
e
Løsningeene skal værre enkle og enhetlige
Løsningeene bør væree så enkle ogg lettfatteligee at de ikke kan
k mistolkes og oppfatttes forskjelligg av
gående, syklende eller førere av motorvogn. Kompliserte
e løsninger gir ofte misfoorståelser og ulykker.
b
og veddlikeholde.
Enkle løssninger er offte lettest å bygge
orutsetning ffor riktig atfe
erd. Gang‐ og
g sykkelvegeer er separate anlegg,
Et enhettlig trafikksysstem er en fo
mens veed blandet traafikk og i sykkkelfelt er dee syklende i kjørebanen
k
sammen
s
medd motorisertt trafikk.
Samme ttype løsning bør velges over
o
lengre sstrekninger, både
b
av henssyn til trafikkksikkerhet, komfort
k
og fremkkommelighett. Det er særrlig skifte meellom separate anlegg og
g sykling i kjøørebanen (bla
andet
trafikk og sykkelfelt) som i størstt mulig grad bbør unngås. Systemskifte
er bør fortrinnnsvis plasse
eres i
o
. Kryssområddene er de mest
m kritiske punktene la ngs en sykke
elrute.
kryss og ved skifte i områdetype
s
velges.
Kryssenee vil i mange tilfeller besttemme hvilkke løsninger som
ærmere beskkrevet i kapitttel 3.1, og i kapitlene
k
om
m systemskiftter på strekn
ning og i
Valg av løsning er næ
henholdsvis i kapittel 3.6 og 4.5.
kryss i, h

1.2 D
Dimensjonering
gsgrunn
nlag
upper syklen
nde
Ulike gru
En vokseen syklende på
p veg til job
bb, med langg erfaring som
m syklende og
o trafikant, har andre
forutsetn
ninger og beehov enn en 10‐åring på sskoleveg elle
er en eldre syyklende på kkveldstur. De
ette til
tross forr at alle leggeer vekt på bå
åde trygghet,, framkommelighet og opplevelse, m
men altså med
forskjelliig vektleggin
ng. De løsninggene som fo retrekkes avv en transporrtsyklist er ikkke nødvendigvis
optimalee for en som sykler for re
ekreasjon. Deerfor kan dett være riktig å ha mer ennn ett tilbud. På
steder hvor en sykkeelveg eller ga
ang‐ og sykkeelveg er et go
odt tilbud til barn på skooleveg, vil kjø
ørebanen
i mange tilfeller væree det raskestte og sikrestee for en erfaaren syklist.
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El‐syklerr faller innenfor definisjonen av sykkeel dersom de
en er en tråsyykkel med hjjelpemotor med
m
maksimaal effekt på høyest
h
0,25 kW
k hvor hjel pemotorenss effekt reduseres gradviss og opphøre
er når
kjøretøyyet oppnår en
n fart på 25 km/t
k
eller tiddligere hvis man
m slutter å trå.
der
Dimensjjonerende trrafikkmengd
Trafikkm
mengden i pro
ognoseåret legges
l
til gruunn for dimensjonering av veger. For veger settess
prognoseåret normaalt til 20 år ettter forventeet åpningsår.. For plankryss og avkjørssler er progn
noseåret
es dimensjonnerende trafiikkmengde sykkel og annnen trafikk på en
satt til 100 år. I byomrråder basere
detaljertt trafikkanalyyse hvor vurd
dering av proognoseår og planlagt transportmiddeelfordeling er en del
av analysen. Tradisjo
onelle trafikkkmodeller err laget for biltrafikk og ikke like veleggnet for å
onere fremtiidig sykkeltra
afikk. Beregnning av fremttidig sykkeltrrafikk bør i tiillegg basere
es på
dimensjo
lokalkun
nnskap og vurderinger fra
a tilgrensendde strekninge
er.
Løsningeer i håndbok 017 Veg‐ ogg gateutform
ming er gitt utt fra antall gå
ående og sykklende i et
normald
døgn eller maaksimal timetrafikk. Et noormaldøgn beregnes
b
ut fra
f gjennomssnittlig gang‐‐ og
sykkeltraafikk i barmaarkperioden. Barmarkperrioden define
eres vanligvis som periodden april‐okttober,
men vil vvariere mello
om de ulike landsdelene.
l
. Maksimal timetrafikk er timen medd det 30. høyeste
trafikktaallet over åreet.
Dimensjjonerende mål
m for syklen
nde
Dimensjonerende mål for syklende er gitt i hhåndbok 017 Veg‐ og gate
eutforming.
nlegging av sykkelanlegg er det ikke nnok å ta henssyn til sykkelens mål, dett bør legges til
t et
Ved plan
bevegelssesrom på 0,,3 m mellom syklende i ssamme kjøre
eretning og 0,4 m for sykllende i motsatte
retningeer.
m 25 og 40 km/t,
k
avhenggig av områdetype og
Dimensjonerende fart for de syklende kan vaariere mellom
nlegg. Dimen
nsjonerende fart benyttess blant anne
et til å beregn
ne siktbehovvet for de sykklende,
sykkelan
se kapitttel 4.6.

1.3 U
Ulykker og risik
ko
Offisiell ulykkesstatisstikk viser at 6532 syklistter ble skadd
d og 94 ble drept i 10‐års periden 2003‐2012.
f hvert år i perioden.
Figur 1.11 viser skadeutviklingen for
dt skadde syyklister har h oldt seg stab
bil i hele perioden, med 99‐10 drepte og
o 60
Antall drrepte og hard
hardt skaadde pr år. Det
D har vært en betydeligg nedgang i antall
a
lett skadde syklisteer, fra ca. 600 i 2003
til 400 i 22012. Dette på tross av både
b
økt bil‐ og sykkeltraafikk i samme
e periode.
Skadestaatistikken er basert på po
olitirapporteerte personskkadeulykker. Rapporterinngsgraden fo
or
ulykker m
med syklister er relativt lav,
l spesielt dder motorkjø
øretøy ikke er
e innblandeet i ulykkene. Det
reelle tallet på skadd
de syklister vil
v derfor værre betydelig høyere enn den offisiellee statistikken
n viser.
Dette gjeelder i førstee rekke lett skadde syklistter.
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Figur 1.11: Antall skad
dde og dreptte syklister i pperioden 200
03‐2012

Syklisterr har over fem
m ganger så høy risiko foor å bli drept eller hardt skadd
s
som b ilførere, regn
net pr
kjørte km
m. Lav fart err derfor viktig for å begreense risikoen
n for alvorlig skade ved uulykker mello
om
kjøretøyy og gående og
o syklende, se Figur 1.2 .

Figur 1.22: Prinsippskiisse for dødssrisiko for gå ende og sykllende ved på
åkjørsel av m
motorkjøretøyy
Dødsrisikkoen for gåeende og sykle
ende ved påkkjørsel av mo
otorkjøretøyy er i stor graad påvirket av
fartsnivåået. De flestee gående og syklende ferrdes i byer ogg tettsteder hvor fartsnivvået er relatiivt lavt,
men skadeomfangett ved påkjørssel vil likevel kunne variere mye. Ved et fartsnivå på 30 km/t vil
5 km/t.
dødsrisikkoen ved påkkjørsel være mye lavere enn ved et fartsnivå på 50
olitirapporterte personskkadeulykkenee hvor syklen
nde er involvvert skjer ca. 80 % i tettbygd
Av de po
strøk. Om
mlag 75 % avv alle politira
apporterte u lykker skjer i kryss, avkjø
ørsler eller veed kryssing av
a veg
Sykkelullykker i krysss
Ulykker mellom sykkkel og bil er den
d alvorligstte ulykkestypen for de syyklende. Av aalle politirap
pporterte
ulykker m
med syklister innblandett skjer 3 av 4 i kollisjon med
m bil. De fle
este av dissee ulykkene skkjer i
kryss. Krryssene bør utformes
u
slikk at trafikanttene lett ser hverandre, og
o slik at vikeeplikten er le
ett å
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oppfatte. Der bil og sykkel bruker samme gateareal, bør bilførere til enhver tid se de syklende.
Separate sykkelveger gir trygge og gode løsninger mellom kryssene, mens sikkerheten i kryssene ofte
er bedre med sykling i blandet trafikk eller i sykkelfelt.
Om lag 2/3 av de politirapporterte ulykkene med syklende skjer i kryss. Over halvparten av ulykkene
med drepte og hardt skadde syklister i tettbygd strøk skjer i kryss.
Eneulykker
Eneulykker er ulykker der syklende er blitt skadet ved velt eller utforkjøring uten at andre trafikanter
er involvert. Årsakene til eneulykkene kan være mange, f.eks. dårlig aktsomhet hos de syklende eller
dårlig teknisk stand på sykkelen. Mange av eneulykkene skyldes imidlertid mangelfullt vedlikehold av
vegdekket – eksempelvis ødelagt asfaltdekke, hull i vegen og lignende, og det ligger derfor et
sikkerhetspotensiale i å utbedre sykkelanleggene. Om lag 10 % av de politirapporterte
sykkelulykkene er eneulykker.
Med utgangspunkt i de politirapporterte ulykkene er alvorlighetsgraden ved eneulykker med sykkel
høyere enn ved kollisjoner mellom sykkel og bil, se Figur 1.3. Dette gir en klar indikasjon på
underrapportering av eneulykker med lett skade.

Andel med ulik skadegrad

100 %
80 %
Uoppgitt skade
60 %
Lett skadd
40 %
Drept eller hardt
skadd

20 %
0%
Ulykker sykkel/bil Eneulykker sykkel

Figur 1.3: Skadegrad ved ulykker med sykkel i perioden 2003‐2012, politirapporterte
personskadeulykker

Ulykker mellom gående og syklende
Om lag 1 % av de skadde syklister er knyttet til kollisjon med fotgjengere. For syklistene ser det
derfor ikke ut til at ulykker mellom fotgjengere og syklister er noe stort problem, men det antas at
det er en betydelig underrapportering av disse ulykkene. Ca. 95 % av de rapporterte ulykkene er med
lett skade.
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1.4 T
Trafikkre
eglene
Løsningeer for gåendee og syklende utformes sslik at de ikke
e skaper tvil om hvilke beestemmelser som
gjelder, eeller leder til en adferd som
s
er i stridd med trafikkkreglene.
å mange forsskjellige trafiikkarealer i tillegg til bilveegen; på sykkkelveg,
På sykkeel kan man beevege seg på
på gang‐‐ og sykkelveeg, sykkelfelt eller på forttau. Syklisten
nes rettighetter og plikterr forandrer seg så
fort man
n beveger segg fra et areal til et annet .
or å sykle i trafikken, menn man bør ku
unne
På sykkeel er man kjørende. Man trenger ikkee førerkort fo
trafikkreeglene; både for å vite hvvordan man sselv skal opp
pføre seg, og for å forstå andre trafikanters
handlingger og kjørem
mønster.
Grunnreegelen for traafikk
Vegtrafikkkloven § 3 er
e grunnrege
elen for trafikkk:
“Enhver skal ferdes hensynsfullt
h
og
o være aktppågivende og
g varsom så det ikke kann oppstå faree eller
a annen traf
afikk ikke unøødig blir hind
dret eller forsstyrret. Vegfa
farende skal også
o
vise
voldes skkade og slik at
hensyn m
mot dem som
m bor eller op
ppholder segg ved vegen.””
Blandet trafikk
s
g, kan man syykle i kjøreba
anen. Forbikjjøring av sykklende
På stedeer hvor det ikkke er egne sykkelanlegg
skal skje i god avstan
nd slik at fare
e ikke oppståår.
Veger m
med sykkelfellt
Sykkelfelt er egne kjø
ørefelt i kjørebanen som
m ved offentliige trafikkskiilt (skilt 521.11 Sykkelfelt ‐
merking er bestemt
b
for ssyklende. Ma
an kan
sideplasssert eller skillt 521.2 Sykkkelfelt ‐ midtsstilt) og oppm
bare bru
uke sykkelfeltt på høyre side av vegen , dvs. at det ikke er tillattt å sykle i beegge retninge
er i
sykkelfelt. Det er ikke tillatt å parkere eller sttanse i sykke
elfelt.
med kollektivvfelt
Veger m
Kollektivvfelt er et egeet kjørefelt i kjørebanen vist med skiilt 508 Kollekktivfelt. Det eer tillatt å sykkle i
kollektivvfelt. Bl.a. kan motorsykkkel og mopedd også kjøre i kollektivfelt.
Vegens sskulder
Vegens sskulder er deen delen av vegen
v
som liggger utenforr kantlinjen på
p strekningeer uten forta
au. Det er
tillatt å ssykle på vegeens høyre skulder. Det err forbudt å kjøre
k
bil eller annen motoorvogn på ve
egens
skulder.
Sykkelveeg
En sykkeelveg (med eller uten forttau) er en veeg for syklende (skilt 520 Sykkelveg). Andre kjøretøy kan
uten at d
det er særskilt tillatt (skiltet) ikke bruuke sykkelveggen. En sykkelveg er for ssykling i begge
retningeer. Sykkelveg er skilt fra annen
a
veg m ed gressplen
n, grøft, rekkverk, kantsteein eller på annen
a
måte. Deet er på vissee betingelserr tillatt å gå ppå sykkelvegg. Hovedrege
elen er at gåeende skal bru
uke
gangvegg, fortau ellerr vegens skulder. Når dett ikke er rime
elig på grunn
n av farten m
mv, eller muliig å følge
e blant annett sykkelveg.
hovedregelen, kan gående bruke
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Gang‐ ogg sykkelveg
Gang‐ ogg sykkelveg er
e veg for gående og sykllende og skiltet med skiltt 522 Gang‐ oog sykkelveg
g. For
øvrig gjeelder samme regler som for
f sykkelvegg.
me areal. Tra
afikkreglene ssier at syklistten skal
På en gaang‐ og sykkeelveg deler gående og sykklende samm
sykle på høyre side av
a vegen. Dette gjelder oogså når man
n sykler på en
n gang‐ og syykkelveg. Som
m
år på begge ssider.
syklendee må man ta hensyn til att gående på en gang‐ og sykkelveg gå
Fortau o
og gangveg
Fortau o
og gangveg er for gående
e, men trafikkkreglene tillaater sykling på
p fortau, ga ngveg og i gågater
når trafikken er liten
n og syklingen
n ikke medføører fare elle
er er til hinde
er for gåendee. Passering av
gående b
bør skje i god
d avstand ogg i tilnærmett gangfart.
Hvis det oppstår ulem
mper for gåe
ende er det fforbudt å sykkle der, og syyklisten må ggå av og trille
e
sykkelen
n på fortauett eller sykle i kjørebanen..
Det er tillatt å sykle i gangfelt, men med de ssamme forho
oldsregler i fo
orhold til gåeende som ve
ed sykling
på fortau
u. Sykling i gangfeltet girr syklisten inggen rettighetter i forhold til andre kjøørende i kjøre
ebanen.
Går man
n av sykkelen
n og triller de
en er man gåående, og kjø
ørende skal da
d vike ved kkryssing i gan
ngfelt.
Envegsreegulerte gater
Envegsreegulerte gateer og veger gjelder
g
alle kj
kjørende, båd
de syklende og
o førere av motorvogn..
Envegsreegulering er vanligvis vistt med skilt 3 02 Innkjøring forbudt i den enden deet er forbudtt å kjøre
inn, og m
med skilt 526
6 Envegskjøriing i den endden det er tilllatt å kjøre inn. Sykler m
man på fortau
uet,
gjelder ikkke envegsreeguleringen.
m underskilt vist at dett er tillatt å sykle
s
i begge retninger.
I noen gaater er det med
o syklende
Forbud ffor gående og
Det er fo
orbudt å syklle på motorvveger og mottortrafikkvegger, jfr. trafikkkreglene § 4 nr.2. Det err også
forbudt å sykle på an
ndre veger hvor det er skkiltet med skkilt 306.0 Forbudt for allee kjøretøyer, 306.6
Forbudt ffor syklendee eller 306.8 Forbudt for ggående og syyklende. Det samme gjel der bruer ogg
tunnelerr hvor dette er vist med de
d samme skkiltene.
orveger og m
motortrafikkvveger. Det err videre forb udt å gå på andre
a
Det er oggså forbudt å gå på moto
veger hvvor det er skiiltet med skilt 306.7 Forbbudt for gåen
nde eller 306
6.8 Forbudt fo
for gående og
g
syklendee.

1.4.1 V
Vikeplikt
Vikepliktt betyr at maan skal vike og
o vente til t rafikk som krysser sin kjø
øreretning, hhar passert. Har
H man
vikepliktt, skal man viise dette tyd
delig ved å seette ned farte
en i god tid.
n
s at man ska l stanse helt opp. Man bør imidlertidd stanse hvis det er
Vikepliktt betyr ikke nødvendigvis
dårlig sikkt eller man av andre årssaker ikke klaarer å oriente
ere seg.
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Vikeplikt for trafikk fra høyre
n sykler i kjørrebanen (blandet trafikk,, sykkelfelt eller
e
kollektivvfelt), har maan vikeplikt for
f
Når man
kjørendee fra høyre (h
høyreregelen
n), med minddre annet err vist med skiilt eller trafikkklyssignal. Man
M har
også vikeeplikt når maan skal svingge til venstre og får motggående kjørettøy på sin høøyre side.
Skiltet vikeplikt
Vikepliktt kan være reegulert med skilt 202 Vikkeplikt. Vikep
plikten gjelde
er i første kryyss etter
skiltet, o
om ikke noe annet
a
er anggitt på underrskilt. Vikeplikt regulert med
m skilt gjellder foran
høyrereggelen.
Sykkelveeg / gang‐ ogg sykkelveg / fortau
Sykler m
man på sykkelveg, gang‐ og
o sykkelveg eller fortau og skal kryssse eller svingge inn på en annen
veg, har man vikeplikkt for trafikkk på denne veegen.

