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FORORD
Myndighet og regelverk, Vegdirektoratet, har utarbeidet veiledning til gatedelen i N100 Veg- og gateutforming.
Dette er en ny veileder til N100 Veg- og gateutforming.
V125 Gateveileder bygger på et prosjekt om helhetlig gateplanlegging, som ble startet opp i 2019 av By- og
bærekraftig mobilitet, Transportavdelingen, Vegdirektoratet. Etter omorganiseringen i 2020 ble dette arbeidet
videreført og ferdigstilt av Myndighet og regelverk og seksjon Veg og gate.
Det faglige innholdet i gateveilederen er utarbeidet på bakgrunn av interne workshoper i Statens vegvesen
(2019), to studentrapporter (2019), konsulentoppdrag om nett- og gatebruksplanlegging (2020) og innspill fra
fagmiljøer i Statens vegvesen (2019 og 2020). Deler av innholdet har blitt presentert på ulike fagsamlinger og
møter internt og eksternt, og her er det også gitt innspill som er tatt med inn i ferdigstillelsen av
gateveilederen.
Det faglige innholdet er tilpasset krav som stilles til veiledning til normaler:
•
•
•

Gateveilederen gjengir krav med referanser til hvor kravene er hentet fra. Veilederen forklarer og
utdyper anbefalinger og krav og viser hvordan disse kan oppfylles.
Gateveilederen harmoniserer med andre veiledere og det er lagt vekt på minst mulig grad av overlapp
med tilgrensende veiledninger. Der innhold gjentas er det knyttet til utdypende forklaringer.
Innholdet er innrettet mot digital publisering i tråd med digitaliseringsprosjektet (digitalisering av
vegnormalene).
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1. INNLEDNING
Dagens by- og tettstedsstruktur og gatenett setter rammer for gateplanleggingen. Det er verken plass til eller
hensiktsmessig å prioritere alle funksjoner innenfor et gatesnitt. Det er derfor nødvendig at det på et overordet
nivå avklares en rolledeling mellom gatene og hvilke funksjoner som bør prioriteres hvor. Veilederen skal gi et
faglig grunnlag for å gjøre nødvendige avklaringer og prioriteringer. Helhetlig gateplanlegging handler ikke bare
om at gatene skal utformes i henhold til regelverket, men at de svarer på målene som er satt for hvert enkelt
prosjekt, for transportsystemet som helhet og for byen/tettstedet.

1.1 FORMÅL MED GATEVEILEDEREN
Veilederen skal synliggjøre handlingsrommet som finnes innenfor dagens regelverk for å planlegge gode og
stedstilpassede gater som oppleves som trygge og attraktive for alle trafikanter. Målet med dagens regelverk er
at det skal legge til rette for transportsystemer som er enhetlige, gjenkjennelige og intuitive. På den måten
sikres trafikantenes forståelse for transportsystemet på tvers av byer og tettsteder.
Det er et stort spenn i norske byer og tettsteder både når det gjelder størrelse, tetthet, bystruktur, rolle i et
større bo- og arbeidsmarked, klimaforhold m.m. Lokal kontekst vil alltid være førende for utvikling av
transportsystem og gateplanlegging. Det finnes ingen fasit for gateutforming, og eksempler på gatetverrsnitt i
denne veilederen skal vise handlingsrommet innenfor gjeldende regelverk og er på ingen måte uttømmende.
Gateplanlegging handler også om by- og tettstedsutvikling. Det er en rekke andre virkemidler som kan
forsterke eller svekke gatens rolle i by- og tettstedsutviklingen. Denne veilederen er avgrenset til
gateplanlegging og handlingsrommet innenfor gjeldende nasjonalt regelverk relevant for gateutforming.
Grensesnitt mot arealplanlegging og stedsutvikling er ikke er en del av denne veilederen.

1.2 HVORDAN GATEVEILEDEREN KAN BRUKES
Veilederen kan brukes både i overordnet planlegging og i ulike faser av et gateprosjekt. I overordnet
planlegging kan veilederen brukes som verktøy for nett- og gatebruksplanlegging, enten som egen plan eller
som en del av for eksempel kommuneplan, temaplaner eller kommunedelplan. For et konkret gateprosjekt vil
denne veilederen først og fremst være et hjelpedokument for de valg og avklaringer som bør gjøres som en del
av planleggingen, før prosjektering starter. Det er først når premissene er på plass, at den tekniske
detaljeringen med utgangspunkt i krav i veg- og gatenormaler bør starte.
Veilederen gir en introduksjon til noen tema og problemstillinger innenfor fagområdet, og supplerer øvrige
normaler, veiledere og annet fagstoff. Der det er aktuelt, vises det til andre veiledere og normaler.
Normaler:
•
•
•
•

Veiledninger:
•

N100 Veg- og gateutforming
N300 Trafikkskilt
N302 Vegoppmerking
N303 Trafikksignalanlegg

•
•
•
•
•
•
•
•

4

V121 Geometrisk utforming av veg- og
gatekryss
V122 Sykkelhåndboken
V123 Kollektivhåndboken
V126 Byen og varetransporten
V127 Krysningssteder for gående
V128 Fartsdempende tiltak
V129 Universell utforming av veger og
gater
V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø
V322 Trafikksignalanlegg

Kapitlene kan leses uavhengig av hverandre. Figuren under viser hva de ulike kapitlene i gateveilederen
inneholder.