Figur 1.44 Kryss mello
om veg og ga
ang‐ og sykkeelveg hvor syyklende fra gang‐
g
og sykkkelveg har viikeplikt
Noen steeder er kjøreende som kommer på vegg som krysse
er sykkelveg eller gang‐ oog sykkelveg pålagt
vikepliktt for sykkeltrafikken, angitt med skilt 202 Vikeplikkt og underskkilt 826 Sykkkeltrafikk i beegge
kjøreretn
ninger.
mer ut fra elle
er skal inn påå parkeringsp
plass, holdep
plass, torg, eeiendom,
Kjørendee som komm
bensinsttasjon, gågatte, gatetun, gårdsveg
g
elleer annen vegg som ikke err åpen for alm
minnelig ferd
dsel, har
vikepliktt for syklendee på sykkelve
eg, gang‐ og sykkelveg, skulder
s
eller fortau.
s
sykler påå sykkelveg eller
e
gang‐ og
g sykkelveg, å bedømme
e om en
Det kan være vanskeelig for den som
annen kjjørende kom
mmer fra et område
o
som nevnt over, eller på en vanlig
v
veg. Deersom sykkelveg
eller gan
ng‐ og sykkelveg krysser veg
v har sykleende vikeplikkt.
Sykler m
man på fortau
u, har man viikeplikt for aandre kjørend
de når man sykler
s
ned frra fortauet ogg ut i
kjøreban
nen. Kjøretøyy som komm
mer fra utkjørrsler har vike
eplikt for syklende som syykler på fortauet.
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Kjørefelttskifte
Ønsker m
man å skifte kjørefelt, har man vikep likt for kjørende som beffinner seg i ddet feltet ma
an vil
kjøre inn
n i, eller som man først må
m krysse. Deette kan værre aktuelt hvis man syklerr i et sykkelfelt og vil
svinge ovver i kjørefeltet til venstrre for sykkelffeltet – for eksempel
e
forr å svinge til vvenstre i et kryss.
k
Man harr også vikepliikt når man svinger
s
inn ppå vegen fra vegkanten eller
e fra vege ns skulder, eller
e
på
annen m
måte bevegerr seg på tvers av kjørerettningen.
Sykling i rundkjøringg
Syklendee som skal in
nn i en rundkkjøring har, ppå lik linje me
ed andre kjørende, vikepplikt for trafikkken
som er i rundkjøringen. Dette er vist med ski lt 202 Vikepllikt. Hvis man vil foreta eet feltskifte in
nne i
rundkjørringen, har man
m vikepliktt for kjøretøyy som ligger i andre felt. Man må førsst forsikre se
eg om at
det ikke ligger noen kjøretøy (bak seg) i dettee feltet. De samme
s
reglene gjelder foor andre kjørrende i
rundkjørringen.
Stopp veed trafikklyssignal
Trafikklyyssignaler i krryss gjelder foran
f
både sskilting og hø
øyreregelen. Når man sykkler i kjøreba
anen i
blandet trafikk, i sykkelfelt eller kollektivfelt,
k
skal man rette seg etterr det trafikklyyssignalet so
om
gjelder ffor det feltet man befinner seg i. Er d et særskilte trafikklyssignal for sykkeelveg, sykkelffelt eller
kollektivvfelt, og man befinner de
eg der, skal m
man rette segg etter dette.
u av drift (gult blink elller ikke lyssiggnal), gjelderr eventuelt vvikepliktskilt eller
Er trafikkklyssignalet ute
høyrereggelen.
Forbikjø
øring
Forbikjøring skal som
m hovedrege
el foregå til veenstre. Som syklende kan man imidleertid kjøre fo
orbi et
øretøy – men ikke en annen syklendee – på høyre
e side. Forbikkjøring på høøyre side kan være
annet kjø
aktuelt fforbi stilleståående eller sa
aktekjørendee kø.
Venstressving
Når man
n skal svinge til venstre i et
e kryss, kann man velge mellom
m
stor og liten vensstresving. Litten
venstressving betyr at man svinge
er til venstre i krysset på samme måte som andree kjøretøy.
Stor venstresving betyr at man syykler rett fraam til man haar kommet til den andre siden av kryysset,
om det er klaart, før man så svinger till venstre på den kryssend
de vegen.
sjekker o

1.4.2 Forholdett mellom trafikkregl ene og an
nvisningerr gitt ved o
offentlige
ttrafikkskillt, trafikkly
yssignal o
og oppmerrking
Anvisnin
nger gitt ved offentlige trafikkskilt, traafikklyssignal og oppmerrking gjelder foran trafikkkreglene.
Dette inn
nebærer at man
m kan bruke skilting ogg oppmerkin
ng for å lage en annen reggulering enn
n det
som følgger av trafikkkreglene. Ska
al slike reguleeringer gjøre
es, er det svæ
ært viktig at kkonsekvense
ene av
regulerin
ngene er vurrdert nøye, og
o at skilting og oppmerkking som skall vise regulerringen er korrrekt.
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Lenker til aktuelle forskrifter på Lovdata
Lenke til trafikkreglene: http://lovdata.no/for/sf/sd/sd‐19860321‐0747.html
Lenke til skiltforskriften: http://lovdata.no/for/sf/sd/sd‐20051007‐1219.html
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2 Pllanleg
gging
Rammen
ne for planlegging og utb
bygging av veeg‐ og gatene
ettet, herund
der tiltak forr gående og syklende,
s
legges gjjennom loveer og forskriftter, samt po litiske og strategiske føringer. For å ggi gode ramm
mer for
sykkeltraafikken og økke andelen syklister bør ssykkelplanle
egging være en
e integrert del av den
overordn
nede planlegggingen.

2.1 R
Rammerr og ove
erordne
ede førin
nger
Nedenfo
or er det listeet opp noen viktige styreende dokume
enter som se
etter krav til pplanlegging og
utbyggin
ng av veg‐ ogg gatenettet. Noen av dissse dokumen
ntene setter også spesieltt krav til at gående
g
og syklen
nde skal ivarretas i planle
eggingen.

2.1.1 Nasjonal transportp
t
plan
Hovedtrekkene i norrsk transporttpolitikk frem
mgår av Nasjo
onal transpo
ortplan (NTP)) som revideres hvert
4 år. I NTTP 2010‐2019 heter det at
a «framkom
mmeligheten for gående og
o syklende sskal økes». Indikator
for dettee målet er økkt antall km sammenhen
s
m anlegg totalt for
gende nett i byer og tetttsteder og km
gående o
og syklende.

2.1.2 Plan og by
ygningslo
oven
Veg‐ og ggateplanleggging foregår etter bestem
mmelsene i plan‐
p
og bygn
ningsloven (PPBL). De messt brukte
plantypeene er komm
muneplan/kommunedelpplan for avklaaring av ramm
mene for et prosjekt og
regulerin
ngsplan for detaljert
d
avkllaring av plasssering og uttforming av veg‐
v og gate prosjekter.
Kommun
nedelplan kaan også utarb
beides for å aavklare nett for ulike transportgruppper i byer og
tettstedeer, herunderr nett for gan
ngtrafikk elleer nett for syykkeltrafikk. En
E kommuneedelplan for
transporrtsystemet vil ofte bygge
e på forutgåeende utredninger som ko
onseptvalgut redninger, rutevise
utrednin
nger, transpo
ortplaner, ne
ettplaner, gattebruksplane
er o.l. For en
nkeltprosjekttene utarbeid
des det i
neste steeg vedtatte reguleringsp
r
laner for byggging av vege
er og gater. Reguleringspplanen sikrerr et
formelt ggrunnlag forr å erverve grrunn og rettiigheter og fo
or å foreta uttbygging på rriks‐ og
fylkesveggnettet. Det vises til retn
ningslinjer foor planlegging av riks‐ og fylkesveger etter PBL.
For å freemme bærekkraftig utvikling vedtas deet hvert fjerd
de år Nasjonale forventnninger til regional og
kommun
nal planlegging. Dokumentet omtalerr hva fylkeskkommunene,, kommunenne og statlige
e
myndigh
heter forventtes å ta særliig hensyn til i planlegginggen. Forventtningene ska l legges til grrunn
både i arrbeidet med planstrategiier, og i de ooppfølgende planprosessene.
planretningsslinjer (SPR) og
Statlige p
o rikspolitisske retningslinjer (RPR) skal legges til grunn for
planleggging og utøveelse av mynd
dighet etter pplan‐ og bygn
ningsloven. De
D mest aktuuelle for plan
nlegging
av sykkeeltrafikk er:


mmunene (FO
OR‐2009‐09‐‐04‐1167) soom skal sikre en mer
SPR for klima‐ ogg energiplanlegging i kom
ne og sikre a t kommunen
ne
effekktiv energibrruk og miljøvvennlig energgiomlegging i kommunen
redu
userer klimaggassutslipp. For
F å reduseere utslipp fraa transportse
ektoren er d et nødvendig å ta i
brukk en rekke virrkemidler. Viktige grep eer å tilrettele
egge for økt kollektivsatsi
k
ing, sykkel ogg gange,
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innfø
øre restriksjo
oner på bilbrruken, utvikl e et transportbesparend
de arealbrukssmønster og legge til
rettee for reduserrte utslipp fra det enkeltee kjøretøy.


RPR for å styrke barn og unges interesse r i planleggin
ngen (T‐2/08
8 Om barn ogg planleggingg) skal
g barn og unnge trygghett mot fysiske
e og psykiskee skadevirkninger, og
sikree et oppvekstmiljø som gir
som har de fysiske, sosiale og kulturelle kkvaliteter som til enhver tid er i samssvar med
eksissterende kun
nnskap om barn
b
og ungees behov. Dett er satt kravv til fysisk utfforming og at
a det i
nærmiljøet skal finnes
f
areale
er hvor barn kan utfolde seg og skape
e sitt eget le kemiljø. God
d
tilretttelegging fo
or sikker sykling er en mååte å følge op
pp dette på.



RPR for samordn
net areal‐ og transportplaanlegging (T‐‐5/93 Areal og
o transport planlegging) har til
egging og transportplanleegging både i
henssikt å oppnå en bedre samordning avv arealplanle
kom
mmunene og på tvers av kommuner,
k
ssektorer og forvaltningsn
f
nivåer. Retni ngslinjene fa
astslår at
«sykkkel som tran
nsportform skal
s tillegges vekt der dett ligger til rettte for det».

2.1.3 Forskrift om
o anlegg
g av offenttlig veg
Forskriftt om anlegg av
a offentlig veg,
v hjemlet i veglovens § 13, fastsetter tekniske krav til veg‐ og
gateanleegg og myndiggjør vegno
ormalene som
m utvikles avv Vegdirektoratet. I forskkriften § 3.
Vegnorm
maler punkt 7 står det at «ved planleggging og utb
bygging av ve
egnettet skaal det fastlegg
ges
hvordan gang‐ og syykkeltrafikken
n skal avviklees». Løsningger for gang‐ og sykkeltraafikken skal være
v
vist
i planenee.

2.1.4 Innsigelse
e
Innsigelssesordningen
n skal sikre at
a overordne de interesse
er ivaretas tilstrekkelig i dden kommun
nale
planlegggingen etter plan‐
p
og bygningsloven, oog at plansaker blir løftet til sentral aavgjørelse de
ersom
det er ko
onflikt mellom myndighe
eter om viktigge spørsmål. Berørte statlige og regioonale myndiigheter
kan frem
mme innsigelse til forslag til kommun eplan/komm
munedelplan og regulerinngsplan dersom
planforslaget er i strid med nasjo
onale eller veesentlige reggionale intere
esser innenfo
for myndighe
etenes
område. For Statens vegvvesen eller fyylkeskommu
unen som veg
gmyndighet kan det for
ansvarso
eksempeel i vegplansaaker være akktuelt å frem
mme innsigelsse dersom de ikke komm
mer til enighe
et med
kommun
nen om valg av løsning.
Det kan også fremmes innsigelse
e etter Forsk rift om anleggg av offentlig veg hjemleet i vegloven
ns § 13,
dersom løsning for syklende ikke
e er vist i plannen eller løsningen som er vist i plannen er for dårlig.

2.1.5 Retningslinjer for statens
s
an svar for sykkelnett i byer og tettstederr
Retningsslinjene gjeld
der byer og tettsteder meed mer enn 5000
5
innbyggere og er m
ment som en støtte
for å vurrdere Statenss vegvesens ansvar for h ovednett forr sykkeltrafikkken. Retninggslinjene er godkjent
g
av Samfeerdselsdeparrtementet.
Ansvarett for hovedn
nett for sykke
el er delt me llom veghold
derne. Staten
ns ansvar forr hovednette
et tar
utgangsp
punkt i riksveegansvaret som
s
gir Stateens vegvesen
n fullt ansvarr for sykkeltraafikk langs riiksvegen
og på tveers av riksvegen (kryssingger). Sykkelvvegen kan leggges langs an
nnen trasé eenn langs rikssvegen
hvis det gir best løsn
ning. Staten har
h ansvar foor etableringg og vedlikehold av et tilbbud til syklen
nde på
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riksvegsttrekninger so
om er forbud
dt for syklen de (særlig motorveger
m
og tunneler) ddersom dette ikke
naturlig kan legges til/langs en fyylkesveg elle r kommunal veg. Statenss del av hoveednettet for sykkel
bør ha o
omtrent samm
me omfang som
s
riksvegnnettet i byen
n/tettstedet.
Retningsslinjene finnees her: http:///www.vegvvesen.no/_atttachment/61737/binaryy/14774

2.2 H
Helhetlig
g planle
egging a
av trans
sportnett
Ved all p
planlegging og
o utbygging av det offenntlige veg‐ ogg gatenettet bør det visees til overordnede
nettplan
ner som viserr de enkelte vegers og gaaters funksjo
on. Fordi det er begrenseet plass i byen
ns veg‐
og gaten
nett, kreves det
d prioriteriing av tilgjenngelig veg‐ ogg gateareal. Slike prioriteeringer skjer
gjennom
m overordnett nettvurderiing av hele vveg‐ og gaten
nettet i byer og tettstedeer, der alle
trafikanttgrupper seees i sammenh
heng.
Transportnett for sykkkeltrafikk vil ofte være ooverlappend
de med transsportnett forr biltrafikk ogg
e situasjoner sykkeltrafikkk prioriteres fremfor
gående, avhengig avv omgivelser og trafikale fforhold. I de
andre traansportform
mer kan det være
v
nødvenndig med regulering og re
estriktive tilt ak for de øvrige
transporrtgruppene. Eksempler på
p slike tiltak er redusert fart for motorisert trafikkk, reguleringg av
gater slikk at det blir redusert
r
traffikk fra andree trafikantgrupper, gatesstengning, paarkeringsforbud og
vikeplikttsregulering.
For å sikre at planene er juridisk bindende bøør de foreliggge som komm
munedelplanner med plan
nkart
1). Som unde
erformål i heenhold til plaan‐ og bygnin
ngsloven kann blant annett veg,
(PBL §§ 111‐7 til 11‐11
bane, ho
ovednett for sykkel og ko
ollektivnett ddefineres i ko
ommunedelp
planer. En koommunedelp
plan for
transporrtnett kan væ
ære både tem
matisk og geoografisk. Den
n viktigste fo
orskjellen er aat det i en ge
eografisk
kommun
nedelplan vil være et plankart med bbestemmelse
er, som gir planen rettsvirrkning. Alterrnativt
kan netttplanene innaarbeides ved
d revisjon av eksisterende kommuneplaner eller kkommunede
elplaner.
Kommun
neplan eller kommunede
elplan for hoovednett for sykkeltrafikkk bør avklaree behovet forr tiltak,
prioriterring og hvilkeen saksbehan
ndling (regulleringsplan, byggesak
b
elle
er andre veddtak) som er
nødvend
dig for de ulike tiltakene. Ansvar for ggjennomføring, finansiering og vedlikkehold av tilttakene
bør forankres i en eggen avtale mellom de ulikke vegholderne, da dette
e ikke kan fasstsettes ette
er plan‐
og bygniingsloven.
Et transp
portnett besttår av mange
e lenker sattt sammen til lengre ruterr. En sykkelruute kan bestå
å av flere
forskjelliige typer anlegg. Det vil være
v
behov for ulike typ
per nett avhe
engig av omggivelsene og antall
syklister. I byer og teettsteder børr det planleggges et hoved
dnett og et lo
okalnett. I tiillegg kan de
et være
e turnett.
aktuelt å planlegge et

2.2.1 Hovednettt
Hovedneett for sykkeltrafikk skal binde samm en bydeler og
o viktige må
ålpunkt som kollektivterm
minaler/‐
knutepunkt, arbeidsplasskonsentrasjoner, skkoler og rekreasjonsområ
åder. Sykkelpparkering er en
dig del av infrastrukturen
n for sykkeltrrafikk, og er nærmere beskrevet i kappittel 5.
nødvend
Alle byerr og tettsteder med overr 5 000 innbyyggere bør ha et hovedne
ett for sykkeeltrafikken. Et
hovedneett for sykkelltrafikken vil ofte følge h ovedvegene
e, fordi de vanligvis repreesenterer de
naturligee trafikkorrid
dorene også for syklendee. Det vurderres i hvert en
nkelt tilfelle oom dette er en god
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løsning ffor de syklen
nde, da nabogater eller h elt andre traaséer kan væ
ære bedre. Foor god
fremkom
mmelighet ogg fart på hovvednettet, err det en fordel å velge sykkelfelt ellerr sykkelveg med
m
fortau so
om sikrer sep
parering melllom syklendde og andre trafikanter.
t
Det skal tilretteleggees for hurtig og direkte syykling i 25 – 40 km/t. Normal maskevvidde på hovvednettet
n noe mindre
e i sentrale bbyområder.
er 500 – 800 m, men
Hovedneettet for sykkkeltrafikk skiltes med veggvisningsskiltt, se kapittel 3.1.

2.2.2 Lokalnett
Lokalnettt for sykkelttrafikk vil være forbindelsser innen og mellom boligområder oog andre loka
ale
reisemåll. Det vil gi fo
orbindelser til
t hovednetttet, busstopp
p, barnehage
er, skoler, næ
ærbutikker mm.
m Det
kan besttå av lokale, lite trafikkerrte gater, snaarveger, gangg‐ og sykkelvveger, turvegger, parker og
o
grøntdraag mv. Lokaln
nettet skal gi stor grad avv trygghet. Det
D vil bli ben
nyttet av allee typer syklisster,
både av barn, ungdo
om, voksne og
o eldre. Visnningsskilting er vanligvis ikke
i
nødvenddig, men kan
n brukes
nliggjøre netttet.
for å syn
Snarvegeer er vanligvis ikke en de
el av det offeentlige vegne
ettet, men ka
an fungere soom et supple
ement til
resten avv nettet for gående
g
og syyklende. Snaarveger er næ
ærmere omta
alt i kapittel 3.5.7.

2.3 P
Planverk
ktøy
En plan ffor sykkeltrafikken bygge
er gjerne på en kartleggin
ng av sykliste
enes behov, innsamlet kunnskap
om eksissterende sykkkeltrafikk ogg sykkelanleggg og lokalise
ering av viktige forbindellser og målpu
unkter.
Utarbeid
delse av en plan
p for sykke
eltrafikk vil vvære en prossess som invo
olverer repreesentanter fra
statlige, fylkeskomm
munale og kommunale etaater, organissasjoner og privatperson
p
ner.
Brukerm
medvirkning er
e viktig for å få frem de beste løsningene, og me
ed en sterk lookal forankring er det
større sjanser for et godt resultat.

2.3.1 A
ATP-mode
ellen
for areal‐ ogg transportplanlegging. Planverktøye
ATP‐mod
dellen er et planverktøy
p
P
et er utviklet for å
beskrivee sammenhen
ngen mellom
m arealbruk oog transportbehov. I plan
nlegging av ssammenhenggende
sykkelveegnett kan deen benyttes til
t å beregnee trafikkpotensial og vegvvalg for syklisster ut fra diigitale
befolknings‐ og arbeeidsplassdata
a. Her kan enn f.eks. bereggne korteste sykkelrute ffor alle skolebarn til
skoler ogg andre målp
punkt. Likeså
å kan en bereegne kortestte sykkelrute
e til arbeid utt fra informasjonen i
et bedrifftsregister. Med
M reisevan
nedata som bbeskriver sykkkelandel og dens sammeenheng
med reisselengde, kan en beregne
e dagens sykkkeltrafikk fo
ordelt på sykkelvegnettett.
modell.no/in
ndex.htm.
Mer om ATP‐modellen her; http:://www.atpm

2.3.2 T
Trafikktalll
Data om
m utvikling i sykkeltrafikk er i dag baseert på de nassjonale reisevvaneundersøøkelsene (RV
VU).
Formålet med RVU er
e å undersøke befolknin gens reiseakktivitet og reisemønster. RVU 2009 viste at
utgjør 4 prosent av antall reiser for peersoner overr 13 år.
sykling u
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Reisevan
neundersøkeelsene har lite informasjoon om hvor og
o når det syykles. For å pplanlegge og etablere
en god in
nfrastruktur,, må sykkelbruken kartleegges mer de
etaljert. Før planlegging
p
aav sykkeltilta
ak bør
det forettas supplerende tellingerr i representtative snitt fo
or å registrerre døgnvariassjon og
årstidsvaariasjoner.
For å få eet mål på hvvordan ulike tiltak
t
virker iinn på sykkeltrafikken err det derfor vviktig å innhe
ente
objektivee data om syykkeltrafikk utover
u
reisevvaneundersø
økelsene. Datta om sykkelltrafikk er oggså viktig
for å kun
nne følge opp vegnormallenes anvisn ing om beho
ov for og dim
mensjoneringg av sykkelanlegg,
samt ulyykkesutvikling og for utfø
øring av risikooanalyser. Når tiltaket err gjennomførrt bør det foretas
nye tellin
nger i de sam
mme snittene
e for å måle effekten av tiltaket.
Det gjen
nnomføres ko
ontinuerlige tellinger av ssykkeltrafikkk i flere byer og tettstedeer. Data finne
es på
p://www.veggvesen.no/FFag/Trafikk/T
Trafikkdata
Statens vvegvesens nettsider; http

2.3.3 Ulykkesda
ata og risiikovurderiing
Sykkelulyykker med personskade
p
kan hentes ffra «Straksre
egisteret» ho
os Statens veegvesen. Det kan
også sup
ppleres med bruk av data
a fra sykehuss eller andre registre.
Det er nyyttig å gjennomføre risikkovurderingeer både av planer og av eksisterende anlegg for gående
og syklen
nde. I en slikk risikovurdering er det sppesielt viktigg å fokusere på kryssløsn ingene.
I byområåder, med ko
omplisert og sammensattt trafikkbilde
e, vil en slik vurdering
v
væ
ære viktig som
m
grunnlagg for valg av løsning.
Formålet med en risikovurderingg er:




ggrunnlag forr å prioritere mellom alteernative løsninger og tilta
ak
ggrunnlag forr å vurdere om risikoen eer akseptabel
ssystematisk beskrivelse av
a uønskedee hendelser, og de følger slike hendellser kan få ve
ed å
aanalysere ko
opling og inte
eraksjon melllom ulike ko
omponenter i systemet

Anbefalinger om hvo
ordan risikovvurderinger kkan gjennom
mføres er gitt i håndbok 2271 Risikovurrderinger
v
at
i vegtraffikken. Proseessen bør ledes av personn med kompetanse på rissikovurderingger. Det er viktig
kompetaanse på alle relevante faggområder err med under risikovurderringen. Aktueelle fagområder kan
være; traafikkteknikk,, trafikksikke
erhet, og traffikant og kjøretøy. Det ka
an også væree aktuelt å ha
deltagelsse fra politieet og kommunen i en slik prosess. Når vurderinge
en er gjennom
mført samless
resultateene i en rapp
port. Denne bør benyttess som besluttningsstøtte når sykkelløssning gjenno
om
områdett skal velges..

2.3.4 Konfliktka
artlegging
g
For å få o
oversikt over sikkerheten
n og fremkom
mmeligheten for en ønskket løsning kkan kartlegging av
antall ko
onfliktpunkt langs traséen
n være nyttigg. Dersom det blir gjort en
e risikovurddering vil
konfliktkkartlegging ofte
o inngå som en del av denne. Konffliktkartleggin
ng bør gjennnomføres førr en
velger lø
øsning gjenno
om byområd
der og områdder med bym
messig bebyg
ggelse.
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I konflikttkartleggingeen kartlegges punkter deer det kan op
ppstå konfliktt mellom forrskjellige
trafikanttgrupper, typ
piske konflikttpunkt kan vvære; vegkryyss, avkjørsler, busstopp, gangfelt,
parkerin
ngslommer. Det kan f.ekss. være en koonflikt mello
om sykkelfeltt og atkomstt til eiendommer i
unktene kan tegnes inn på
p en kartski sse som vist i eksempele
et i Figur 2.1..
gater. Pu

4

Figur 2.11: Konfliktpun
nkter langs en
e strekning
Dersom flere altern
nativer vurde
eres gjennom
m et områd
de bør kartle
egging av koonfliktpunkt for hver
or å vurdere hvilke enkeltpunkter
enkelt avv løsningenee gjennomføres. Metode n gir og godt grunnlag fo
langs traaseen en bør ha fokus på under videere planleggging og hvilke
en løsning soom er best egnet
e
for
strekninggen.

2.3.5 S
Sykkelreg
gnskap
Sykkelreegnskap er ett verktøy for oppfølging aav offentlig innsats for å øke sykkelbrruken innen et
nærmeree definert geeografisk om
mråde. Et sykkkelregnskap kan benytte
es for å doku mentere inn
nsatsen
for sykleende og resultatene i form
m av endringger i sykkeltrrafikk, endrin
nger i infrastrruktur,
ulykkesu
utvikling og syklistenes
s
tilfredshet som
m trafikanter. Et sykkelre
egnskap utarrbeides gjern
ne som
grunnlagg for eller op
ppfølging av en
e sykkelstraategi, men er også et god
dt verktøy til planleggingg og
prioriterring av sykkelinnsatsen.

2.3.6 G
Gang- og sykkeltrafikk i EFF EKT
GS‐modu
ulen er en sp
pesialmodul i programva ren EFFEKT6
6 for analyse av tiltak i veegnett for gang‐ og
sykkeltraafikk. Dagenss GS‐modul egner
e
seg til analyse av prosjekter
p
so
om innebæreer forbedringger i
eksistereende gang‐ og
o sykkelvegn
nett, og ogsåå i tilfeller de
er eksisterende gang‐ og sykkeltrafikkk endrer
rutevalg. Rutevalg må
m angis av brukeren. GS‐‐modulen be
eregner følge
ende effekte r:






ttidsforbruk og
o tidskostna
ader
ulykker og ulykkeskostna
ader
der
helsekostnad
utrygghetsko
ostnader
kostnader til bygging, drift og vedlikeehold av gan
ng‐ og sykkelvvegnettet
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2.3.7 Kvalitetss
systemet i Statens v
vegvesen
Kvalitetsssystemet err Statens vegvesens systeem og verktø
øy for prosesstyring. Kvallitetssysteme
et skal
benyttess i all veg‐ ogg gateplanleggging i Statenns vegvesen,, også planlegging av syk kelprosjekte
er. Her
inngår fø
øringer og krrav for blant annet planleegging av kommunedel‐ og reguleringgsplaner. Systemet
har referranser til allee aktuelle styyrende doku menter og hjelpedokum
h
enter.
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3 Sttrekningsløs
sninge
er
Det er viiktig å tenke helhetlig når en planleggger sykkelløssning gjenno
om et områdee. Før løsning velges
bør alle fforhold som kan påvirke sikkerhet ogg framkomm
melighet for syklende
s
og aandre trafika
anter
kartleggees.

3.1 V
Valg av løsning
ger
Et nett fo
or sykkeltraffikk kan bestå av forskjel lige typer an
nlegg. De tre systemløsni nger for
sykkeltraafikk er:





vveger for gåeende og syklende
ssykkelfelt
blandet trafiikk

Ved blan
ndet trafikk og
o i sykkelfelt er de sykleende i kjørebanen og må rette seg ettter trafikkregglene
som gjelder for kjøreende.
Det er fleere forhold som
s
avgjør valg
v av løsninng for sykkelttrafikken i ett område. Foorhold som kan
k
påvirke ssikkerhet og framkomme
elighet for syyklende og andre trafikan
nter bør karttlegges før lø
øsning
velges. Å finne frem til gode løsn
ninger gjennoom byområd
der og områd
der med bym
messig bebyggelse vil
ofte krevve en omfatttende kartleggging og vurdderingsprose
ess. Valg av løsninger i byyer og tettsteder
gjøres m
med utgangsp
punkt i overo
ordnet plan ffor sykkeltraffikken, se kapittel 2.2.
Det vil væ
ære nær sam
mmenheng mellom
m
valg aav strekningssløsning og aktuelle
a
krysssløsninger. For
F å
velge deen beste strekningsløsnin
ngen gjennom
m et område
e er det derfo
or nyttig sam
mtidig å ta stilling til
hvilke krryssløsningerr som skal be
enyttes. Alle systemskifte
er; overgang
ger mellom foorskjellige tyype
løsning ffor syklende,, kan gi økt risiko for konnfliktsituasjon
ner og ulykke
er. Antall sysstemskifter bør
b
derfor begrenses til et
e minimum når en plan legger en sykkkelløsning gjennom
g
et oområde.
De viktiggste forhold som
s
avgjør valg
v av løsninng for syklen
nde er:







o
omgivelser og
o områdetype (by/tettstted eller land
dlig)
ttype nett forr sykkeltrafikkk (hovednettt, lokalnett)
ttrafikkvolum
m for sykkeltrrafikken
ffart og trafikkkvolum for biltrafikken
b
aantall gående

Håndbokk 017 Veg‐ og gateutform
ming gir kravv om hvilke lø
øsninger for gang‐ og sykkkeltrafikken som
tillates i ulike dimenssjoneringskla
asser.
Løsningeer for syklend
de vil i byer og
o tettstede r være sykke
elfelt, sykkelvveg (med elleer uten forta
au),
gang‐ ogg sykkelvegerr, gater med blandet traffikk eller sykling i kollektiivfelt. Gåendde og syklend
de bør
normalt ha separate anlegg. Løsn
ninger utenffor tettbygd strøk
s
vil prim
mært være gaang‐ og sykkelveg,
utvidet sskulder eller sykling i kjørrebanen.
Gang‐ ogg sykkelveg
Gang‐ ogg sykkelveg er
e best egnett utenfor tetttbygd strøk eller i utkantten av by og tettsted (i områder
o
uten kvaartalsstruktur) der det er få vegkryss og avkjørsler og høy fartt for biltrafik ken. Frittligggende
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gang‐ og sykkelveger i byområder er mest aktuelt i parker, langs vassdrag, i nye boligområder og som
snarveg til skole og viktige målpunkt. Valg av løsning og bredde avhenger av antall gående og
syklende per time som vist i Tabell 3.2.
Sykkelveg med eller uten fortau
Sykkelveg med fortau kan brukes på samme steder som gang‐ og sykkelveger. Dersom det er mange
syklende og/eller gående bør det anlegges sykkelveg med fortau fremfor gang‐ og sykkelveg, jf Tabell
3.2. Sykkelveg med fortau gir bedre fremkommelighet og færre konflikter mellom gående og
syklende enn en gang‐ og sykkelveg.
Når rene sykkelveger planlegges bør det anvises en egen løsning for de gående.
Sykkelfelt
Ved stor trafikk (ÅDT > 4 000) eller høy fart (50 km/t) vil sykkelfelt være normalløsningen i gater. En
gate karakteriseres ved et definert gaterom begrenset av husfasader eller annen markert
sammenhengende avgrensing. Det kan også være aktuelt med sykkelfelt i gater med fartsgrense ned
til 30 km/t, f eks. hvis det er stor biltrafikk eller mye sykkeltrafikk og for å synliggjøre hovednettet for
sykkeltrafikk overfor både syklende og bilister. Behov for sykkelfelt i gater som ikke inngår i
hovednett for sykkel avklares i overordnet plan. Sykkelfelt gir god sikkerhet og fremkommelighet, og
gir færre trafikkulykker i kryss i forholdt til gang‐ og sykkelveg. Sykkelfelt anbefales også fremfor
sykkelveg eller gang‐ og sykkelveg når det er tett med kryss og avkjørsler.
Blandet trafikk
Ved små trafikkmengder, lav fart og liten andel tunge kjøretøy kan sykkeltrafikk og motorkjøretøyer
benytte samme kjørefelt. Løsningen gir god sikkerhet for de syklende ved at de er synlige i gatebildet.
En blanding av myke og harde trafikanter gir økt oppmerksomhet og har ofte en fartsdempende
effekt. Løsningen gir også god fremkommelighet for syklistene.
Sykling i kollektivfelt er omtalt i kapittel 3.3.3.
Utvidet skulder
Skulder er den delen av vegen som ligger utenfor kantlinjen. Utvidet skulder vil si at bredden av
skuldrene utvides, slik at det blir mer plass til å gå eller sykle langs vegen. Dette er en løsning som
først og fremst er et alternativ på veger utenfor tettbygd strøk. Løsningen er aktuell ved små
trafikkmengder (ÅDT < 4 000), få gående og syklende og med fartsgrense opp til 80 km/t. Utvidet
skulder anlegges på begge sider av vegen. Denne løsningen bør ikke brukes på strekning definert som
skoleveg.
Visningsskilt for sykkelruter
Visningsskilt synliggjør overfor syklende at de følger en sykkelrute.
Det er egne skilt for sykkelruter, skiltene 751, 753, 755 og 757. Disse har rødbrun farge, og har ikke
regulerende betydning. Se håndbok 050 Trafikkskilt – Del 4A Vegvisningsskilt for nærmere
beskrivelser.
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Figur 3.11: Visningsskkilt for sykkelruter, skilt 7551, 753, 755
5, 757

3.2 V
Veger fo
or gåend
de og sy
yklende
e
Dette kaapitlet beskriver utformin
ng av gang‐ oog sykkelveger, gangvege
er og sykkelvveger med eller uten
fortau. K
Krav til utforrming er gitt i håndbok 0 17 Veg‐ og gateutformin
g
ng.
En gangvveg er en vegg som ved offfentlig trafikkkskilt er besstemt for gåe
ende. Vegen er skilt fra annen
a
veg med
d gressplen, grøft,
g
gjerde, kantstein eeller på annen måte. Gangveger anleggges i henho
old til
Tabell 3..2.
d av en hovvedrute for syklende.
s
Gangvegg skal ikke inngå som en del
Gangvegg vil på enkellte strekningger framstå s om det enesste tilbudet til
t syklende uutenom kjøre
ebanen.
Syklendee som føler seg
s utrygge i kjørebanen kan benytte
e gangveg ved liten gangttrafikk.
Gangvegg utformes på samme må
åte som gangg‐ og sykkelvveg (se Figur 3.2 og Figurr 3.4).
Håndbok 05
50
Trafikkskilt

Gangveeg skal skiltess med skilt 518
5 Gangvegg.

Generelle utforminggskrav
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Minste vertikalkurvveradius for en
e gang‐ og ssykkelveg, syykkelveg og sykkelveg
s
meed fortau bø
ør være
50 m. M
Minste horiso
ontalkurvera
adius bør væ
ære 40 m.

Kurvaturrkravene gjelder ikke for gangveger.
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Maksim
mal stigning er
e avhengig av stigningeens lengde. Krav
K
til stignin
ng bør tilfreddsstilles i hen
nhold til
Tabell 33.1.
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Tabell 3.1: Maksimal stigning for gang‐ og sykkelveg, sykkelveg og sykkelveg med fortau
Stigningens lengde (m)

I sentrumsområder

Utenfor sentrumsområder

<3m

8%

8%

3‐35 m

5%

8%

35‐100 m

5%

7%

> 100 m

5%

5%

Disse vegene bør ikke ha mer ugunstig stigningsforhold enn nærliggende bilveg. Stigninger lengre enn
200 m bør deles opp med horisontale strekninger hver 50. m, eller horisontale repos til siden for
gang‐ og sykkelvegen. Reposet bør være minimum 1,5 x 1,5 m.
Når gang‐ og sykkelveger skal krysse annen veg gjennom en kulvert eventuelt bru, bør det vurderes
om vegen kan heves/senkes for å redusere stigningen for gående og syklende.
Tverrfall bør være 3 % ensidig eller som takfall, og minste resulterende fall bør være 1,5 %.
Oppbygging av overhøyde bør skje over en viss strekning. Estetiske vurderinger vil være
bestemmende for hvor lang overgangsstrekning som skal brukes. For tverrfallsendring fra +3 % til ‐3
%, vil normalt en overgangsstrekning på 20 m være akseptabelt.
Håndbok 017
Veg‐ og
gateutforming

Underganger på gang‐ og sykkelveger bør ha fri høyde høyde på minst 3,10 m.
Gang‐ og sykkelveg gjennom en undergang bør ha samme tverrprofil som resten av gang‐ og
sykkelvegen, men avstanden mellom veggene bør være minst 4 m.

Håndbok 017
Veg‐ og
gateutforming

Trafikkdeler mellom bilveg med fartsgrense større eller lik 60 km/t og veg for gående og syklende
bør være minst 3 m bred, regnet fra vegkant til vegkant. Trafikkdeleren kan erstattes av rekkverk i
kostbart terreng.
Ved fartsgrense 50 km/t eller lavere er det ingen krav til avstand mellom vegene.
Veger for gående og syklende som er skilt fra bilvegen med rekkverk og der syklende kan oppnå stor
fart, bør rekkverkstype vurderes for å redusere skadeomfanget ved eventuell kollisjon med rekkverk.
Krav til og anbefalinger om rekkverk er gitt i håndbok 231 Rekkverk.

Håndbok 017
Veg‐ og
gateutforming

Gang‐ og sykkelveger som ikke følger hovedvegen bør belyses.

Håndbok 050
Trafikkskilt

Skilt 520 Sykkelveg, skilt 521 Sykkelfelt eller skilt 521 Gang‐ og sykkelveg settes opp der
henholdsvis sykkelveg, sykkelfelt eller gang‐ og sykkelveg begynner, og skal gjentas etter vegkryss.
Skilt 520 Sykkelveg og skilt 521 Gang‐ og sykkelveg kan også gjentas der det er nødvendig for å vise
det videre forløp, eller for å hindre annen kjøring eller parkering på sykkelvegen eller gang‐ og
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sykkelvvegen. Skilt 521
5 Sykkelfelt kan også gj
gjentas andree steder der det
d er nødveendig for å hiindre
stans eller parkering i sykkelfelttet.