Figur 1: Innholdet i de ulike kapitlene i gateveilederen

1.3 REGELVERK KNYTTET TIL GATEPLANLEGGINGEN
Gateveilederen bygger på gjeldende nasjonalt regelverk og inneholder ingen egne krav til gateplanlegging. Som
myndighetsorgan fastsetter Statens vegvesen normaler for offentlig vei (riksvei, fylkesvei og kommunal vei).
N100 Veg- og gateutforming gjelder, i henhold til forskrift etter veglovens § 13, for all planlegging og bygging av
veger og gater på det offentlige vegnettet. Statens vegvesen kan fravike N100 for riksveger. For fylkesveger og
kommunale veger er denne myndighet tillagt henholdsvis fylkeskommunen og kommunen. En del kommuner
har egne veg- og gatenormaler som gjelder for kommunale gater og veger.
Bestemmelsene i N300 Trafikkskilt, N302 Vegoppmerking og N303 Trafikksignalanlegg gjelder for all bruk av
offentlige trafikkskilt og vegoppmerking, uavhengig av vegeier. Krav i disse normalene er det kun Statens
vegvesen som kan fravike. I tillegg reguleres gateutforming av lover og forskrifter, blant annet Forskrift om
kjørende og gående trafikk (trafikkregler). Bestemmelser gitt i lov og forskrift er det ikke anledning til å fravike.
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2. FRA PLANLEGGING TIL PROSJEKTERING
For å sikre en helhetlig gateplanlegging der de ulike gatene samlet tilbyr et integrert transportnettverk for alle,
er det nødvendig at overordnede planer avklarer gatenes viktigste funksjoner og roller ut ifra overordnede mål
for byen eller tettstedet. En gate kan ikke dekke alle behov eller løse alle problemer. Ved å avklare den enkelte
gates funksjon og deretter fastsette og prioritere mål for den videre gateutformingen i tråd med dette, kan
gatene sammen tilby et bærekraftig og tilgjengelig transportsystem. Disse avklaringene bør gjøres i overordnet
plan. Overordnet planlegging omfatter planlegging i tidlig fase som gjøres i en rekke ulike overordnede planer
(kommuneplan, temaplaner, nett- og gatebruksplan, kommunedelplaner med mer). Fastsetting av overordnede
mål og en prioritering av disse er viktige forutsetninger for videre planlegging.

Figur 2: Prosess fra overordnet planlegging til drift

Reguleringsplan vil være en detaljering av overordnet plan. Avklaringene i overordnede planer ligger til grunn,
og utgjør rammer for planarbeidet. Før den fysiske utformingen starter er det imidlertid nødvendig å kartlegge
andre viktige forutsetninger, samt fastsette og prioritere mål for det konkrete gateprosjektet. Enkle tiltak som
skilting og oppmerking kan i noen tilfeller gjennomføres uten at det utarbeides reguleringsplan, men bør da
være forankret i overordnet plan.
Der de overordnede planene ikke er godt nok forankret, kan diskusjonen om hvilken trafikantgruppe som skal
prioriteres komme opp igjen hver gang en gate skal prosjekteres og bygges. Dette kan føre til mangelfull
kobling mellom gater, og at gatenettet ikke henger godt sammen. Noe av utfordringen ligger i at det kan være
vanskelig å forestille seg hvordan gatene faktisk blir seende ut med den prioriteringen som foreslås.

MEDVIRKNING I PLANPROSESSER
Kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner er planer etter plan- og bygningsloven. I denne typen
planer er krav til medvirkning fra andre etater, næringsliv og innbyggere fastlagt. Etater med fag- eller
forvaltningsansvar har rett til innsigelse og den endelige planen er juridisk bindene. Mye av planleggingen som
påvirker prioritering av gatenettet skjer i andre typer planer, som for eksempel nett- og gatebruksplaner,
masterplan og VPOR (veiledende plan for offentlig rom). Disse planprosessene er ikke regulert gjennom planog bygningsloven, og planene er ikke juridisk bindene. Dette gjør at behovet for god forankring blant alle
interessenter er enda viktigere for å sikre at planene faktisk følges opp og kan gjennomføres. Også i disse
planprosessene bør det derfor legges opp til bred medvirkning.

ULIKE FASER I ET GATEPROSJEKT
Figuren under viser en forenklet fremstilling av ulike faser i et gateprosjekt. En sentral del av
prosjektidentifiseringen er å avklare om strekningen skal planlegges som veg eller gate, dette legger rammer og
føringer for den videre planleggingen og utformingen. Kartlegging av overordnede planer, føringer og stedlige
forutsetninger legger grunnlag for å fastsette mål og målprioritering, samt definere utformingsprinsipper for
det konkrete gateprosjektet. Det er først når det er prioritert hvilke behov og funksjoner gatens skal ivareta at
utforming i form av detaljerte løsningsforslag av gatetverrsnittet bør igangsettes.

Figur 3: Ulike faser i et gateprosjekt
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2.1 PROSJEKTIDENTIFISERING – GATE ELLER VEG?