3.2.1 G
Gang- og sykkelveg
g
Gang‐ ogg sykkelveg er
e en veg som
m ved offenttlig trafikkskilt er bestemt for kombinnert gang‐ ogg
sykkeltraafikk. Vegen er skilt fra annen veg meed gressplen
n, grøft, rekkvverk, kantsteein eller på annen
a
måte.
Håndbok 05
50
Trafikkskilt

Gang‐ o
og sykkelvegg skal skiltes med
m skilt 5222 Gang‐ og sykkelveg.
s

Figur 3.22 Gang‐ og syykkelveg skilltes med skiltt 522 Gang‐ og sykkelveg
g

Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Gang‐ o
og sykkelvegg skal bygges med breddeer som vist i Tabell 3.2. I tillegg komm
mer grusskuld
der på
0,25 m.
Valg av løsning og brredde avhenger av antalll gående og syklende
s
perr time som v ist i Tabell 3.2.
o
gåennde bør man anlegge sykkkelveg med fortau fremffor gang‐
Dersom det er mangge syklende og/eller
m gående og syklende påå en gang‐ ogg
og sykkeelveg. Det er ikke tillatt å merke opp sskille mellom
sykkelveeg. Det er imiidlertid mulig å merke guul midtlinje i punkter elle
er på korte sttrekninger på gang‐
og sykkeelveg hvor man ønsker å skille mellom
m retningene
e, for eksemp
pel ved undeerganger (se Figur
3.3).
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Figur 3.33: Gul midtlin
nje på gang‐ og sykkelvegg ved underg
gang
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Gang‐ o
og sykkelvegger bør bygge
es med tverrrprofil som vist i Figur 3.4
4.

Figur 3.44: Tverrprofill for gang‐ og
g sykkelveg ((mål i m)

Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Gang‐ o
og sykkelvegg med tillatt kjøring
k
til eieendommer kan brukes so
om atkomstvveg i utbygde
e
områdeer, for inntil ca. 10 bolige
er. Gang‐/ ogg sykkelvegen
n bør da ha bredde
b
3 m. Når gang‐ ogg
sykkelvvegen også brukes som atkomstveg, bbør skuldren
ne asfalteres..

Gang‐ ogg sykkelveg bør
b legges på
å den side avv vegen som har størst akktivitet. Storr trafikk på
hovedveegen eller andre forhold kan tilsi at deet er ønskelig med gang‐‐ og sykkelveeg på begge sider
s
av
hovedveegen. Gang‐ og
o sykkelvegg bør legges m
mest mulig sammenheng
s
gende på sam
mme side avv bilveg.
Hvis en ggang‐ og sykkelveg må byytte side børr kryssingsste
edet vurdere
es nøye med tanke på
siktforho
old, fartsnivåå og naturlig kryssingsbehhov.
Gang‐ ogg sykkelveger bør ha fastt dekke.

3.2.2 S
Sykkelveg
g med elle
er uten forrtau
Der det eer mange gående og syklende er dett hensiktsmessig å skille disse
d
to grupppene, se Tab
bell 3.2.
Det kan gjøres i form
m av sykkelve
eg med fortaau. Fortauet er
e adskilt fra sykkelvegenn med kantsttein
(ikke‐avvvisende).
Håndbok 05
50
Trafikkskilt

Sykkelvveg og sykkelveg med forrtau skal skilttes med skiltt 520 Sykkelvveg.
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Sykkelveeg med fortau skiltes på den
d delen soom er beregn
net for syklen
nde.

Figur 3.55 Sykkelveg med
m fortau skiltes med skkilt 520 Sykkkelveg
Det kan merkes gul midtlinje
m
på sykkelvegen for å skille kjøreretninge
k
ene. Midtlinjjen merkes opp
o som
varsellinje.
d sykles i begge retningger, også derr det er anlag
gt sykkelvegeer på begge sider av
På sykkeelveger kan det
en gate//veg. Det er imidlertid
i
sikkrest at de syyklende benyytter sykkelvvegen til høy re for kjørevvegen.
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Sykkelvveg utformess som gang‐ og sykkelvegg, se Figur 3.4
4. Disse vege
ene skal ha bbredde som gang‐
g
og
sykkelvveg eller sykkkelvegdelen på sykkelvegg med fortau
u vist i Tabell 3.2. Sykkelvveger med
potensiale for mer enn 15 gåen
nde i maksim
maltimen skall bygges med
d eget fortauu for gående..
Ved å skkille sykkelveg og fortau fra
f hverandree er det foru
utsatt at sykle
ende brukerr sykkelvegen
n og
gående b
bruker fortauet. Det er im
midlertid ikkke ulovlig for syklende å bruke
b
fortau et. Gående har
h også
lov til å b
benytte sykkkelvegen dersom det ikkee er mulig elller rimelig å bruke fortauuet. Hvis en
sykkelveeg med fortau anlegges parallelt
p
medd en bilveg, anbefales fortauet plasseert lengst borrt fra
bilvegen
n.
Sykkelveeg med fortau gir bedre fremkommel
f
lighet og færrre konflikter mellom gåeende og syklende
enn en ggang‐ og sykkkelveg.

Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Sykkelvveg med forttau bør bygge
es med tverrrprofil som vist
v i Figur 3.6
6. Sykkelvegg med fortau skal
bygges med breddeer som vist i Tabell 3.2.
Bredden
n på sykkelveegen bør værre 2‐4 m og bbredden av fortau
f
bør væ
ære 1,5‐2,5 m
m. Verdiene
avhengeer av antall gåående og sykklende, se Taabell 3.2. Dett skal i tillegg
g være 0,25 m skulder på
å hver
side.

Figur 3.66: Tverrprofill for sykkelveeg med fortaau (mål i m)
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Kantstein som skiller gående og syklende bør ha en høyde på 0,06 m, min 0,02 m og maks 0,08 m.
Kantstein skal ha skrå flate mellom sykkelveg og fortau.
Tabell 3.2: Bredde på gang‐ og sykkelveg og sykkelveg med fortau (eksklusive skuldre) avhengig av
antall gående og syklende (mål i m)
Gående/time

< 15

15‐50

50‐100

100‐200

> 200

Syklende/time
< 15

Gang‐ og
sykkelveg = 2,5

Gang‐ og
sykkelveg = 3

Gang‐ og
sykkelveg = 3

Gang‐ og
sykkelveg = 3

Gang‐ og
sykkelveg = 3,5

15‐50

Gang‐ og
sykkelveg = 3

Gang‐ og
sykkelveg = 3

Sykkelveg = 2
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 2,5

50‐100

Gang‐ og
sykkelveg = 3

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 2,5

100‐300

Gang‐ og
sykkelveg = 3

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 2

Sykkelveg = 2,5
Fortau = 2,5

300‐750

Gang‐ og
sykkelveg = 3,5

Sykkelveg = 3
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 3
Fortau = 2

Sykkelveg = 3
Fortau =2

Sykkelveg = 3
Fortau = 2,5

750‐1500

Sykkelveg = 3,5
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 3,5
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 3,5
Fortau = 2

Sykkelveg = 3,5
Fortau = 2

Sykkelveg = 3,5
Fortau = 2,5

> 1500

Sykkelveg = 4
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 4
Fortau = 1,5

Sykkelveg = 4
Fortau = 2

Sykkelveg = 4
Fortau = 2

Sykkelveg = 4
Fortau = 2,5

Antall gående og syklende gjelder for maksimaltimen.
Høystandard sykkelveg
Høystandard sykkelveger (sykkelekspressveger) er tilrettelagt for rask (opp til 40 km/t) og direkte
sykling over lengre avstander (5‐20 km) mellom relevante mål (boligområder, konsentrasjoner av
arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkter). Det kan være aktuelt med slike
sykkelveger rundt storbyene og langs hovedårene inn mot sentrum.
Sykkelvegen bør være sammenhengende uten hindringer som reduserer fremkommeligheten, og bør
planlegges slik at antall skarpe svinger, samt lange og bratte bakker reduseres. Sykkelvegen vil
vanligvis ligge i egen trasé. Sykkelvegen bør ha et godt, fast og jevnt belegg. Det bør være belysning
langs sykkelvegen. Sykkelveger med potensiale med mer enn 15 gående i maksimaltimen skal bygges
med eget fortau for gående.
Antall kryss med motorisert trafikk bør reduseres til et absolutt minimum, og eventuelle kryss bør
være planskilte, eller utformes slik at motorisert trafikk får vikeplikt for syklistene på høystandard
sykkelveg.

31
Håndbok 233 Sykkelhåndboka - høringsutgave

Det anbeefales at slike anlegg holder en høy ddrifts‐ og ved
dlikeholdsstandard både sommer og vinter.

3.3 S
Sykkelfe
elt
Et sykkelfelt er et kjø
ørefelt i kjøre
ebanen som ved offentligg trafikkskilt og vegoppm
merking er be
estemt
for sykleende.
Håndbok 05
50
Trafikkskilt

Sykkelffelt skal skiltees med skilt 521.1
5
Sykkelflfelt – sidestiilt eller 521.2
2 Sykkelfelt – midtstilt.

Håndbok 04
49
Vegoppmerrking

Sykkelffelt skal angiss med oppmerking 1038 .2 Sykkelsym
mbol. 1038.2 Sykkelsymbool skal oppmerkes
der sykkkelfeltet beggynner, og gjjentas etter vvegkryss. Sykkkelfelt skal normalt opppmerkes med
d
skillelin
nje. Sperrelin
nje kan anven
ndes på tilfa rt i signalreggulert kryss, og
o andre steeder der hvorr det er
nødven
ndig å forby kryssing
k
av liinjen.
Sykkelsyymbol kan etter behov oggså gjentas m
mellom vegkryss. Piler kan oppmerkees for å angi
kjøreretn
ning.

Figur 3.77 Skilting og oppmerking av sykkelfel t
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Sykkelffelt skal anleggges på samme nivå som
m øvrige kjøre
efelt.
en.
Syklendee skal bare bruke sykkelfelt på høyre side av vege

Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Alle gatter som innggår i hovedne
ett for sykkell skal ha sykkkelfelt dersom:
 ÅDT > 4 000
0 eller
 Fartsgrensee 50 km/t
n
som tosidig løsniing, men i stigninger kan sykkelfelt væ
ære ensidig (på
Sykkelfelt anlegges normalt
siden meed stigning). På strekningger med fall, hvor det er kryss og avkkjørsler, bør ssyklistene syykle i
kjørefelttet sammen med øvrig trrafikk. Sykkellfelt på slike strekninger kan medføree at det blir
vanskeliggere for innssvingende tra
afikk å oppdaage syklisterr i sykkelfelte
et.
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Sykkelfelt kan ha egeet belegg/farrge. Det foruutsettes at be
elegget/farge
en er brukt ssammenhenggende på
E
belegg/ffarge bidrar til å synliggjø
øre syklistennes plass i
hele streekninger elleer områder. Eget
trafikkbildet.
dde på minstt 6,5 m, se Fiigur 3.8.
For å få plass til sykkkelfelt på beggge sider må vegen eller gata ha bred
o
kjørrefelt (kun fo
or envegsreg
gulerte gater ). I gater med to
Dette gjeelder for gater med ett ordinært
ordinæree kjørefelt ogg sykkelfelt må
m bredden være minst 8,5 m. På strrekninger meed mindre bredde
opphøreer sykkelfelteet. Avslutningg av sykkelfeelt markeres med opphørr av stiplet skkillelinje.

v
og kjøref
efeltbredde vved oppmerkking av sykkelfelt i gate m
med henholdssvis ett
Figur 3.88 Minimum veg‐
kjørefeltt (envegsregu
ulert) og to kjørefelt
k
På strekn
ninger med sykkelfelt
s
bø
ør delstrekninnger med op
pphold av sykkkelfelt makssimalt være 200 m.
Ved lenggre opphold bør løsninge
en være blanndet trafikk på
p hele strekningen.
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Sykkelffelt bør utforrmes med bredder som vvist i Tabell 3.3.
3
1 m, i tilleegg kommer kantsteinskllaring på 0,2 5 m. Ved høy fart og
Sykkelfelt kan ha breedde ned til 1,25
mye traffikk bør bred
dden være 1,55 m.
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Tabell 3.3: Gate med
d sykkelfelt (m
mål i m)

Bruksom
mråde

Tverrrprofil

Fartsgreense 30/40 km/t
ÅDT > 4 000
Fartsgreense 50 km/tt
ÅDT < 8 000

Fartsgreense 50 km/tt
ÅDT > 8 000 – 15 000
0

Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

I gater med sykkelfeelt der det går by‐/regionnallinjer eller langruter for buss bør kkjørefeltbred
dden
være 3,,25 m av hen
nsyn til fremkommeligheet for buss.

3.3.1 S
Sykkelfeltt på strekn
ning med busslomm
me
Sykkelfelt føres norm
malt rett frem
m og utenforr busslomme
er, på busslom
mmens vensstre side, se Figur
F
3.9.
mer syklendee og av‐ og påstigende
p
buusspassasjerrer ikke i konflikt med hvverandre. Sam
mtidig
Da komm
får sykleende en direkkte føring.
Bussene har vikeplikkt for trafikk i sykkelfeltett ved innkjørring til holdeplass. Ved kjjøring ut fra
0 km/t eller lavere, har syklende
s
i sykkkelfelt og annnen trafikk ifølge
holdeplaass der fartsggrensen er 60
trafikkreeglene vikeplikt for buss.
Der bussslommen er plassert i høyrekurve kann nødvendig sikt til syklende i sykkelffeltet være vanskelig
v
å tilfredssstille. Da kan man føre sykkeltraseen
s
n til høyre fo
or busslommen. Løsningeen er vist i Figur 3.10.
Denne lø
øsningen kan
n også benyttes der det eer stor busstrafikk / lange
e busslommeer eller liten
gangtraffikk.
n på innsidenn av busslommen bør den
n utformes ssom gang‐ ogg
Dersom man fører syykkeltraséen
sykkelveeg eller sykkeelveg med fortau. Sykkelvveg føres i saamme plan som sykkelfeelt og bilveg. For å
unngå ko
onflikter mellom de sykle
ende og gåennde til og fraa holdeplasse
en, kan de gåående ledes til
kryssningspunkter merket
m
som gangfelt
g
overr sykkelveg. Stripebredde
S
e og stripeavvstand på gan
ngfelt
kan da reeduseres til 0,25
0 m. For øvrig
ø
utform
mes gangfelt som
s
omtalt i håndbok 2770 Gangfeltkriterier.
Sykkelfelt merkes meed sykkelsym
mbol 10 m føør og 10 m ettter busslomme.
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Figur 3.99: Sykkelfelt til
t venstre fo
or busslommee

Fig
gur 3.10: Sykkkelfelt til høøyre for bussllomme
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3.3.2 S
Sykkelfeltt på strekn
ning med kantstopp
p for buss
Ved kanttstopp for bu
uss opphører sykkelfelte t på en 40 m lang strekning for å gi pplass til busse
ene.
Kantstop
pp merkes med
m oppmerkking 1050.2 B
BUSS og skilttes med skilt 512 Holdepllass for buss.
merking av sy kkelfelt og kantstopp forr buss.
Figur 3.111 Viser skilting og oppm

Figur 3.111: Sykkelfeltt på strekning med kantsstopp for busss
Når en b
buss står på holdeplass,
h
må
m den sykleende enten stoppe opp og
o vente, elleer foreta en bevisst
b
forbikjørring til venstre for bussen
n (feltskifte).. Løsningen gjør
g at syklen
nde og av‐ ogg påstigende
e
busspasssasjerer ikkee kommer i konflikt med hverandre.
mbol 10 m føør og 10 m ettter kantstop
pp.
Sykkelfelt merkes meed sykkelsym
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3.3.3 S
Sykkelfeltt på strekn
ninger me
ed kollektiv
vfelt
Det er tillatt å sykle i kollektivfeltt. Dersom deet er kollektivvfelt i bare en
e retning, bøør det være
sykkelfelt i den andre retningen, forutsatt at det er behov for sykkelfelt.
ninger der det er behov for
f både sykkkelfelt og ko
ollektivfelt, kan man utvidde kollektivfeltet
På strekn
dersom det ikke er plass
p
til begge
e feltene vedd siden av hvverandre.
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Ved farrtsgrense 30 eller 40 km//t bør kollekttivfeltet være 3,75 m, og
g ved fartsgreense 50 km/tt bør
kollektiivfeltet væree 4,25 m når det tilretteleegges for sykklende.
e et
For de syyklende kan det føles utrrygt å sykle i kollektivfeltt, spesielt hvis det er smaalt eller det er
høyt farttsnivå. Samtidig kan de syklende
s
red usere kollekttivtrafikkenss fremkommeelighet. Kolle
ektivfelt
bør derfor ikke inngåå som en del av hovedneettet for sykkkel. Hvis det er
e mange sy klende bør det
d
e
sykkelve
eg langs koll ektivfeltet frremfor å anle
egge brede kkombinerte felt.
f
etablerees sykkelfelt eller

3.3.4 S
Sykkelfeltt på strekn
ninger me
ed kantsteinsparkering
Kombinaasjon sykkelffelt og kantparkering børr unngås. I hååndbok 017 Veg‐ og gateeutforming er
e det
åpnet fo
or at man kan
n etablere ka
antsteinsparkkering ved syykkelfelt når fartsgrensenn er 30 eller 40 km/t
og ÅDT < 8 000. Dettte forutsette
er en fraviksbbehandling og
o følgende tilleggskrav:
 sykkkelfeltet utvid
des med 0,25
5 m og
 en siikkerhetsson
ne på minimu
um 0,5 m etaableres mellom parkeringsarealet ogg
sykkkelfeltet (for å unngå problem ved åppning av bildø
ør)
elt bør utform
mes på strekkninger med kantsteinparrkering.
Figur 3.112 viser hvorrdan sykkelfe

Figur 3.112: Eksempell på sykkelfelt kombinertt med parkerringslomme (mål
(
i m)
Sykkelfelt mellom kaantstein og parkerte
p
bilerr anbefales ikke.
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3.3.5 S
Sykkelfeltt på strekn
ninger me
ed vareleve
ering
Det er ikkke tillatt å sttanse eller parkere i sykkkelfelt. På sttrekninger med sykkelfeltt hvor det err behov
for varellevering, er varelevering
v
fra sidegate r eller bakgaater å foretre
ekke.
med to kjøreffelt er det tillatt å stanse utenfor sykkelfeltet for å levere vareer dersom dette ikke
I gater m
er til stor ulempe forr andre trafikkanter. Dettte anbefales ikke dersom
m det er mye bil‐ og/ ellerr
sykkeltraafikk.
Dersom det er plass,, kan det være aktuelt å bbygge varele
everingslomm
me som er diimensjonert for
lastebil innenfor sykkelfeltet.
Vareleveeringslommeer tar stor pla
ass, og det viil ofte ikke være mulig eller ønskelig å bruke så mye
m
gateareaal til en aktivvitet som fore
egår i periodder av døgnet. Vareleveriingslommer kan brukes fleksibelt
f
sammen
n med parkerring, ved å skkilte parkerinng forbudt med
m tidsintervaller for varrelevering på
å
underskiilt.
I stedet ffor å bygge en
e fysisk lom
mme, er det i nnenfor gjeldende regelvverk mulig å avslutte sykkkelfelt,
og sette av minimum
m 15 meter til felles gateaareal som re
eserveres for vareleveringg. Dette kan skiltes
p skilt 372 Pa
arkering forbbudt (av‐ og pålessing
p
er dermed
d
tillattt) eller skilt for
slik at deet settes opp
lastesone (skilt 370 Stans
S
forbud
dt, med undeerskilt 834 Ko
ombinert reg
gulering) som
m innebærer
p
for vare‐ og lasttebiler i noen timer på dagen og stanns forbudt re
esten av
mulighett for av‐ og pålessing
døgnet. Fordelen med dette er at
a en kan få ttil en god løssning for syklende i en gaate der det ikkke er
hensiktsmessig å avvvikle vareleve
ering på annnen måte. Ulempen er att det krever mange skilt.