En viktig avklaring ved oppstarten av et planprosjekt er om det skal legges til grunn veg- eller gatestandard.
Veg- og gateplanlegging er forskjellig på mange måter, og denne avklaringen vil ha stor betydning for den
videre planleggingen og utformingen. Som grunnlag for dette er det nødvendig å etablere en forståelse av hva
en gate er, og hva som skiller en gate fra en veg.

GATE

VEG

Gater og veger har ulik form og funksjon. Dermed stilles det også forskjellige krav til planlegging og
prosjektering. Begrepene gate og veg benyttes ofte om hverandre, og det finnes heller ikke en entydig
definisjon eller skille mellom veg og gate. Samtidig har gater og veger ulike kjennetegn. Generelt hører vegen til
utenfor tettbygd strøk og i randsonen rundt byer og tettsteder, mens gater er lokalisert i byer og tettsteder.

Figur 4: Overordnet system for gater og veger
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Gate
Bygningene i gaten ligger inn mot fortau som
sammen med andre elementer danner
visuelt avgrensede rom.

Veg
Bygningene langs vegen ligger langt fra
hverandre og danner visuelt åpne rom.

Tverrsnittsoppbygning

Bebyggelse – fortau – kantstein – kjørebane.
Tverrsnittet kan også bestå av flere
elementer: forhage, buffersone og trerekke.

Bebyggelse eller terreng – gang/sykkelveg –
grøft – kjørebane.

Byggelinje

Bebyggelsen ligger inntil en byggelinje med
fast avstand til gaten.

Bebyggelsen ligger fritt i forhold til en
byggegrense.

Trafikksystem

Nettstruktur med ulik grad av differensiering
mellom gater. En viss grad av separering. Kan
både være funksjonsdelt og blandet trafikk.
Lav fart
Flere alternative rutevalg. Tettere med kryss
og kryss i plan

Spesialisert trafikksystem med ulik grad av
differensiering, med eller uten separering.
Funksjonsdelt trafikk.
Høy fart
Styrt reiserute med få alternativer. Lengre
avstand mellom kryss

Romforståelse

Ruter i nettverket

Geometri

Stram geometri, og utforming for fleksibel
bruk og lav hastighet
Figur 5: Ulike kjennetegn for gater og veger
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Geometri og utforming for lav eller høy
hastighet.

Gatenettet er formet etter bystrukturen og ikke etter behovene til kjøretøyene. Forenklet kan vi si at gaten
kjennetegnes ved at den forholder seg til bygninger som danner vegger i gaterommet. Vegetasjon som
trerekker og hekker samt fysiske elementer som gjerder kan også fungere som vegger i et gaterom. 1 Gatene i
det ytre by- og tettstedsområdet vil imidlertid ha en mer åpen avgrensning.
Store områder i byene har ikke nødvendigvis gater som formmessig er typiske med tette fasaderekker. Dette
gjelder spesielt i de ytre by- og tettstedsområdene. I disse områdene vil transportårene likevel ha
gatefunksjon, og bør planlegges som gater.
N100 Veg- og gateutforming

Gatene har en viktig rolle utover å være transportårer, de har kvaliteter som gjør dem til steder. De er ikke bare
lenker mellom målpunkt, men også mål i seg selv. Samtidig har gatene ulike funksjoner, og har en rolledeling
mellom seg når det gjelder funksjon for transport, adkomst og opphold. Denne rolledelingen vil sammenfalle
med bystrukturen. Gatenettet er fleksibelt ved at det vil være flere rutevalg mellom målpunkt.
Gater finner vi både i byer og tettsteder. For å avgrense hvilke områder som inngår i byen eller tettstedet kan
SSB sin tettstedsdefinisjon legges til grunn. Dette er en definisjon som både kan brukes av større og mindre byog tettstedsområder. Den forholder seg heller ikke til administrative grenser og er derfor egnet til å definere
det funksjonelle by- og tettstedsområdet uavhengig av kommunegrenser. 1
SSBs tettstedsdefinisjon:
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom
husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som
boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. – kan avstanden økes til 200 meter.
Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være
del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en
avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Samtidig finnes det også veger i byer og tettsteder. Dette er gjerne gjennomfartsårer som forbinder
byen/tettstedet med øvrige steder i regionen, eller forbindelser mellom bydeler. Der dagens form og/eller
funksjon tilsier veg, kan nye funksjoner tilføres ved å planlegge den som fremtidig gate. For eksempel kan dette
gjelde veger som har viktige funksjoner for byen eller tettstedet utover transportfunksjonen. Det kan også
være veger i randsonen eller utenfor tettstedet som på sikt vil bli en del av byen eller tettstedet. Det er derfor
ikke dagens funksjon som bør legges til grunn, men hvilke formål strekningen skal ha i en fremtidig by- og
tettstedsutvikling.
Overgangen mellom veg og gate kan være vanskelig å definere. Igjen handler det ikke bare om dagens form og
funksjon, men hvilken rolle gaten eller vegen skal ha i en fremtidig by- og tettstedsstruktur. Selv om
hovedregelen er at nasjonale hovedveger føres forbi byer og tettsteder, er dette ikke alltid mulig, spesielt på
kort sikt. Miljøgate ble tidligere brukt som samlebegrep på hovedveger gjennom mindre tettsteder som på
kortere strekninger er bygget om til gate. Målene med ombyggingen var å ta mer hensyn til lokalmiljøet ved å
bedre framkommeligheten for gående og syklende, bedre parkeringsforholdene, bedre trafikksikkerheten og
bidra til et mer attraktivt tettsted. Miljøgate som begrep brukes ikke lenger i N100 Veg- og gateutforming.
Grepene for å redusere fartsnivå, øke gatens attraktivitet og tilrettelegge for syklende og gående kan benyttes i
alle gateprosjekter.

1

Karttjeneste SSB: https://kart.ssb.no/
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I desember 2014 gav Samferdselsdepartementet nye føringer for nasjonale hovedveger. Her ble det lagt
vekt på at funksjonen til hovedveger er å gi god framkommelighet og trafikkflyt, samt jevn fart på
hovedveger uten forsinkelser for gjennomfartstrafikk. Hovedregelen er derfor at riksveger i størst mulig
grad skal legges utenom byer og tettsteder. Føringer gir begrenset bruk av miljøgater på riksveg, både som
permanent og midlertid løsning. Dette er innarbeidet i N100 Veg- og gateutforming.

2.2 KARTLEGGE

I kartleggingsfasen innhentes relevante data og grunnlagsmateriale som grunnlag for det videre arbeid.
Kartlegge overordnede planer og føringer: Nasjonale, regionale og lokale planer med forskjellige mål og
føringer setter rammer for den detaljerte planleggingen og utformingen av gaten. Her inngår også den enkelte
gates rolle i det overordnede transportsystemet, som bør være avklart i nett- og gatebruksplan. N100 Veg- og
gateutforming peker på disse overordnede planforutsetningene:
-

-

-

Trafikksikkerhet: Trafikksikkerhet er en felles forutsetning og premiss for utforming av både gater og
veger.
Miljøbelastning: Motorisert trafikk bidrar til blant annet støy, utslipp av klimagasser, lokal
luftforurensing og mikroplast. Vurdering av hvordan gateutformingen kan bidra til å redusere
miljøbelastningen er viktig. Gatens og omkringliggende bebyggelse sin tåleevne er sentralt.
Naturfare og klimatiske forhold: Det må tas hensyn til både dagens og fremtidig klimaendringer og
hvordan håndtere store nedbørsmengder.
Framkommelighet: I byer og tettsteder vil tilgjengelighet være viktigere enn god fremkommelighet.
Miljøvennlig transportmidler og transportkapasitet vil være det viktigste.
Universell utforming: Prinsippene om universell utforming legges til grunn for veger og gater.
Universell utforming innebærer utforming eller tilrettelegging av veg- og gatesystemet slik at det kan
brukes av alle i så stor utstrekning som mulig.
Samordnet areal- og transportplanlegging: En viktig premiss for å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder er en samordnet areal- og transportplanlegging.
Arkitektur: Arkitektur er en sentral forutsetning for helhetlig gateplanlegging. God arkitektur bidrar til
attraktive og funksjonelle gater, som igjen bidrar til økt andel gående, syklende og kollektivreisende.

Kartlegge stedlige forutsetninger: Gateplanleggingen handler om å forstå den enkelte gates funksjon og rolle,
både knyttet til mobilitet og stedskvalitet. Viktige stedlige forutsetninger vil være:
-

Stedlig kontekst og stedstilpasning: Gaten bør respondere til omkringliggende bygninger og
funksjoner. Dette gjelder både eksisterende og fremtidig bebyggelse/arealbruk.
Møteplasser og aktiviteter: Gatene setter en ramme rundt folks daglige aktivitet, og det bør tas
hensyn til bruken av gaten som sted for sosial interaksjon og ulike aktiviteter.
Stedskvalitet/stedsidentitet: Gateutformingen bør styrke gaten som sted og tilføre elementer som
øker attraktiviteten og stedsidentiteten
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2.3 PRIORITERE

I prioriteringsfasen fastsettes mål, målprioriteringer og utformingsprinsipper basert på de overordnede og
stedlige forutsetningene.

Fastsette mål og målprioritering: Mål for gateprosjektet bør gjenspeile de overordnede mål for byens
transportsystem og den enkelte gates funksjon og rolle. Videre er det viktig å prioritere målene for å få et
bedre grunnlag for å vurdere hva som skal prioriteres ved målkonflikter. Målformuleringer bør være åpne i
betydningen at de ikke forutsetter én bestemt løsning. Gode og gjennomarbeidete målformuleringer vil gi
viktige styringssignaler for utvikling av løsningsforslag.
Definere utformingsprinsipper: I denne fasen defineres det konkrete utformingsprinsipper for gaten(e).
Utformingsprinsippene bør gjenspeile overordnede planer og forutsetninger og den stedlige konteksten, samt
målene og prioriteringene for prosjektet. Disse prinsippene bør utrykkes som funksjoner gaten skal ivareta,
men ikke omhandle konkrete løsninger.

Eksempler på mål:

Eksempler på utformingsprinsipper:

1.

1.

Det skal sikres korte gangavstander og enkle
kryssingssituasjoner for fotgjengere.

2.

Kollektivtrafikken skal sikres god og forutsigbar
fremkommelighet, gode venteområder og
overgangsmuligheter.

3.