3.4 B
Blandet trafikk
Blandet trafikk betyrr at det ikke er laget spessielle anlegg for syklende
e. Syklende fe
ferdes på sku
ulder
eller sam
mmen med annen trafikkk i samme kjøørefelt. Gåen
nde vil ofte ha
h egen fortaauløsning.
Skulder eer den delen
n av vegen so
om ligger uteenfor kantlinjen. Utvidet skulder vil s i at bredden av
skuldren
ne utvides, slik at det blir mer plass tiil å gå eller syykle langs ve
egen.
anen med kaantlinje.
Utvidet sskulder skillees fra kjøreba
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Dersom
m det er vansskelig å få til egen gang‐ oog sykkelvegg og hvor ÅDT< 4 000, ka n skulderen utvides
til 1,5 m på begge sider.
s
Denne løsningen b ør ikke bruke
es på strekniing definert ssom skoleve
eg.
For å bed
dre fremkom
mmelighet ogg sikkerhet tiil gående og syklende på avlastet veggnett kan ma
an
etableree utvidet skullder. På und
derordnede vveger som haar asfaltert bredde
b
≥ 6 m kan kantlinjja
trekkes iinn slik at sku
ulderen utvid
des til minst 1 m. Dersom
m vegbredde
en er mindree enn 7,5 m vil
v man
da ikke kkunne merkee gul midtlinjje på vegen.
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3.5 A
Andre sttrekning
gsløsninger
3.5.1 Fortau
Fortau eer ikke et anleegg for sykle
ende, men deet er på visse
e betingelserr tillatt å syklle på fortau, jf.
kapittel 2.5. Fortau kan
k være et alternativ
a
fo r syklende under følgend
de forhold:
 ssom alternattiv til sykkelffelt (for barn og eldre)
 i områder med få gående
e

Fortau skal ikke innggå som en de
el av en hoveedrute for syklende.
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Minste krav til bred
dde på fortau
u er 2,5 m, o g dekker kraav til ferdselssareal og kanntsteinssone.
Dersom
m fortauet haar møbleringgssone bør feerdselsareale
et økes fra 2,,0 til 2,5 m foor å gi plass for
f
maskinell rydding.
Fortau vvil på enkeltee strekningerr framstå som
m det eneste
e tilbudet til syklende
s
uteenom kjørebanen.
s utrygge i kjørebanen kan benytte
e fortauet ved ingen ellerr ubetydelig
Syklendee som føler seg
gangtraffikk.

3.5.2 G
Gågate
Gågate eer en gate utten fortau, an
ngitt med skkilt 548 Gåga
ate. Trafikkre
eglenes besteemmelser om
m gågate
gjelder. I utgangspun
nktet innebæ
ærer det at kjjøring med motorvogn
m
er forbudt. Unnntak kan væ
ære gjort
ved skilting, for ekseempel ved at vareleveringg er tillatt i bestemte
b
perrioder på døggnet. Gågate
er
anleggess vanligvis i sentrale
s
forre
etningsstrøkk i større byer og tettsted
der.
Det er ikkke forbudt å sykle i gåga
ate, hvis det iikke er varsle
et med forbu
ud ved skilt 3306.6 Forbud
dt for
syklendee. På gågaterr må det ikke
e kjøres forteere enn i gangfart.
Sykkelru
ute i gågate bør
b unngås. Det
D gir dårligg fremkommelighet og syykling i gågatte kan også være
v
til
hinder fo
or gående.

3.5.3 G
Gate med forbud mot
m kjøring
g med mottorvogn (s
sykkelgatee)
Dette err en gate med
d fortau for gående,
g
og kkjørebanen er
e i utgangspunktet reserrvert for
pet sykkelgatte finnes ikkee i trafikkregglene, men er beskrevet i håndbok 01
17 Veg‐
sykkeltraafikk. Begrep
og gateu
utforming.
f motorvog
gn. Det kan ååpnes for bla
ant
Sykkelgaate kan anleggges ved å brruke skilt 3066.1 Forbudt for
annet vaaretransport med undersskilt 808.3077 Gjelder ikkee varetranspo
ort", se Figurr 3.14.
mråder. Løsnningen foretrrekkes fremfo
or gågate deer man ønske
er å
Løsningeen er aktuell i bynære om
prioriterre sykling. Lø
øsningen er også
o
relevantt i gater der man ikke ønsker biler. Syykkelgater ka
an
brukes som del av ho
ovednettet for
f syklende.. Fordelen med sykkelgatte er at sykleende får sitt eget
e
areal, fyssisk atskilt frra gående.
Figur 3.113 viser utforrming av en sykkelgate.
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Figur 3.113: Utforming av sykkelgate (mål i m))

Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming






Forrtau bør være minimum 2,5 m og tossidig, avgrensset med kanttstein.
Kan
ntsteinsklarin
ng bør være 0,25 m.
Kjø
ørebanen børr være minim
mum 3 m.
I syykkelgater med mye butikker og serv eringsstederr som har varelevering frra gata,
børr bredden væ
ære 6 m (inkllusive kantstteinklaring). Dette gir plass til kombinnert
sykkling/varelevering, samt at
a to lastebil er gis muligh
het for å passere hveranddre.
I syykkelgater med handel ogg servering, bør det planlegges for va
arelevering.

Figur 3.114 viser skiltiing av sykkelgate.

Figur 3.114: Skilting av
a sykkelgatee

3.5.4 S
Særprege
ede gatemiljø
I byer ogg tettsteder vil
v det ofte være spesiell e områder som har en eg
genart det eer viktig å beh
holde.
Det kan være områd
der med gammel bebyggeelse, torgom
mråder, parke
er og plasser,, eller spesie
elle
mråder. Det er
e viktig å ta vare på dissee områdene og tilpasse sykkelløsning
s
gene til disse
e
naturom
stedeness egenart.
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Figur 3.115: Blandet trafikk
t
i områ
åde med gam
mmel bebygg
gelse og forre
etningsvirksoomhet

n ønsker en markert
m
førin
ng av sykkelrrute gjennom
m området ka
an man brukke spesielle
Der man
materialer og steinseettinger. I ga
ater med gateestein, kan man
m legge til rette for sykklende med et bånd
med breede heller eller saget (jevn) brostein.

Figur 3.116: Spesiell steinsetting la
angs sykkelruute med helller eller sage
et brostein (BBilde til vensttre, foto:
Knut Opeeide, Statenss vegvesen)

3.5.5 G
Gater med
d sporvog
gn
Sykkel i ggater med sp
porvogn bør i størst muliig grad unngås. Trikkeskinnene kan vvære farlige for
f
syklendee ved at sykkkelhjulene sklir på eller koommer ned i trikkespore
ene. Syklendee skal også, som
s
andre traafikanter, gi fri veg for sp
porvogn. Dett betyr redussert fremkom
mmelighet foor de syklend
de.
Hovedneett for sykkel bør ikke leggges i sammee kjørefelt so
om sporvogn
n. Dersom deet er liten pla
ass er det
mest akttuelt å legge sykkelruter utenom gateer hvor det går
g sporvogn
n. I noen tilfeeller kan det
imidlertiid være ønskkelig å legge til rette for ssykling i gate
er med sporvvogn i sentruum eller i buttikkgater
der sykleende ofte har samme må
ålpunkter som
m kollektivre
eisende.
blering av sporvognstrasé
éer i brede ggater og i om
mråder med mange
m
syklennde bør man
n legge
Ved etab
sporvogn
nstraséen i midten
m
av vegen. Løsninggen muliggjø
ør forbikjøring av syklendde, bedrer
sikkerheeten for de syyklende og bedrer
b
fremkkommelighetten til sporvo
ogn. Ulempe n ved midtsttilt
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sporvogn
nplassering er
e at holdepllasser kreverr refuger og gir en mindre trafikksikkker adkomst til
t
holdeplaass.

3.5.6 Envegsregulerte ga
ater
Envegskjjøring gir sikker og effekttiv avvikling av trafikken.. Envegsregu
ulering kan im
midlertid føre til økte
kjørelengder. Det er spesielt et problem
p
for ssyklister som
m er følsomm
me for omvegger. Reguleringen
elvegnett me
ed direkte ogg naturlige
gjør det også vanskeelig å få til et sammenhenngende sykke
sykkelruter. Dette kaan gi dårlig frremkommeliighet for syklistene.
m kjørerettningen i envvegsregulerte
e gater kan man
m minimerre disse
Ved å tillate sykling mot
mmelighetsproblemene og
o problemeer med mye fortausykling
f
g.
fremkom
Håndbok 05
50
Trafikkskilt

Skilt 5226 Envegskjøring skal ha underskilt 8007.6U Sykkell unntatt derrsom sykling mot
envegsreguleringen
n skal tillatess. Samme un derskilt skal da settes op
pp sammen m
med skilt 302
2
Innkjørring forbudt. Unntak med
d samme undderskilt må også
o
vurderes for eventu elle skilt 402
2
Påbudtt kjøreretning
g eller 330 Svingeforbud som er satt opp av hensyn til envegssreguleringen
n.
ok 050 Trafikkkskilt. Lavt
Kriterierr for å tillate sykling mot envegsregul ering er fasttsatt i håndbo
øy er de viktigste kraven e for å tillate
e sykling
fartsnivåå, relativt liteen trafikk og liten andel ttunge kjøretø
mot envvegsregulerin
ng.

Håndbok 05
50
Trafikkskilt

med sykkel mot
m kjøreretn
ningen i enveegsregulerte
e gater kan tillates dersom
m følgende kriterier
k
Kjøring m
er oppfyylt:
 Det skal enten være skiltet hastigheet 30 km/t elller målingerr som viser att 85 % av
kjøretøyenee har hastigh
het 35 km/t eeller lavere.


Trafikkmen
ngden skal ikke overstige disse grense
everdier:
o Meed sykkelfelt i begge retnninger ÅDT< 7000
7
kjøretø
øyer
o Uteen oppmerke
et sykkelfelt ÅDT< 2000 kjøretøyer
k
o And
delen tungtrrafikk på streekningen børr ikke overstige 10 %



Gjenståend
de kjørefelt må
m være minnst 3,0 m bre
edt, og minst 3,5 m bredtt dersom and
delen
buss‐ eller tungtranspo
t
rt overstigerr 10 %. Ved regulering
r
uten sykkelfeltt bør kjøreba
anen ha
bredde på 4 m. Kjøreba
anebredder ppå 3,5 m kan
n aksepteres der store kjøøretøyer barre fore‐
kommer sp
poradisk.



Areal til parrkering eller vareleveringg ved siden av
a sykkelfelt krever 2,0 m (minimum 1,8 m)
bredde sam
mt buffersone 1,0 m (minnimum 0,5 m)
m utover kjørefelt og sykkkelfelt. Hvorr det
ikke er oppmerket sykkkelfelt, kreve r parkering på
p en side 2,0 m ekstra kj
kjørebanebre
edde.
Parkering skal unngås dersom
d
det ikkke er tilstre
ekkelig kjøreb
banebredde.. Vareleverin
ng må
da henvisess til tider på døgnet med beskjeden sykkeltrafikk
s
.



Langs gata stilles det krrav til fri sikt lik 1,5 gange
er stoppsikt for
f motoriseert trafikk.



Sikt, vikepliiktsforhold og
o konfliktpu nkter må vurderes nøye i kryss. Det eer viktig at de
d som
sykler mot kjøreretninggen, ikke kom
mmer i konfliikt med bilistter som enteen ikke er
oppmerkso
omme eller bilister
b
som ””kutter svingen” når de svvinger inn påå den
envegsregu
ulerte strekningen. Dettee kan tilrettelegges ved bl.a. oppmerkking,
belegningssstein, trafikkkøy eller kanttstein.
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Det anbeefales at eveentuelt areal til parkeringg eller varelevering legges på høyre s ide av gaten i
forhold ttil bilenes kjø
ørefelt.

Figur 3.117 Skilting og
g oppmerking
g i envegsreggulerte gater når sykling mot kjørereetningen tilla
ates

Figur 3.118: Sykling tilllatt mot kjøreretningen i envegsregu
ulert gate

3.5.7 S
Snarveger
Snarvegeer er veger, stier
s
og tråkkk som vanlig vis ikke er en
n del av det offentlige
o
veegnettet. Sna
arveger
kan virkee ubetydelige, men er en
n viktig del avv transportsyystemet for gående
g
og syyklende. Sna
arvegene
gir gjerne sammenfaallende forde
eler for den eenkelte bruker og for sam
mfunnet. Noeen av fordelene er:
 kkorteste rutee til aktuelle målpunkt soom for eksem
mpel skole, butikk,
b
arbeiddsplasser og atkomst
ttil hovednetttet for sykke
el
 ø
økt trafikksikkkerhet ved at
a det finness andre veger enn hovedvegene å ferrdes på
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h
helsemessigee fordeler ve
ed at det leggges til rette for
f mosjon, samtidig
s
som
m det er fritt for
eeksos og veggstøv
m
miljømessigee fordeler ve
ed at snarveggene kan gi redusert bilbruk
o
opplevelse og
o trivsel

Snarvegeer bør ikke være
v
en del av
a det offenttlige hovedsyykkelvegnettet. Hvis snarrvegene skal være en
del av deet offentlige vegnettet, bør
b det offenntlige eie grunnen.
For å sikre snarvegen
ne juridisk ka
an det lages en egen kom
mmunedelpla
an for det lo kale transpo
ortnettet.
Planen b
bør ses i sammenheng med eksistere nde grønnsttruktur, en evventuell grønnn plan ellerr en
sykkelplaan. Planen bør omfatte både
b
eksisterrende og pottensielle snarveger.

3.5.8 S
Sykkel i tu
unnel
Attraktivve tilbud for syklende ute
enfor tunnel er vil som re
egel være den beste løsn ingen. Krav til
t gang‐
og sykkeeltrafikk i tun
nneler er gitt i håndbok 0021 Vegtunne
eler.
Håndbok 02
21
Vegtunnele
er

Gang‐ o
og sykkelvegg i tunneler uten rekkverkk mot kjøreb
banen skal go
odkjennes avv Vegdirektoratet
når tun
nnelen er lengre enn 500 m.
Gang‐ o
og sykkeltraffikk i tunnele
er lengre ennn 4 km skal godkjennes av Vegdirektooratet.
Gang‐ o
og sykkelvegg skilt fra kjørrebanen medd rekkverk skkal ha fri høyyde minimum
m 3,0 m og bredde
b
minimu
um 3,0 m meellom rekkverk og tunnel vegg.
Tunneleer som har gang‐
g
og sykkkeltrafikk skaal belyses dersom lengde
en er over caa 25 m.
I tunneler tillatt forr gang‐ og sykkkeltrafikk skkal midlere luminans ikke
e være minddre enn 2 cd//m2 i
dagslyss og 1 cd/m2 når det er mørkt
m
ute.
Dimenssjonerende luftkvalitetsn
nivå i tunneleer som er tillatt for gåend
de og syklen de skal være
e 25
ppm CO
O og 2 ppm NO.
N
I tunneler med lenggde over 1,0 km og ÅDT > 1000 kjt/dø
øgn, skal dett installeres uutstyr for NO
O2‐
måling hvis tunneleen er åpen fo
or gående ogg syklende. I kortere tunn
neler, vurderres behovet for
f
overvåkkning av gasskonsentrasjjonen ut fra trafikkmenggde og sannsyynlighet for kkø i tunnelen
n.
Ved fartssgrense 90 og
o 100 km/t bør gående oog syklende ikke ferdes sammen
s
medd motorisertt trafikk i
tunnel.
I tunneleer med stor tungtrafikkan
t
ndel (> 25 % ) bør det gjø
øres spesielle
e vurderingerr med tanke på å
tillate gaang‐ og sykkeeltrafikk og behov
b
for fyssisk skille mo
ot gang‐ og syykkeltrafikkeen
I tunneleer med lengd
de > 2 000 m og stigning > 5 %, bør gåående og sykklende ikke fferdes samm
men med
motoriseert trafikk, med
m unntak for små trafikkkmengder. Dersom ÅDT
T < 500 kan ddet tillates med
m gang‐
og sykkeeltrafikk ogsåå for tunneler med lengd e opp til 4 000 m.
I tunneleer med tunneelprofil T10,5
5 og 1 m speerreområde mellom
m
kjøre
eretningene bør det ikke
e være
tillatt forr gang‐ og syykkeltrafikk.
God belyysning, spesielt i overgan
ngssonene, eer viktig for sikkerheten til gående ogg syklende i tunnel.
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Andre tiltak for å synliggjøre gående og syklende i tunnel kan også være aktuelle. Ett eksempel kan
være et trykk‐knapp system som kan aktiveres for å varsle øvrige trafikanter om at det er gående
eller syklende i tunnelen. Behov for varsling av gående og syklende i tunneler bør vurderes i hvert
enket tilfelle. Sentrale faktorer i en slik vurdering er bredde, ÅDT og fartsnivå.
Tunneler som er tillatt for gående og syklende bør ha belysning og ventilasjon i henhold til gjeldende
krav i håndbok 021 Vegtunneler.
Med utgangspunkt i eksisterende tunnelprofil, er det nedenfor gitt anbefalinger til løsninger for
gang‐ og sykkeltrafikk for hvert enkelt profil. Anbefalingene gjelder for tunneler med lengde inntil
4 000 m. For lengre tunneler bør det gjøres egne vurderinger om tunnelen bør være tillatt for gående
og syklende.
Anbefalingene for eksisterende tunneler gjelder for dagens trafikkmengder.
Tunnelprofil T5,5 blandet trafikk
Tunneler med tverrprofil T5,5 har relativt liten trafikk og lavt fartsnivå. Det kan derfor tillates med
gående og syklende i disse tunnelene.
Tunnelprofil T8,5 og T9,5 blandet trafikk
I tunneler med lengde inntil 500 m er blandet trafikk en akseptabel løsning når:
 ÅDT < 8 000 og fartsgrense 70 eller 80 km/t
 ÅDT < 10 000 og fartsgrense ≤ 60 km/t
I tunneler med lengde 500‐2 000 m kan tillates for gående og syklende når:
 ÅDT < 4 000 og fartsgrense 70 eller 80 km/t
 ÅDT < 8 000 og fartsgrense ≤ 60 km/t
I tunneler med lengde 2 000‐4 000 m kan tillates for gående og syklende når:
 ÅDT< 1 500 og fartsgrense 70 eller 80 km/t
 ÅDT < 3000 og fartsgrense ≤ 60 km/t
Ved større trafikkmengder bør det ikke tillates gang‐ og sykkeltrafikk i tunnelen.
Tunnelprofil T10,5, utvidet skulder eller gang‐ og sykkelveg
Tunnelprofil T10,5 uten sperreområde kan tillates for gående og syklende. Det kan da velges
tunnelprofil T10,5 SF eller T10,5 GS, se vedlegg 2.
I tunneler med lengde inntil 500 m er blandet trafikk (dvs T10,5 SF) en akseptabel løsning når:
 ÅDT < 8 000 og fartsgrense 70 eller 80 km/t
 ÅDT < 10 000 og fartsgrense ≤ 60 km/t
Det kan tillates gang‐ og sykkeltrafikk når ÅDT < 12 000 dersom det er et fysisk skille mellom gang‐ og
sykkeltrafikken og den motoriserte trafikken (dvs T10,5 GS). Ved ÅDT > 12 000 bør det ikke tillates
gang‐ og sykkeltrafikk i tunnelen.
I tunneler med lengde 500 ‐ 2 000 m er sykkelfelt (dvs T10,5 SF) en akseptabel løsning når:
 ÅDT < 4 000 og fartsgrense 70 eller 80 km/t
 ÅDT < 6 000 og fartsgrense ≤ 60 km/t
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Dersom det er et fyssisk skille mellom gang‐ oog sykkeltrafiikken og den
n motorisertee trafikken, kan
k
ed ÅDT inntil 8 000. Ved ÅDT
Å > 8 000 bør det ikkee tillates gangg‐ og
gang‐ ogg sykkeltrafikkk tillates me
sykkeltraafikk i tunnelen.
I tunneleer med lengd
de 2 000 – 4 000 m bør ddet være et fyysisk skille mellom
m
gang‐‐ og sykkeltra
afikken
og den m
motoriserte trafikken
t
nårr ÅDT > 1 5000. Ved ÅDT > 8 000 bør det
d ikke tillattes gang‐ og
sykkeltraafikk i tunnelen.