Det skal legges vekt på brede og trygge fortau,
samt en bevisst gatemøblering.

4.

Avvikling av biltrafikken nedprioriteres til fordel
for kollektivtrafikk, fotgjengere og
byrom/plassdannelse.

Framkommelighet og trafikksikkerhet for
fotgjengere skal prioriteres høyt.

2.

Forholdene for kollektivtrafikken skal bedres.

3.

Gaten skal fremheves som et attraktivt sted å
oppholde seg.

4.

Personkapasitet skal prioriteres framfor
kjøretøykapasitet.
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2.4 UTFORME

I utformingsfasen utarbeides det konkrete forslag til gateutforming.
Utvikle konsepter og løsningsforslag: I denne fasen utarbeides konkrete løsningsforslag i form av skisser. Ulike
gateelementer settes sammen i tråd med de prioriteringer og utformingsprinsipper som er avklart. Nasjonale
og lokale veg- og gatenormaler legges så til grunn for dimensjonering av løsninger. Der gatens bredde er
utfordrende, er det nødvendig å se på hva som kan oppnås med fokus på målene og prioriteringene som er
identifisert tidligere i prosessen.

2.5 GATER SOM VARER

Gateplanlegging handler om å planlegge for kjente behov og utfordringer i dag samtidig som det skal tas høyde
for nye behov og utfordringer i fremtiden. Fleksibilitet bør ivaretas både på lang og kort sikt. På kort sikt
handler fleksibilitet om gater som ivaretar variasjoner i behov og bruk gjennom et år. Om sommeren er det
gjerne steder for opphold som er viktig, mens det om vinteren er behov for plass til snølagring. For å sikre at
gatene kan driftes på en måte som både ivaretar brukernes og samfunnets behov må driftsperspektivet
inkluderes allerede i planleggingsfasen.
Planlegging for klimaendringer er sentralt for å få gater som varer. Det er ikke bare dagens værhendelser og
ekstremvær som skal ivaretas, men i et langsiktig perspektiv må det også planlegges for fremtidens klima.
Klimatilpasning og overvannshåndtering er helt sentralt for å redusere risikoen for uønskede hendelser.
Livsløpsperspektivet bør ligge til grunn for gateplanleggingen. Klima- og miljøbudsjett bør inkludere både
byggefasen og fremtidig drift og vedlikehold.
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2.6 TRANSFORMASJON GJENNOM FLERE FASER
Eksisterende gater kan transformeres gjennom flere faser der man først ser på enkle tiltak som kan
gjennomføres uten at det utarbeides ny plan. Med «enkle tiltak» menes tiltak som kan gjennomføres raskt,
koster lite og som ikke trenger reguleringsplan eller politisk behandling. Dette kan for eksempel være bruk av
oppmerking, skilting og møblering. Ved endring av skilting og oppmerking er det nødvendig med skiltvedtak.
En gjennomgang av gatenettet kan vise hvilke gater som er brede nok til å få plass til for eksempel sykkelfelt
uten at det kreves at gaten bygges om eller utvides. Kjørefeltbredden snevres da inn til gjeldende
minimumskrav. Andre tiltak kan være at ett kjørefelt fjernes eller parkering tas bort. Nye tosidige sykkelfelt kan
etableres i hele kvartaler eller på lengre strekninger dersom det er plass. Eventuelt ensidig sykkelfelt på den
ene siden eller kun på kortere strekninger. Selv om enkle tiltak ikke trenger reguleringsplan eller politisk
behandling, bør de være forankret i overordnet plan eller strategi.

Figur 6: En gates transformasjon gjennom flere faser (basert på illustrasjoner hentet fra www.nacto.org)

Enkle tiltak kan også være midlertidige tiltak som kan gjennomføres i påvente av plan- og utbyggingsarbeid. På
lengre sikt kan gaten bygges om. Ved å etablere midlertidige tiltak gis det rom for å teste ut ulike løsninger.
Dette gir igjen læring som kan brukes til å optimalisere permanent utforming. Slike prosjekter kan etableres
relativt raskt, slik at brukerne av transportsystemet kan ta det i bruk i løpet av kort tid uten langvarige
byggeperioder med mangelfull tilrettelegging. Raske resultater reduserer også konfliktnivået ved at brukerne
kan ta i bruk nye løsninger som sykkelfelt og byrom raskt. Dette gjør det lettere å få aksept for løsninger som
kan virke radikale, for eksempel som å ta vekk et kjørefelt og etablere sykkelfelt.
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3. HELHETLIG GATEPLANLEGGING
Helhetlig gateplanlegging handler om å se på samspillet mellom flere gater og hvordan de utfyller hverandre.
Gatenettet skal samlet tilby gode og attraktive steder for opphold og bevegelse, om det er til fots, på sykkel,
med kollektivtransport, med bil eller næringstransport. Samtidig handler helhetlig gateplanlegging ikke bare
om å legge til rette for mobilitet, men også om å utvikle gaten som sted for byliv, opphold og som møteplass.
Planlegging og utforming av gater har stor betydning for utviklingen av mer attraktive og bærekraftige byer og
tettsteder. Bærekraftig areal- og transportutvikling er i tråd med blant annet FNs bærekraftsmål og Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging.