3.6 S
Systems
skifter
Systemskifte betyr at en type anlegg for gåennde eller sykklende slutter eller skifterr til en annen
n type
anlegg. H
Hyppige systtemskifter på
å en rute kann være en sto
or utfordring
g, spesielt forr syklister, og bør i
størst mulig grad unn
ngås.
Systemskifter bør fortrinnsvis pla
asseres i krysss. Dette er nærmere
n
beskrevet i kappittel 4.5. I de
et
mpler på systtemskifter påå strekning.
følgendee vises eksem
Det er viiktig å markeere systemskkifter tydelig slik at både syklister, bilister og andrre trafikanter
oppfatteer overgangeene. Systemsskifter bør skkiltes, og suppleres med oppmerking
o
i vegbanen. Det er
også mu
ulig å utformee systemskiftter med en oopphøyd kryssing. I tilleg
gg til økt opppmerksomhet kan slik
utformin
ng medføre at
a farten til øvrig
ø
trafikk rreduseres.

3.6.1 O
Overgang
g blandet trafikk
t
og gang- og sykkelveg
g
Overgan
ng mellom blandet trafikkk og gang‐ ogg sykkelveg er
e den vanlig
gste formen ffor systemskkifte. Et
slikt systtemskifte er i prinsippet et kryss melllom en gang‐ og sykkelve
eg / sykkelveeg med eller uten
fortau ogg annen veg,, se Figur 3.1
19.

g blandet tra
afikk og gangg‐ og sykkelvveg/sykkelveg
g med eller uuten fortau
Figur 3.119: Overgang
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3.6.2 O
Overgang
g blandet trafikk
t
og sykkelfeltt
Et eksem
mpel på systeemskifte melllom blandett trafikk og syykkelfelt er hvor
h
sykkelfeelt opphører på en
strekningg med redussert gatebred
dde, se Figurr 3.20. Et slikkt systemskiftte utføres veed at skillelin
njen
avsluttess der sykkelffeltet slutter.. På høyre sidde av vegen der sykkelfe
eltet starter, brukes skilt 521
Sykkelfellt. Symbol i vegbanen
v
er supplerendee informasjo
on.

g blandet tra
afikk og sykkeelfelt (mål i m)
m
Figur 3.220: Overgang

3.6.3 O
Overgang
g gang- og
g sykkelve
eg og sykk
kelfelt
Overgan
ng mellom gaang‐ og sykke
elveg/sykkelvveg med forttau og sykkelfelt bør utfoormes om visst i Figur
3.21.

Figur 3.221: Overgang
g gang‐ og syykkelveg og ssykkelfelt
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4 Kryssløsninger
Kryss kan utformes og reguleres på mange måter avhengig av strekningsløsning før og etter krysset,
krysstype og trafikksammensetning.
For å redusere ulykkesrisikoen i kryssene er det viktig at fartsnivået er lavt. Dette kan oppnås ved en
eller flere av følgende tiltak rettet mot motorisert trafikk:


Oppstramming av kryss
Oppstramming av kryss kan for eksempel omfatte krappere hjørneavrundinger,
innsnevringer, etablering av trafikkøyer eller fjerning av sikthindre i/ved krysset. Det kan gi
lavere fart og/eller bedre oversikt, noe som har en positiv effekt i forhold trygghet og
sikkerhet. Tiltakene kan også forbedre forholdene for fotgjengere i form av bredere fortau og
kortere kryssingsavstand. Tiltaket kan gi redusert fremkommelighet for tunge motorkjøretøy,
og anbefales ikke i kryss med stor busstrafikk eller stor andel annen tungtrafikk.



Opphøyd gangfelt
Tiltaket har en fartsdempende effekt og kan dermed gi økt sikkerhet og trygghet for gående
og syklende.



Opphøyd kryss
Opphøyd kryss betyr at kryssområdet heves typisk 10 cm. Rampene bør ha stigning 1:20, og
legges i et annet materiale enn vegen. Det bør legges 20 mm høy fortauskant for at
synshemmede skal kunne orientere seg. Farten til den motoriserte trafikken reduseres,
samtidig som oppmerksomheten økes. Dette kan derfor være en god løsning i en sykkelrute.



Humper på tilfart
Fartsreduksjon i kryss kan man også oppnå ved å legge hump før kryssområdet. Det vil si før
hjørneavrundingen starter. Hump skal utformes slik at personbiler skal kunne kjøre over i
skiltet fart uten fare for at fører/‐passasjerer eller bilen skades.

Ulike former for humper og opphøyinger kan være et problem for busser og bør derfor brukes med
varsomhet i gater med bussruter.
Utforming av fartsdempende tiltak er beskrevet i håndbok 072 Fartsdempende tiltak.
I noen tilfeller vil det også være aktuelt å redusere farten på de syklende. Det kan være steder hvor
sykkelveg går i en rampe ned mot undergang og der det er fare for at syklende fra en gang‐ og
sykkelveg kan komme med stor fart ut i et spesielt farlig og/eller uoversiktlig kryss.
Fartsreduserende tiltak rettet mot syklende kan være saksegjerder/bommer, innsnevring av
vegbredde, sykkelhump, rumlestriper samt skilting og oppmerking. Saksegjerder/bommer bør helst
unngås, men være godt synlig dersom de benyttes. Dette gjelders spesielt i mørke hvor
påkjøringsfaren er størst. Saksegjerder/bommer bør ikke plasseres i bunnen av bakker der de
syklende har høyest fart.
Kryssing merkes med gangfelt og tilsvarende skilting hvis kriteriene for gangfelt er oppfylt. Har
sykkelvegen fortau bør det merkes opp gangfelt over sekundærvegen. Fartsgrensen bør være 60
km/t eller lavere når det skal merkes gangfelt, se håndbok 270 Gangfeltkriterier.
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h vikeplikt.
Oppmerrket sykkelkryyssing skal ikkke brukes d er syklisten har
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Gangfeelt, kryssendee gang‐ og syykkelveger ogg gangtunne
eler skal belyses.

4.1 T
T- og X- kryss
Kryssing merkes med
d gangfelt ogg tilhørende skilting hvis kriteriene fo
or gangfelt err oppfylt i he
enhold til
håndbokk 270 Gangfeeltkriterier.

4.1.1 Høyreregu
ulerte og forkjørsre
f
egulerte T-- og X- kry
yss
I høyrereegulerte eller forkjørsreggulerte kryss gjelder samme regler fo
or syklister soom for øvrige
e
kjørendee når syklisteen befinner seg
s i kjøreba nen (blandett med øvrig trafikk
t
eller i sykkelfelt).
Sykkelfelt merkes ikkke opp gjenn
nom høyrereegulerte krysss dersom sykklende i sykkkelfelt har vikkeplikt
overfor aandre kjøretøybevegelse
er, se Figur 4 .1.

Figur 4.11: Oppmerkin
ng av sykkelffelt i høyrereegulert X‐krysss

Dersom syklende i syykkelfelt i hø
øyreregulertee kryss ikke har
h vikeplikt overfor and re
kjøretøyybevegelser vil
v sykkelfelte
et være gjennnomgående
e i krysset. De
ette vil væree tilfelle i T‐krryss, se
Figur 4.22.

ng av sykkelffelt i høyrereegulert T‐krysss
Figur 4.22: Oppmerkin
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Sykkelfelt føres gjennom forkjørssregulerte krryss og merkkes med sykkkelkryssing, sse Figur 4.3.
Håndbok 04
49
Vegoppmerrking

Oppmeerking 1026 Sykkelkryssin
S
ng skal anvenndes for å markere forlen
ngelse av sykkkelfelt forbi
vikeplikktsregulert sideveg.
Eventuelt eget beleggg/farge i sykkkelfeltet førres også igjen
nnom krysse
et. Oppmerkiing for sykke
elkryssing
har ingen regulerend
de betydningg, men brukees for å vise hvor
h
syklend
de kan eller bbør sykle. Det merkes
es med vikepplikt eller stopp på sideve
egen.
vikelinje eller stoppliinje og skilte

Figur 4.33: Oppmerkin
ng av sykkelffelt i forkjørssregulert krysss uten gang
gfelt
else med sykkkelkryssing er vist i Figur 4.4. Figurenn viser sykke
elkryssing
Oppmerrking og skiltiing i forbinde
henholdsvis med gan
ngfeltet plassert nært kryysset og gangfelt tilbakettrukket for å gi plass til en
e bil
mellom ggangfeltet og sykkelkrysssingen.

ng av sykkelffelt i forkjørssregulert krysss med gangf
gfelt, henholddsvis nær kryysset og
Figur 4.44: Oppmerkin
med gan
ngfeltet trukkket tilbake frra krysset

4.1.2 S
Signalregulerte T- og
o X- krys
ss
Ved sign
nalreguleringg av kryss me
ed blandet trrafikk, skal syyklende følge
e øvrig trafikkk på samme måte
som i vanlige vegkryss uten signa
alregulering.
Både van
nlig hovedsiggnal, fotgjengersignal og sykkelsignall kan benytte
es.
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Håndbok 04
48
Trafikksignaal‐
anlegg

Sykkelssignal kan bare anvendess der det er eeget sykkelfe
elt eller sykke
elveg. Sykkellsignal skal kun
k
benyttees der kryssing på grønt lys
l kan skje uuten konfliktter med andrre trafikantggrupper.
Sykkelkrryssing merkees når sykkelfelt, gang‐ oog sykkelveg eller sykkelvveg er reguleert slik at kjørende på
kryssend
de veg skal vike for syklen
nde i sykkelffeltet, gang‐ og sykkelveg
gen eller sykkkelvegen i
situasjon
ner hvor sign
nalanlegget er
e ute av drifft, se venstre
e skisse i Figu
ur 4.5.

Håndbok 04
49
Vegoppmerrking

Oppmeerking 1026 Sykkelkryssin
S
ng skal anvenndes for å markere forlen
ngelse av sykkkelfelt gjenn
nom
signalreegulert krysss.
Hvis sykllende fra sykkkelfelt, gangg‐ og sykkelvveg eller sykkkelveg skal vike for kjørennde på kryssende
veg når ssignalet er ute av drift, merkes
m
ikke ssykkelkryssin
ng, se høyre skisse
s
i Figurr 4.5.

Figur 4.55: Sykkelfelt gjennom
g
sign
nalregulertee kryss (mål i m)
Lengde m
med sperrelinje mellom kjørefelt og ssykkelfelt inn
n mot krysse
et bør vurderres med hensyn til
skiltet faart og detekttorplasseringg.
Tilbaketrukket stopp
plinje
Ved tilbaaketrukket sttopplinje forr motorvogn er stopplinje
e trukket 2‐5
5 m tilbake i fforhold til ga
angfelt
eller syklendes stopp
plinje. Sykkelfeltet avslutttes ved stolp
pe for hoved
dsignal for til farten, eller 0,5 m
før, se Fiigur 4.6.
plinje forbedrer forholde ne for syklen
nde og gjør dem
d mer synnlige ovenforr andre
Tilbaketrrukket stopp
trafikantter, og bør derfor brukess i signalregu lerte kryss med
m sykkelfelt.
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Figur 4.66: Tilbaketrukkket stopplin
nje for motorrvogn i signa
alregulert kryyss. Sykkelkryyssing benyttes kun
dersom kkrysset er forrkjørsregulerrt når signaleene er ute avv drift (mål i m)

Sykkelbo
oks
Sykkelbo
oks er et opp
pmerket ventteområde i kkrysset foran
n bilens stopp
plinje. Breddden på bokse
en er
sykkelfeltbredde pluss kjørefeltb
bredde, menss lengden bø
ør være 4‐6 m,
m se Figur 44.7. Sykkelboksen er
begrenseet av dobbell sperrelinje på venstre s ide, og 25 cm
m bred stopp
plinje i for‐ oog bakkant.
Sykkelbo
oks merkes med
m sykkelsyymbol i kjøreebanen. Hvis sykkelfelt ha
ar eget beleggg/farge, ska
al
sykkelbo
oks også ha samme
s
beleggg/farge.

Figur 4.77: Sykkelbokss i signalregu
ulert kryss

oks forbedrer fremkomm
meligheten foor de syklend
de og gjør de
em mer synligge ovenfor andre
a
Sykkelbo
trafikantter, og kan brukes i signa
alregulerte krryss for vensstresvingende eller rett frrem syklende.
Oppmerrkingen benyyttes ikke hvis syklende i sykkelfelt re
eguleres med
d eget signal..
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Midtstiltt sykkelfelt
Midtstiltt sykkelfelt er et oppmerket sykkelfellt til venstre for høyre kjø
ørefelt, se Fiigur 4.8.

Figur 4.88: Midtstilt syykkelfelt
Midtstiltt sykkelfelt bør
b være min
nst 1,5 m breedt. Strekninggen før kryssset, hvor bileene skal krysse
sykkelfeltet for å kom
mme inn i hø
øyre kjørefeltt, bør være 15‐60
1
m lang
gt og avsluttees minst 15 m før
eltrukne linje
er, mens streekningen hvo
or bilene
krysset. Strekningen nærmest krysset oppmeerkes med he
s
Opppmerkingen
n av sykkelfe
eltet bør supppleres med
krysser, oppmerkes med stiplet skillelinje.
om mulig.
sykkelsymbol og pileer for å gjøre sykkelfeltett så tydelig so
b
fremkommelighetten for de syklende og gjø
ør dem mer synlige oven
nfor
Midtstiltt sykkelfelt bedrer
andre traafikanter. Tilltaket er vele
egnet i storee og komplise
erte kryss, og
g i kryss medd mange syklister
som skal rett frem saamtidig som det er mye hhøyresvingende trafikk.
Filterfeltt
Filterfeltt utformes so
om et separa
at sykkelfelt for høyresvingende sykle
ende utenfo r signalreguleringen,
se Figur 4.9.

53
Håndbook 233 Sykkkelhåndbokaa - høringsuutgave

Figur 4.99: Filterfelt fo
or syklende
Filterfeltt bidrar til beedret fremko
ommelighet ffor de syklen
nde fordi de ikke må stannse for rødt lys.
Ulempen
n ved tiltakett er at det err plasskrevennde og lite eggnet i bykrysss. Tiltaket kaan også føre til
konflikteer med kryssende gående
e.
Filterfeltt kan være reelevant derso
om hovedneett for sykkel svinger til høyre, hvor ddet er god pla
ass og få
gående ssom krysser..

4.1.3 Kryssing mellom ve
eg og anle
egg for gå
ående og syklende
s
Eksemplene nedenfo
or viser et T‐kryss hvor h hv en gang‐ og sykkelveg
g, sykkelveg eeller sykkelvveg med
D anbefalees at gang‐ ogg sykkelvegen trekkes 5 m tilbake i
fortau krrysser sekundærvegen. Det
kryssområdet for at en innsvinge
ende bil kan stå mellom vegen
v
og kryyssende gangg‐ og sykkelvveg.
Anlegg for gående ogg syklende so
om krysser een veg på strrekning vil ha
a tilsvarendee utforming.
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Kryss meellom veg ogg gang‐ og syykkelveg

Figur 4.110: Kryssing mellom
m
veg og
o gang‐ og sykkelveg
Genereltt skal syklend
de fra gang‐ og sykkelvegg/sykkelveg vike
v for trafikk på krysseende veg, se Figur
4.10 og FFigur 4.11.
Kryss meellom veg ogg sykkelveg
Figur 4.112 viser krysssing mellom veg og sykkeelveg der kryyssende trafikk på sekunddærvegen skkal vike
for sykleende. Dette kan
k også gjørres i enkelte tilfeller ved kryssing mellom veg og ggang‐ og sykkkelveg.
Gang‐ ogg sykkelvegen har norma
alt bredde 3 m og det vil derfor ikke være
v
plass ti l både gangffelt og
oppmerkket sykkelkryyssing. I de tiilfellene merrkes kun sykkkelkryssing.

Figur 4.111: Kryssing mellom
m
veg og
o sykkelvegg
der sykleende fra sykkkelveg skal viike for trafikkk
på veg

m veg og sykkkelveg
Fiigur 4.12: Kryyssing mellom
deer kryssende trafikk på seekundærvegen skal
viike for syklen
nde

Kryssing som vist i Figur 4.12 som
m kan komm
me uventet påå bilførere bø
ør merkes m
med skilt 144 Syklende
150 m fø
ør kryssingsp
punktet.
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Kryss meellom veg ogg sykkelveg med
m fortau

Figur 4.113: Kryssing mellom
m
veg og
o sykkelvegg
med forttau der sykleende fra sykkkelveg har
vikepliktt

m veg og sykkkelveg
Fiigur 4.14: Kryyssing mellom
med
m fortau de
er kryssende trafikk på
seekundærvege
en skal vike ffor syklende

Kryssinger som kan komme
k
uven
ntet på bilførrere bør merrkes med skillt 144 Syklennde 150 m fø
ør
kryssingsspunktet.
For å meerke gangfeltt i kryssingerr med sykkelvveg med forttau bør forta
auet være m inst 3 m bredt. Ved
smalere fortau merkkes kun sykke
elkryssing.

4.1.4 Kryss med sporvog
gn
I kryss m
med sporvogn
n skal det ikkke merkes gaangfelt eller sykkelkryssin
s
ng over sporvvognstraséen.
I slike tilffeller kan op
ppmerking 10
044 Skinnekjjøretøy bruke
es.

Figur 4.115: Symbol 1044 Skinnekjjøretøy
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4.2 R
Rundkjø
øring
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Det børr ikke anleggges eget sykkkelfelt gjennoom rundkjøringer.
Hvis gående og syklende krysse
er tilfarten i pplan, bør run
ndkjøringen bare
b
ha ett feelt i tilfarten.
Dersom
m det er fleree felt i tilfarte
en bør det ettableres sign
nalregulering
g eller planskkilt kryssing for
f
gåendee og syklendee.
s
er løsningen m
med blandet trafikk
t
i rund
dkjøringen m
mest aktuell. Den er i
På sykkeelruter med sykkelfelt
særlig grrad aktuell fo
or små rundkkjøringer meed liten trafikkk.
n og sirkulasjjonsarealet eer smalt.
Syklendee blir lettere sett når det bare er ett ffelt i tilfarten
Rundkjøringer på 2‐ffeltsveger ka
an derfor goddt inngå i en sykkelrute med
m blandet trafikk. Ved smale
kjørefeltt vil motoriseerte kjøretøyy ikke kjøre foorbi syklende i tilfarten og
o gjennom rrundkjøringe
en.
Rundkjøringer på 4‐ffeltsveger bø
ør ikke ha sykklende og billtrafikk bland
det i rundkjøøringen. Det bør da
finnes en
n separat løssning for syklende.
Figur 4.116 viser utforrming av løsn
ningen med sykkelfelt ogg blandet trafikk gjennom
m rundkjøringen.

ndet trafikk oog sykkelfeltt i tilfartene.
Figur 4.116: Rundkjørring med blan

Stiplet skkillelinje i tilffart opphøre
er 20 m før viikelinjen elle
er umiddelba
art før gangfeelt. Sykkelfellt i utfart
starter u
umiddelbart etter rundkjøring eller ettter gangfeltt i utfart. Sykkkelfelt merkkes med
sykkelsymbol og skilttes på ordinæ
ær måte.
d vurderess om syklend
de kan
Hvis det er mye biltrafikk (ÅDT over 8000) ogg liten sykkeltrafikk, bør det
ledes uteenfor rundkjøringen. Figur 4.17 viserr løsningen med
m gang‐ og
g sykkelveg uutenfor selve
e
rundkjørringen.
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Bare løsn
ningen med gang‐ og sykkkelveg uten for selve run
ndkjøringen vil
v gi et tilbudd til de gåen
nde
dersom ikke de krysssende vegene har fortau .
Kryssing av tilfartenee i en rundkjø
øring bør skjje i god avstaand til selve rundkjøringeen, helst 10‐15 m og
m 5 m fra run
ndkjøringen.. I bystrøk annbefales det å legge gang
gfeltet nært rundkjøringe
en, det
minimum
vil si 5 m fra rundkjøringen, dersom fartsgrennsen er 30 km
m/t eller 40 km/t.
ng av gang‐ og
o sykkelvegg i rundkjørinng er vist i Figgur 4.17.
Utformin

g sykkelveg i rundkjøring
Figur 4.117: Gang‐ og

4.3 P
Planskiltte kryss
s
Gang‐ ogg sykkelveg samt
s
sykkelvveg med fortaau kan krysse en veg planskilt via bruu eller underrgang.
Håndbok 01
17
Veg‐ og
ming
gateutform

På nasjonale hoved
dveger med fartsgrense
f
990 km/t bør kryssing
k
mellom gang‐ ogg sykkelvege
en og
kjøreveegen være planskilt.
På nasjonale hoved
dveger bør de
et være plannskilt kryssingg for gående
e og syklendee når ÅDT > 4 000
ved farttsgrense ≤ 80 km/t. Ved fartsgrense 80 km/t børr det anlegge
es planskilt krryssing på steder
hvor baarn krysser vegen,
v
for ekssempel ved sskoler eller hvor
h
det er potensial
p
for mer enn 50 gående
og sykleende som krrysser i maksimaltimen i eet normaldø
øgn også når ÅDT < 4 0000.
På øvrigge hovedvegger med ÅDT
T > 1 500 børr det anlegge
es planskilt kryssing på stteder hvor ba
arn
krysserr vegen, for eksempel
e
ved
d skoler ellerr hvor det err potensial fo
or mer enn 550 gående ogg
syklend
de som kryssser i maksima
altimen i et nnormaldøgn..
osjektering og
o håndbok 0017 Veg‐ og gateutformin
g
ng gir krav till utforming av
a bruer
Håndbokk 185 Brupro
og underganger for gående
g
og syyklende.
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Bruer ogg undergangeer for gående
e og syklendde bør utform
mes slik at de
e ikke medføører store om
mveger
eller høyydeforskjelleer. Jo større høydeforskjeellen og omvvegen er, dessto større kaan avvisningsseffekten
for gående og syklen
nde bli.
n undergang skal være atttraktiv er deet viktig at de
en er lys og rommelig.
r
For at en

4.4 K
Kryss mellom
m
gangg
og
g sykke
elveger//sykkelv
veger
Kryss meellom to gang‐ og sykkelvveger / sykkeelveger vil vaanligvis utførres som høyrreregulert kryss.
n ene sykkelvvegen har enn overordnet
Forkjørsregulert krysss kan benytttes på sykke lveg når den
funksjon
n i forhold til den andre. Det kan vær e at den ene
e inngår i hovvednett for ssykkel, mens den
andre inngår i lokaln
nettet som en
n tilføringsruute til hovednettet.
Høyrereggulerte og fo
orkjørsregule
erte kryss meerkes og skilttes i henhold
d til Figur 4.118.

Figur 4.118 Skilting og
g oppmerking
g i henholdsvvis høyreregulert eller forkjørsregulerrt kryss melllom to
sykkelveeger

4.5 S
Systems
skifter
Systemskifter mellom
m ulike løsninger bør forttrinnsvis plasseres i krysss.

4.5.1 S
Systemsk
kifter i sign
nalregulerrte kryss
I Figur 4..19 er det visst hvordan en overgang m
mellom gangg‐ og sykkelvveg og sykkellfelt kan utfo
ormes i
et signalregulert krysss.

59
Håndbook 233 Sykkkelhåndbokaa - høringsuutgave

Figur 4.119: Systemskkifte gang‐ og
g sykkelveg oog sykkelfeltt
I høyrereegulerte eller forkjørsreggulerte T‐ elleer X‐kryss vill systemskiftet utformes etter samme
prinsipp som i signalregulerte kryyss.
Overgan
ng mellom gaang‐ og sykke
elveg og sykkkelfelt vil me
edføre at syklisten må kryysse i gangfe
elt for å
komme ttil/fra sykkellfeltet. En løssning med ovvergang mellom blandet trafikk og syykkelfelt vil gi
g
raskere o
og enklere kryssing for syyklistene.

4.5.2 S
Systemsk
kifte i rund
dkjøring
Rundkjøring vil væree et naturlig sted
s
hvor enn tovegs sykkkelveg på en side kan gå oover i
sykkelfeltløsning på begge sider.

Figur 4.220: Systemskkifte i rundkjø
øring, sykkel veg og sykkeelfelt
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Håndbok 05
50
Trafikkskilt

Skilt 5221 Sykkelfelt skal plassere
es der sykkellfelt starter etter
e
rundkjø
øring. Skilt 5222 Gang‐ og
sykkelvveg eller skiltt 520 Sykkelvveg skal plassseres der tovvegs gang‐ og
g sykkelveg eeller sykkelve
eg
begynn
ner.
I Figur 4..17 er gang‐ og sykkelvegg i rundkjørinng vist. Denn
ne løsningen kan kombinneres med syykkelfelt
på en elller flere av armene.

4.6 S
Sikt
Frisikt m
måles fra syklendes øyehø
øyde (1,5 m) . Objekthøyd
de i kryss er 0 m, og 0,255 m på strekn
ning.
17
Håndbok 01
Veg‐ og
gateutform
ming

Stoppsiikt for syklen
nde skal være i henhold ttil Figur 4.21.
Ved fall over 5 % skkal stoppsikt for 5 % benyyttes.
Kravene til stoppsiktt varierer for ulike sykkel nett, ulik stiggningsgrad og
o om det er i eller utenffor
tettbygd
d strøk. Stopp
psikt er 25‐40 m for loka lsykkelvegne
ett, 35‐45 m for hovedsyykkelvegnett og 35‐50
m for sykkelnett utenfor tettbygd strøk.

Figur 4.221: Stoppsiktt (Ls) for sykliister avhengiig av type neett, omgivelser og stigninngsgrad
mensjoneren
nde.
Det er sttoppsikten veed fall (negativ verdi for stigningsgraad i Figur 4.21) som er dim
Verdienee for stoppsikt er beregnet ut fra gru nnlaget vist i Tabell 4.1.
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Tabell 4.1: Grunnlag for beregning av stoppsikt for ulike sykkelvegnett

Håndbok 017
Veg‐ og
gateutforming

Reaksjons Bremse- Stoppsikt Stoppsikt
-tid, tr
friksjon, fb beregnet, avrundet,
Ls (m)
Ls (m)
(s)

Stigningsgrad, s
(%)

Fart,
V
(km/t)

Lokalsykkelvegnett, by

0

25

2

0,2

26

25

Lokalsykkelvegnett, by

-5

30

2

0,2

40

40

Hovedsykkelvegnett, by

0

30

2

0,2

34

35

Hovedsykkelvegnett, by

-5

35

1,5

0,2

47

45

Utenfor by

0

30

2

0,2

34

35

Utenfor by

-5

40

1,5

0,25

48

50

Sykkelvegnett og
område

Sikt mellom gang‐ og sykkelveg/sykkelveg og veg /avkjørsel
Sikt mellom gang‐ og sykkelveg/sykkelveg og veg der syklende har vikeplikt skal være i henhold til
Figur 4.22.

Sikten langs vegen i Figur 4.22 bør være 20 m som tilsvarer at motorvogn kjører ca. 30 km/t. Sikten
inn i sykkelvegen er 8 m svarende til at syklende har en fart på 10 km/t.
Håndbok 017
Veg‐ og
gateutforming

Dersom gang‐ og sykkelvegen/sykkelvegen har et fall på mer enn 3 % bør siktlengden økes inn i
gang‐ og sykkelvegen/sykkelvegen fra 8 til 10 meter i den ene retningen.

Figur 4.22: Sikt mellom gang‐ og sykkelveg / sykkelveg med fortau og veg der syklende har vikeplikt
(mål i m)
Håndbok 017
Veg‐ og
gateutforming

Sikt mellom gang‐ og sykkelveg /sykkelveg og avkjørsel skal være i henhold til Figur 4.23.
Stoppsikten langs gang‐ og sykkelveg / sykkelveg svarer til stoppsikten (Ls) vist i Figur 4.21.
Avstanden inn i avkjørsel bør være 3 m. Frisikten regnes fra fører av motorvogns øyehøyde (1,1 m) til
midt på en syklende, høyde 0,8 m.
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Figur 4.223: Sikt mello
om gang‐ og sykkelveg / sykkelveg og
g avkjørsel (m
mål i m)
Dersom trafikk på krryssende vegg har vikeplikkt for syklend
de på gang‐ og
o sykkelvegg / sykkelveg skal
sikten væ
ære i henhold til Figur 4.2
24. Gang‐ ogg sykkelveg / sykkelveg er i dette tilfeelle primærve
eg og
bilveg seekundærveg.. Antar man et fartsnivå oopp til 40 km
m/t i primærvveg, er siktkrravet i henho
old til
håndbokk 017 relaterrt til et punktt 4 m inn på sekundærve
eg.
Siktkraveet inn på sideeveg (4 m) er noe større enn i avkjørrsel (3 m) på grunn av at fartsnivået i
avkjørseel generelt err lavere enn på veg.

om gang‐ og sykkelveg / sykkelveg og
g veg der tra
afikken på veegen har vikeeplikt
Figur 4.224: Sikt mello
(mål i m))

Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Sikt mellom to krysssende gang‐ og sykkelvegger eller sykkkelveger
Sikt meellom to kryssende gang‐ og sykkelveeger eller sykkkelveger ska
al være i hen hold til Figurr 4.25.

Verdier ffor Ls er gitt i Figur 4.21. Lengden på 8 m tilsvarer at syklende
e med vikepl ikt nærmer seg
s
krysset m
med en fart på
p 10 km/t.
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Figur 4.225: Sikt mello
om to kryssende gang‐ ogg sykkelvegeer / sykkelveg
ger i høyrereegulert kryss (mål i m)
I situasjo
oner der en gang‐
g
og sykkelveg/sykkeelveg er forkjjørsregulert i forhold til aannen gang‐ og
sykkelveeg/sykkelveg,, bør sikten i krysset værre som vist i figur
f
4.26.

Figur 4.226: Sikt mello
om to kryssende gang‐ ogg sykkelvegeer / sykkelveg
ger i forkjørssregulert krysss (mål i
m)
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5 Sy
ykkelp
parkerring
Sykkelpaarkering er en naturlig de
el av infrastr ukturen for sykkeltrafikk
s
k. Sammen m
med et godt utbygget
u
gang‐ ogg sykkelvegneett vil sykkelparkering kuunne bidra til at flere sykler til og fra daglige gjøre
emål.

5.1 L
Lokalise
ering
Ved plan
nlegging av sykkelparkeriing bør man spesielt ta hensyn
h
til følg
gende reisem
mål: boligom
mråder,
skoler ogg utdanningssinstitusjone
er, barnehageer, arbeidsplasser, holdeplasser og knnutepunkterr for
kollektivvtrafikk, offen
ntlige kontorr‐ og serviceffunksjoner, butikker
b
og handlesentra
h
a og
rekreasjo
onsområder. Kollektivknutepunkter kan i tillegg til
t gode løsninger for sykkkelparkeringg, ha
låneordn
ninger for sykkel (bysykkel), som mulliggjør en enkel overgang
g mellom sykkkel og
kollektivvtrafikk.
Sykkelpaarkering bør lokaliseres til strategiskee målpunkter i tilknytning
g til hovedneettet for
sykkeltraafikk. Den ideelle sykkelp
parkering liggger så tett påå reisemålet som mulig oog så nært so
om mulig
syklisten
ns rute til måålet. Der det er mulig, bø r man tilstre
ebe gangavsttand til nærm
meste
sykkelpaarkering på under
u
25 m.
Parkeringen bør lokaaliseres på ett oversiktlig ssted med go
od belysning i områder deer folk bevegger seg
slik at syykkeltyveri i størst
s
muligggrad forhindrres.

5.2 D
Dimensjonering
g
For å unngå at syklerr parkeres vilkårlig bør m
man tilrettele
egge sykkelpa
arkering medd tilstrekkelig
kapasiteet og på en slik måte at det innbyr til bruk.
Anbefaltt parkeringsnorm
Sykkelpaarkering bør som all fysisk infrastrukttur inngå i arreal‐ og transsportplanleggging ved at det
d
avsettess areal og stilles regulerin
ngsbestemm elser om forr eksempel antall plasser . Antallet pla
asser
dimensjo
oneres etter formål. Ved
d arbeidsplassser bør det gis
g plass til både egne annsatte og bessøkende.
Tabell 5..1 viser norm
mtall for anta
all parkeringssplasser ved ulike institussjoner.
Tabell 5.1: Norm for minimum an
ntall parkerinngsplasser fo
or sykkel
Institusjon
Bolig
Skole
Bedrift/kkontor/indusstri

Antalll sykkelplassser
1‐3 pplasser pr bollig
0,7 p lass pr elev
0,3‐00,5 plass pr ansatt +
gjesteeplasser
Forretning/detaljhan
ndel/kjøpese
enter Min. 2 plasser pr 50m2
Kultur‐ o
og idrettsarenaer

2 syk kelplasser prr 10 seter

I bysentrra kan behovvet være større enn det ssom er foresslått i tabellen over.
Antall syykkelparkerin
ngsplasser ve
ed bussterm inaler og toggstasjoner bø
ør dimensjonneres ut fra antall
a
reisendee. Eksempelvvis opererer man
m i Stockhholm med 5‐10 plasser pr 100 reisendde og i Danm
mark med
10‐30 % av antall reisende pr dagg.
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5.3 U
Utformin
ng
Sykkelstaativene skal plasseres slik at syklene ikke står forr tett på hverrandre, og sl ik at det er
tilstrekkeelig plass til å manøvrere
e syklene innn og ut av staativene. Sentteravstand foor hver plasss bør
være minimum 60 cm
m. 70 cm anbefales fordii det gir plass også til sykkler med breddt styre. Figu
ur 5.1
viser dim
mensjoneringg for rett sykkelparkeringg.
Håndbok 01
17
Veg‐ og
gateutform
ming

Parkeringsarealet bør
b utformess som vist i Fiigur 5.1 ellerr Figur 5.2.

Figur 5.11: Dimensjon
nering av sykkelparkeringg, rett (mål i m)
En plassb
besparende løsning er å sette syklen e på skrå. Daa vil syklene fylle mindree i dybden, men
m
fortsatt vvære enkle å manøvrere
e ut og inn avv stativet. Figgur 5.2 viser dimensjonerring ved skrå
å
sykkelpaarkering.

Figur 5.22: Dimensjon
nering av sykkelparkeringg, skrå (mål i m)
Følgendee krav bør sttilles til et godt sykkelstattiv:








vvære lett å bruke
b
‐ tilstre
ekkelig avstaand mellom stativer
s
og en
nkel adkomsst
iikke skade syykkelen
passe til de fleste
f
typer sykler
s
‐ med tanke på hju
ulstørrelser, hjulbredder og
rammeutforrminger
ssikre mot tyvveri ‐ sykkelrramme og foor eller bakhjul må kunne
e låses fast i sstativet
sse innbydende ut ‐ estetisk tilpasses den øvrige gatemøblerin
g
ng
lett å renholde og vedlikeholde
plasseres uteenfor ferdselsareal ‐ gan g‐ og sykkelttrafikk skal ikkke hindres aav parkerte sykler
s
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Det er også viktig og sikre sykkelen mot været, spesielt ved sentrale reisemål som skoler,
arbeidsplasser og knutepunkter. Figur 5.3 viser bruk av overdekning som skåner sykkel mot snø, og
regn. Overdekning bør ha tilstrekkelig utspring utenfor parkeringsarealet slik at en unngår regn og
snø på parkerte sykler.