3.1 PREMISSER FOR GATEPLANLEGGING
Helhetlig gateplanlegging kan bidra til en rekke mål og funksjoner som økt tilgjengelighet, attraktivitet,
folkehelse, bedre bymiljø, klimagassreduksjon, trafikksikkerhet og rettferdighet. Dette er også i tråd med det
videreutviklede nullvekstmålet der klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Under følger en
kort omtale av viktige premisser for helhetlig gateplanlegging.

Figur 7: Helhetlig gateplanlegging skal ivareta en rekke mål og funskjoner
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Attraktivitet
Gater som er gode steder for opphold, handel og byliv er med på å skape attraktive byer og tettsteder.
Gjennom variasjon, blågrønne strukturer, samt ulike funksjoner og tilbud kan gaten bidra positivt til
omgivelsene og skape en arena for sosial interaksjon. Stedstilpassede gater som bygger opp under lokale
kvaliteter og gatenes rolle som offentlige rom kan gi viktige bidrag i by- og tettstedsutviklingen. Attraktivitet
handler også om å legge til rette for et gatenett som oppleves som trygt å bruke og gir god tilgjengelighet for
alle.
Tilgjengelighet
For at byene og tettstedene skal fungere må personer, varer og tjenester forflyttes på en effektiv måte.
Nullvekstmålet handler om at mobiliteten skal kunne økes ved at veksten i persontransporten skal tas med
kollektivtransport, sykling og gåing. Ved å prioritere arealeffektive transportformer med høy personkapasitet
kan det knappe gatearealet gi god tilgjengelighet for alle samtidig som negative effekter av biltrafikken
reduseres.
Helse
Personer som er i god fysisk form lever lengre og er mindre syke enn personer som er i dårlig fysisk form.
Helsemyndighetenes anbefalinger sier at voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst 30 minutter hver
dag, mens barn og unge bør være i aktivitet minst 60 minutter daglig. Folk flest er imidlertid for lite aktive,
og at det er store gevinster for både psykiske og fysisk helse ved økt fysisk aktivitet.
Det er et stort potensial for økt fysisk aktivitet i hverdagsaktivitetene, ved å gjøre det mer attraktivt å gå og
sykle fremfor å velge bil til og fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Omtrent en fjerdedel av alle bilreiser er
under tre kilometer, og det er et spesielt stort potensial i å erstatte korte bilreiser med gåing og sykling. Hos
voksne er det funnet at sykling til og fra jobb er assosiert med cirka 30 prosent lavere risiko for tidlig død hos
både menn og kvinner – justert for andre risikofaktorer og generelt aktivitetsnivå.2 Gater som er attraktive
steder å gå og sykle kan derfor være et viktig bidrag for å redusere inaktivitet.
Bymiljø
Flere byer har utfordringer med å overholde grenseverdier og nasjonale mål for lokal luftkvalitet. Vegtrafikk
er den viktigste bidragsyteren til lokal luftforurensing, både gjennom eksosutslipp og ved å produsere og
spre svevestøv. Tiltak som reduserer trafikkmengden, renhold av veger og gater og overgang til
nullutslippskjøretøy bidrar til å redusere lokal luftforurensing.
Vegtrafikk er den største støykilden utendørs og er årsaken til nesten 80 % av den totale støyplagen hos
befolkningen. I byer og tettsteder er det spesielt viktig å redusere støy fra vegtrafikk i områder med stor
boligtetthet. Trafikkmengde, hastighet, kjøreunderlag, vegetasjon og andel tunge kjøretøy er noen faktorer
som påvirker støynivået.
Gatene kan også bidra positivt til bymiljøet ved bruk av grønne elementer som håndterer overvann og
samtidig bidra positivt når det gjelder luftkvalitet og å dempe støy.
Klima
Transportsektoren er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge og står for omtrent 1/3 av
utslippene. Gjennom Parisavtalen i 2015 forpliktet Norge seg til minimum 40 prosent reduksjon i utslippene
av klimagasser i 2030 sammenlignet med 1990. Norge meldte i 2020 inn et forsterket klimamål der utslippen
skal reduseres med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent innen 2030. Gjennom klimaforlikene fra 2008
og 2012 og Stortingsmelding nr. 13 (2014–2015), er det i tillegg fastsatt mål om at Norge skal være et
lavutslippssamfunn innen 2050.
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Til tross for økende elbilandel står fortsatt motorisert transport for betydelige klimagassutslipp.
Gateplanleggingen kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser og legge til rette for transportformer med
lave eller ingen utslipp.
Trafikksikkerhet
Nullvisjonen er et langsiktig mål om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde.
Rundt 15 % av dødsulykkene og 24 % av ulykkene med hardt skadde skjer i byer og tettsteder med
fartsgrense ≤ 50 km/t. Gjennomsnittlig alvorlighetsgrad på ulykker er lavere i byer og tettsteder og skyldes et
lavere fartsnivå. Syklende og gående utgjør mer enn 2/3 av ulykkene med drepte og rundt halvparten av
ulykkene med hardt skadde og drepte i byer og tettsteder. De fleste av ulykkene med gående og syklende
skjer i forbindelse med kryssing av gate, både i og utenfor kryss.3
Med mål om at flere skal gå og sykle er et viktig premiss for gateplanleggingen at dette skal oppnås uten at
ulykkesrisikoen øker, men helst reduseres.
Rettferdighet
Delmål 11.2 i FNs bærekraftsmål handler om at alle skal ha tilgang til mobilitet: Innen 2030 sørge for at alle
har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre
sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til
personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

3.2 MOBILITET OG STEDSKVALITET
For å forstå gatenes rolle for by- og tettstedsutvikling er mobilitet og stedskvalitet nøkkelbegreper, se Figur 8.
Mobilitet handler om gatens funksjon knyttet til transport og adkomst, mens stedskvalitet handler om
stedsspesifikke forhold og funksjoner knyttet til opphold, aktiviteter og målpunkt.
•
•

Stedskvalitet: Handler om hvordan en gate, inkludert tilknyttede bygninger, areal og aktiviteter,
er et målpunkt i seg selv og oppleves som et attraktivt sted å være
Mobilitet: Handler om en gates rolle for de ulike trafikantgruppene og tilgjengelighet til viktige
målpunkt

Gateplanleggingen bør bidra til et balansert transportnett der stedskvaliteter ivaretas og videreutvikles
samtidig som mobiliteten styrkes.

Figur 8: Mobilitet og stedskvalitet som grunnlag for å analysere gater
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GATENS TRE HOVEDFUNKSJONER
Gater er transportårer som skal sikre fremkommelighet og tilgjengelighet for alle. I byer og tettsteder er gater
også en viktig arena for sosialt liv, opphold og ulike opplevelser og aktiviteter. I samspill med bebyggelse og
grønnstruktur danner gater viktige byrom, som gir den enkelte gate sin egen karakteristika og særpreg. Man
kan dermed si at gater har tre hovedfunksjoner: transport, adkomst og opphold.
•
•
•

Transport: Gater skal sikre fremkommelighet for alle trafikantgrupper
Adkomst: Gater skal sikre tilgjengelighet for personer og varer til boliger, forretninger,
næringsvirksomhet, arbeidsplasser m.m.
Opphold: Gater har en sosial funksjon som arena for lek, rekreasjon, møteplass, handel, sosial
interaksjon med mer

Gatenettet består av gater med ulike roller knyttet til transport, adkomst og opphold. Selv om alle gater til en
viss grad skal ivareta alle funksjonene vil transportfunksjonen være viktigere i noen gater, mens andre gater har
en større rolle knyttet til opphold. Det samme gjelder adkomstfunksjonen.

Figur 9: Gatens tre hovedfunksjoner
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GATEN SOM STED
Helhetlig gateplanlegging handler om stedstilpasning. Dette er ikke bare knyttet til gatens funksjon for
transport, adkomst og opphold, men også om at gaten skal respondere til omkringliggende bygninger, gatens
plassering i bystrukturen og aktiviteter og funksjoner i tilgrensende gater. Lokal kontekst er et sentralt
utgangspunkt for gateutformingen, og gjør at selv om en gate vil ha relativt like funksjoner for transport,
adkomst og opphold, vil den konkrete gateutformingen variere. Det finnes derfor ikke en fasitløsning for
utforming av gater.
Gatenes funksjoner vil avhenge av deres rolle i bystrukturen. Forenklet kan byer og tettsteder deles inn i indre
og ytre by- og tettstedsområder. Gatenettet i det indre by- og tettstedsområde vil gjerne ha en strammere
struktur, ofte kvatartsstruktur. Her er det tettere bebyggelse med flere funksjoner, både service, handel,
kontor/næring og boliger. Det ytre by- og tettstedsområdet vil gjerne ha mindre tett bebyggelse, og selv om
det også her vil være flere funksjoner som bolig, service, næring og handel vil arealbruken innenfor ulike
delområder være mer spesialisert (boligområder, næringsområder etc.). Det indre by- og tettstedsområdet har
større kompleksitet i både brukergrupper og funksjoner, samtidig som tett bebyggelse og stram gatestruktur gir
smalere gatesnitt og knappere gatebredder enn i det ytre by- og tettstedsområdet.
Gaten som sted handler også om å ivareta gatenes funksjon som offentlige rom. Ved å invitere til ulike typer
bruk kan gatens som sted styrkes. Gatene setter rammer for folks hverdagsliv, enten det knyttet til transport,
adkomst eller opphold.

3.3 GATETYPER
I N100 Veg- og gateutforming er det brukt en rekke ulike gatetyper. I steds- og mobilitetsmatrisen, vist i Figur
11, er disse strukturert etter deres betydning for mobilitet og stedskvalitet, for å synliggjøre at det er mange
ulike type gater som prioriterer forskjellige funksjoner og trafikantgrupper. Noen av gatetypene inneholder et
bredt spekter av gater som for eksempel bygater og boliggater. Andre gatetyper er mer spesifikke når det
gjelder både bruk og utforming, som sykkelgate og gatetun. Det er viktig å presisere at steds- og
mobilitetsmatrisen er en forenklet kategorisering av de gatebegrepene som brukes i N100 Veg- og
gateutforming, og ingen fasit for hvordan gater skal planlegges. Virkeligheten vil gjerne ligge et sted mellom de
ulike gatetypene. For eksempel vil gatetun også gjerne være boliggater, mens bygater også kan være
hovedgater med viktig transportfunksjon.
Under er de ulike gatetypene strukturert etter gatens tre hovedfunksjoner. Dette er stilisert kategorisering av
gater, og det er viktig å understreke at alle gater har innslag av de tre hovedfunksjonene.