Figur 5.3: Sykkelparkering under tak
I byer og tettsteder med stor sykkelbruk bør det finnes sykkelparkeringshus i tilknytning til
knutepunkter for kollektivtrafikk. For å gjøre tilbudet trygt og attraktivt kan det inkludere overvåking,
sykkelverksted, garderober og lignende. En enklere løsning for trygg og overbygget parkering er
ubemannede parkeringshus med låsbare bokser, eller en låsbar sykkelstall med felles nøkkel for faste
brukere.
Syklister har ulike behov med tanke på sykkelparkering. Noen er opptatt av en mest mulig sikker
parkering, mens andre foretrekker en enkel løsning nærmest mulig målpunkt. Av denne grunn kan
det være hensiktsmessig å planlegge for ulike standarder på ett sted.
En enkel stasjon for sykkelservice er et godt supplement i tilknytning til sykkelparkering. Tilbudet kan
inkludere luftpumpe, servicestativ med enkle verktøy og tilgang til vann. Flere steder kombineres
parkeringshus for sykkel med sykkelservice og/eller sykkelverksted.
Sykkelparkeringshus og andre målpunkter for sykkelpendlere bør tilby ladepunkter for elsykler.
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6 Drift og
g vedlikehold
d
Anlegg for gående ogg syklende utformes slik at de kan drriftes og vedllikeholdes påå en mest mulig
effektiv måte. Driftsp
personell bør delta aktivtt under plan
nlegging og bygging av annlegg for gåe
ende og
syklendee for å sikre at
a det bygges gode løsninnger. Det er også viktig å avklare om gang‐ og
sykkelan
nleggene skal dimensjone
eres for tungge kjøretøy, f.eks.
f
i tilknytning til vintterdrift eller om
redningssetatene skal kunne brukke dem.
Standard
d for drift ogg vedlikehold av gang‐ ogg sykkelanleggg er beskrevvet håndbok 111 Standarrd for
drift og vvedlikehold. I planlegginggen legges ddet til rette fo
or at gang‐ og sykkelvegnnettet kan drriftes slik
at standaarden blir likke god som på
p tilstøtendee veg. Arbeid
dsvarsling err behandlet i håndbok 05
51 Arbeid
på og veed veg.

6.1 V
Vinterdrrift
I mange deler av landet er kostnadene til vinnterdrift den største utgifften innenfo r drifts‐ og
vedlikeh
holdsbudsjetttet. Derfor er det viktig aat rutiner og opplegg for vinterdrift pplanlegges ogg
vurderess allerede un
nder planleggging av gang‐‐ og sykkelan
nlegg. Det bø
ør derfor utaarbeides en
vinterplaan for drift og
o vedlikehold samtidig soom gang‐ ogg sykkelanleg
gg planleggess.
Kravet tiil avstand meellom bilveg og gang‐ og sykkelveg err minst 3 m ved
v fartsgrennse 60 km/t eller
høyere, målt fra vegkant til vegkant. Når avsttanden er tilstrekkelig stor unngår enn at snø blir brøytet
n på sykkelve
egen. Dette eer en fordel både sikkerh
hetsmessig vved at en unn
ngår at
fra kjøreevegen og inn
snø/isklu
umper brøytes på trafika
anter, og drifftsmessig ved
d at en unngår at den sam
mme snøen først
brøytes bort fra kjørevegen og deretter fra ggang‐ og sykkkelvegen.
Det bør avsettes tilsttrekkelige arrealer til snøllagring mello
om kjørevege
en og gang‐ oog sykkelveggen.
Dersom dette ikke gjjøres kan det oppstå behhov for å kjørre bort snø flere ganger i løpet av vin
nteren.
Krav til n
nødvendig brredde for snø
ølagring vil vvariere med snømengde
s
på stedet.

Figur 6.11: Avstand mellom
m
veg og
g sykkelveg ssikrer snølag
gring
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Figur 6.2: Snølagring vil ofte være problematisk ved sykkelfelt
På veger som saltes bør det vurderes særskilte tiltak for å unngå at snø, slaps og salt brøytes inn på
sykkelfelt eller gang‐ og sykkelveg. Dersom sykkelvegen ikke kan bygges i tilstrekkelig avstand, bør en
vurdere om det skal bygges et fysisk skille som hindrer at snøen blir brøytet inn på gang‐ og
sykkelvegen.

Figur 6.3: Snø og slaps i sykkelfelt bør fjernes
Ved punkter hvor gang‐ og sykkelvegen senkes i forhold til kjørevegen, f.eks. ved kryssinger og
underganger, vil trafikanter være skjult for brøytepersonell på hovedveg. Konsekvensen kan være at
snø og is kastes ned på trafikantene. I verste fall kan det oppstå hodeskader når isklumper kommer
ovenfra. Mulige tiltak som ekstra skjerming, store gjennomsiktige felt i støyskjermer eller økt avstand
bør vurderes.
Brøyting av sykkelveg med fortau kan være en utfordring, spesielt der det er liten plass til snølagring.
Ved utarbeidelse av planer for gang‐ og sykkelanlegg bør det utarbeides en plan for snølagring langs
gang‐ og sykkelanlegget. Ved bussholdeplasser bør en tenke nøye gjennom hvordan snøen skal
lagres. Også langs elementer som støyskjermer, gjerder og bebyggelse bør en tenke nøye gjennom
dette. Årsaken er at det er sterkt begrenset hvor langt snø kan skyves foran maskinen uten at det
medfører redusert kvalitet på utførelsen. Dersom ikke tilstrekkelig snølagring oppnås, er det behov
for å kjøre bort snøen.
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6.2 S
Sommerrdrift
Grøntan
nlegg
Vegetasjjon er et vikttig virkemidd
del for å gjørre det attrakttivt å ferdes på sykkel. Trrær og buske
er bør
imidlertiid ikke være til hinder for bruk og driift av gang‐ og
o sykkelanle
eggene. Mannge huseiere
e planter
busker, h
hekker og træ
ær helt ut mot gang‐ og ssykkelvegen. Dersom dissse ikke klipppes og skjøttes
jevnlig kan de fort ko
omme så næ
ær sykkelvegeen at de kan være en fare
e for gåendee og syklende
e.
dige siktsoneer skal oppre
ettholdes.
Nødvend
Dersom trær plantess på trafikkde
elere, bør deet plantes rikktig type trær med greineer som ikke vokser
v
s i trærne kan greiner bøye seg ned
d.
for mye utover. Nårr snø legger seg
Renhold
d
Renhold er også et viktig
v
virkemiiddel for å gjjøre det attraaktivt å ferde
es på sykkel.. Renholdet består
b
mming av søøppelkorger. Etter vinterssesongen er det spesielt viktig å
stort settt av feiing, spyling og tøm
fjerne sttrøsand som ligger igjen etter
e
vinterddriften. Sand på asfaltdekkke gir dårligge friksjonsfo
orhold
for de syyklende, og kan
k medvirke
e til at syklistter skrenser og velter.
Om høstten vil det påå utsatte sted
der være nøddvendig å fje
erne løv. Ned
dfall av løv kaan gjøre veggbanen
svært glaatt for de sykklende.

6.3 D
Dekke og oppm
merking
Hyppig rreasfaltering i byer og tetttsteder kan føre til prob
blemer med å oppretthollde faste
høydereferanser til for
f eksempel kantstein, ssluk og kumm
mer. Nivåsprang er generrelt en ulempe for
med sluk og
epresentererr plutselige nivåsprang
n
i forbindelse m
myke traafikanter. For syklende re
asfaltlap
pping både en sikkerhetsrisiko og reddusert komfo
ort. Dekkene bør derfor ffreses ved jevvne
mellomrrom.
Sprekkerr i asfaltdekkket på gang‐ og sykkelvegger kan utgjø
øre en sikkerrhetsrisiko foor de syklend
de, og
det er deerfor viktig å tette sprekkker eller foreeta reasfaltering dersom dette er nøddvendig. I
forbindeelse med gravving på gangg‐ og sykkelveeger bør dett foretas reassfaltering så snart som mulig
m
etter graavearbeidet, slik at en un
nngår asfaltk anter og nivåsprang.
Ved gravving i sykkelffelt med fargget belegg kaan det være vanskelig
v
å skaffe farget asfalt til
reasfalteeringen.
Oppmerrking som skiiller kjørefeltt og sykkelfe lt er utsatt fo
or slitasje, bå
åde fra ordinnær trafikk og
o fra
driftskjøretøy. På strrekninger me
ed stor slitasjje kan det de
erfor være et alternativ å legge
vegoppm
merkingen i et
e planfrest spor
s
(med dyybde 6‐7 mm
m). Linjen vil dermed liggee mer beskyttet slik
at slitasjen reduseres.
Ulempen
n med dennee løsningen er
e at man fårr en nivåforsskjell i ytterka
anten av sykkkelfeltet og at det
freste sp
poret vil redu
usere den efffektive breddden av sykke
elfeltet.
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6.4 S
Skilt, tra
afikklyss
signal o
og belys
sning
Genereltt er det viktigg at skilt og trafikklys
t
ikkke plasseres slik
s at de van
nskeliggjør drrift og vedlikkehold;
spesielt brøyting og feiing.
f
Skilt og
o trafikklys bør ikke plassseres i ferdsselsarealet tiil gående og
t
å forretrekke ut frra drifts‐
syklendee. Plassering inntil husveggg eller på trrafikkdeler er i de fleste tilfeller
og vedlikkeholdshensyn. Det kan være
v
aktueltt å vurdere overhengend
o
de skilt i enkeelte tilfeller.
Spesielt bør en tenkee gjennom plassering av trykknapperr for signalan
nlegg. Plasse ring bør værre slik at
old til snøryddding med maaskinelt utstyyr tett inntil stolpe. Trykknapp
det ikke oppstår problem i forho
k
kj ørebane at det
d er fare fo
or at forhjuleet på sykkele
en
bør helleer ikke plasseeres så nær kryssende
kommerr ut på skuldeer/kjørebane
ekant når sykklisten skal betjene
b
knap
ppen.
Ved valgg av armatur på vegbelysningen bør een ta hensyn
n til faren for hærverk. Sppesielt i unde
erganger
og på bruer bør en taa hensyn til dette.
d

6.5 V
Vannavrrenning
For å unngå problem
mer med avre
enning og va nndammer på
p gang‐ og sykkelvegene
s
e er det viktig at
n
i planfa
asen. For at ppasserende biler
b
ikke ska
al sprute vannn på gående
e og
tverrfalleet vurderes nøye
syklendee, er det ogsåå viktig at falllet på kjørevvegen langs gang‐
g
og sykkkelvegen vu rderes nøye. Ved
fartshum
mper er det spesielt
s
viktigg å vurdere ffall/avrennin
ng slik at det ikke blir ståeende vann.
Kummerr og sluk i sykkkelanlegg bør unngås. D
Det bør legge
es opp til å bruke kjeftsluuk.
Kummerr og sluk i sykkkelanlegg bør ligge i rikttig høyde forr at de ikke skal ha en avvvisende effekt på
syklisten
ne. I mange brede
b
gater har
h det blitt anlagt sykke
elfelt uten at det har værrt nødvendig å flytte
kantstein
nlinjen. Ulem
mpen med de
ette er at i m
mange av dissse gatene lig
gger det sluk og kummer langs
kantstein
nlinjen. Etter etablering til sykkelfelt blir disse ligggende i sykkkelfeltet. Dettte er en uhe
eldig
løsning, og for å opp
prettholde funksjonaliteteen til sykkelffeltet er det viktig at slikee kummer ogg sluk
usteres til rikktig høyde.
jevnlig ju
Forhold en spesielt bør
b passe på ved bruk avv slukrister so
om ligger horisontalt i asffalten er:



Rister med skråstilte
s
spa
alter gjør at ttynne dekk ikke kommerr ned i slukett
Sluket bør fllyte i asfalten
n slik at slukeet ikke henger igjen ved setninger

m mangleende oppmerrking, dårlig renhold
r
og manglende
m
juustering av sluk
Figur 6.44: Sykkelfelt med
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6.6 B
Bommerr og pulllerter
Mange ssteder er bom
mmer og pullerter et vikttig element for
f å hindre ulovlig kjørinng med moto
orvogn
på gang‐‐ og sykkelveegnettet. Bom
mmer og pulllerter kan im
midlertid også medføre uuønskede efffekter
ved man
ngelfull planlegging:






m snørydding
Problemer med
Etablering avv kjøremønster utenom eetablerte hin
nder
Risiko når syyklister og gående møtes
Risiko for sykklister ved påkjøring
Erfaringene viser at spessielt bommerr er utsatt fo
or mye hærve
erk

Pullerterr gir god tilgjengelighet for gående ogg syklende, men
m kan by på
p problem ffor vinterdrifft.
Pullerterr som står i gang‐/sykkela
g
arealer merkkes godt for å hindre påkkjørsel. Dettee gjøres med
d
belysning, en godt syynlig farge ogg oppmerkinng. Ved stenggning av en gate/veg
g
for biltrafikk, bø
ør
ngslet være minst
m
1,5 m. Da vil det viirke avvisend
de på de flesste personbiler
lysåpningen ved sten
samtidigg som egnet utstyr for vedlikehold kaan passere. Senkbare pullerter ved hj elp av fjernkkontroll
kan væree et alternattiv, men det kan være prooblemer med å få dem til å fungere oom vinteren.
Bommerr skal hindre uønsket traffikk, samtidigg som de gir driftsutstyr brukbar atkoomst. Bomm
mene
merkes o
og område med
m bom bellyses for å hiindre sykkelu
ulykker. Bom
mmene bør væ
ære ettergivvende,
slik at skkadene på syyklister ikke blir
b så omfatttende ved pååkjørsel.

ullerter for å hindre motoorisert trafikkk på gang‐ og
g sykkelanleggg
Figur 6.55: Bruk av pu

72
Håndbook 233 Sykkkelhåndbokaa - høringsuutgave

Vedlegg 1: Definisjoner og begrep
Oversikt over enkelte definisjoner og begrep som er brukt i denne håndboka.

 Avkjørsel: Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall
eiendommer (Håndbok 017).
 Fortau: Anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. (Trafikkreglene § 1
nr. 1h).
 Gang- og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende
eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft,
gjerde, kantstein eller på annen måte. (Trafikkreglene § 1 nr. 1f).
 Gangfelt: Kryssingsted for gående. (Skiltforskriften § 12, skilt 516 og § 22, oppmerking
1024).
 Gangveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående. Vegen er skilt fra
annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. (Trafikkreglene § 1
nr. 1f og skiltforskriften § 12, skilt 518).
 Gående: Som gående regnes også den som a) går på ski eller rulleski, b)fører rullestol
eller sparkstøtting eller aker på kjelke, c) leier sykkel eller moped, triller barnevogn, eller
bruker lekekjøretøy. (Trafikkreglene § 2 nr. 3).
 Kantlinje: Heltrukken eller stiplet linje som angir kjørebanens ytterkant. (Skiltforskriften
§ 22, oppmerking 1012).
 Kantstein: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler etc. (Håndbok
017).
 Kjørebane: Den del av vegen som er bestemt for vanlig kjøring (Trafikkreglene § 1 nr.
1c).
 Kjørefelt: Hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane er delt i ved oppmerking,
eller som er bredt nok for trafikk med en bilrekke. (Trafikkreglene § 1 nr. 1d).
 Kjørende: Fører av kjøretøy.
 Kjøretøy: Innretning som er bestemt til å kjøres på bakken uten skinner
(Kjøretøyforskriften § 2 – 1 nr. 1).
 Kollektivfelt: Kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for kollektivtrafikk, f.
eks. buss og drosje. Kjørefeltet kan også benyttes av bl.a. motorsykkel, moped, sykkel og
uniformert utrykningskjøretøy. Jfr. trafikkreglene § 5 nr. 2 og skiltforskriften § 12, skilt
508.
 Skillelinje: Bred, stiplet linje som skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt,
kollektivfelt, sykkelfelt eller annet kjørefelt for spesiell bruk. (Skiltforskriften § 22,
oppmerking 1008).
 Skulder: Den delen av vegen som ligger utenfor kantlinjen. (Trafikkreglene § 1 nr. 1e).
 Sperrelinje: Heltrukken linje som skiller kjørefelt. Det må ikke kjøres på eller over
sperrelinje, eller til venstre for gul sperrelinje. (Skiltforskriften § 22, oppmerking 1004).
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 Sykkel: Kjøretøy som drives fram ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare
er beregnet for lek. Jfr. forskrift om krav til sykkel § 2.
 Sykkelboks: Oppstillingsplass for syklende foran motorisert trafikk i signalregulerte
kryss.
 Sykkelfelt: Kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for
syklende. (Trafikkreglene. § 1 nr. 1g).
 Sykkelkryssing: Oppmerking som angir kryssingssted for syklende. (Skiltforskriften §
22, oppmerking 1026).
 Sykkelrute: Gater/veger tilrettelagt ved skilting for syklende, sammenhengende mellom
to målpunkter. (Skiltforskriften § 16, skilt 751–757).
 Sykkelveg (s): Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende. Vegen er skilt
fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. (Trafikkreglene
§ 1 nr. 1f og skiltforskriften § 12, skilt 520). Gående kan også bruke sykkelveg der dette
er mest tjenelig (Trafikkreglene § 19 nr. 1).
 Sykkelvegnett: Kan bestå av veger med blandet trafikk, sykkelfelt og separate
sykkelveger.
 Syklende: Kjørende som fører sykkel.
 Trafikant: Enhver som ferdes på veg, eller i kjøretøy på veg.
 Veg: Offentlig eller privat veg, gate eller plass(herunder opplagsplass, parkeringsplass,
holdeplass, bru, vinterveg unntatt merket løype for beltemotorsykkel, ferjekai eller annen
kai som står i umiddelbar forbindelse med veg) om er åpen for alminnelig ferdsel
(Trafikkreglene § 1 nr. 1a).
 Årsdøgntrafikk (ÅDT): Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet
av ett år, dividert med 365.
 ÅDT-T: Årsdøgntrafikk tunge kjøretøy. Det totale antall kjøretøy med totalvekt over 3,5
tonn som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365.
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Vedlegg 2: Tunnelprofil

Tunnelprofil T10,5: To kjørefelt og sykkelfelt

Tunnelprofil T10,5: To kjørefelt, gang‐ og sykkelveg adskilt med rekkverk
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