GATER FOR TRANSPORT:
prioritere mobilitet

GATER FOR ADKOMST: balansere
stedskvalitet og mobilitet

GATER FOR OPPHOLD: prioritere
stedskvalitet

Kapasitetssterk gate

Bygate

Sambruksområde

Hovedgate

Overordnet boliggate

Gågate

Boliggate

Gatetun

Kollektivgate

Sykkelgate

Figur 10: Gatetyper sortert etter gatenes hovedfunksjon

Steds- og mobilitetsmatrisen kan brukes som et analyseverktøy som grunnlag for å identifisere både
eksisterende og fremtidige forhold knyttet til mobilitet og stedskvalitet, samt grunnlag for den konkrete
gateutformingen. Noen av gatetypene har veldig konkrete utformingskrav knyttet til seg (for eksempel
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kollektivgate, gatetun og gågate), mens andre gatetyper sier mer om funksjon enn utforming (hovedgate).
Gatetypene kan være et grunnlag for å forstå gatens funksjon og prioritering.
Steds- og mobilitetsmatrisen er et strategisk rammeverk for å identifisere ulike gatefunksjoner med
utgangspunkt i lokal kontekst. Det er viktig å både ta utgangspunkt i eksisterende situasjon og hva som er
ønsket utvikling for gaten. Med utgangspunkt i dette kan det vurderes om gaten oppfyller sin rolle, både i
gatenettet og som sted, eller om det er behov for å reprogrammere gaten for å skape ønsket balanse mellom
mobilitet og stedskvalitet.
Aksene i steds- og mobilitetsmatrisen sier noe om gaten først og fremst har lokal betydning for mobilitet og
stedskvalitet eller mer strategisk betydning for transportsystemet som helhet og byens/tettstedets
attraktivitet.

Stedskvalitet

Mobilitet

Lokal betydning

Strategisk betydning

Gaten som sted for opphold
og adkomst hovedsakelig for
de som bor i nærområdene

Gaten er målpunkt i seg selv,
tiltrekker seg mennesker fra
hele by- og
tettstedsområdet

Gaten har hovedsakelig lokal
adkomst- og
transportfunksjon

Gaten utgjør en sentral
lenke i transportsystemet
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MOBILITET
Gående: Tilrettelegging for gående med
tilstrekkelig bredde på fortau og gode
krysningspunkter

STEDSKVALITET
Byliv: Tilrettelegging for utadrettet
næringsvirksomhet langs gaten, som butikker,
kaféer og restauranter og kulturliv

Syklende: Tilrettelegging for syklende med
separate sykkelanlegg eller lavt fartsnivå og
trafikkmengde og tilgjengelighet til
sykkelparkering

Attraktivitet: Tiltak som gir opplevd trygghet,
lite støy og gode byrom.

Kollektivtransport: Tilrettelegging for
kollektivtransport gjennom kollektivfelt/gate
eller tilstrekkelig bredde på kjørefelt

Grøntstruktur: Grønne elementer, som trær,
busker og blomsterbed som bidrar til økt
attraktivitet, bedre lokalmiljø og biomangfold.

Næringstransport: Tilrettelegging for
tjenesteytere, vareleveranse etc. med
tilstrekkelige bredder på kjørefelt/kryss og
areal for varelevering

Opphold: Gateutforming som tilrettelegger
for aktiviteter og trygt opphold for alle
aldersgrupper.

Privatbil: Fremkommelighet for bil med
tilstrekkelig bredde på kjørefelt og tilgjengelig
til parkering

Levering: Adkomst for levering av varer og
tjenester til bygninger som ivaretar sikkerhet,
tilgjengelighet og trivsel

Figur 11: Steds- og mobilitetsmatrisen
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Under følger en beskrivelse av de ulike gatetypene i steds- og mobilitetsmatrisen.
Boliggate
Boliggater gir først og fremst adkomst til boliger. Avhengig av utforming og rolle i by- og tettstedsstrukturen
kan de også være viktige steder for opphold eller som transportåre. Boliggatenes ulike funksjoner gjør at
utforming og prioritering vil variere, men generelt bør det legges vekt på løsninger som bidrar til lavt
trafikkvolum og lavt fartsnivå.
Boliggater i indre by vil ofte ha en viktigere funksjon for opphold enn i ytre by. Høyere tetthet og mindre
uteareal per boenhet gjør gatene til en utvidet del av boligen. I tillegg vil disse gatene også ofte være sentrale
transportårer for gående og syklende som skal til sentrum. Boliggater i indre by skal utformes som bygater.
Boliggater i ytre by- og tettstedsområder kan utformes som øvrige boliggater i form av sløyfer eller blindveier
med adkomst- og oppholdsfunksjon. Disse boliggatene har ikke gjennomgangstrafikk, og vil i tillegg til
adkomstfunksjon også være viktige steder for lek og opphold. Det bør oppleves som trygt og attraktivt å gå og
oppholde seg langs disse gatene.
Overordnet boliggate
Overordnede boliggater ligger gjerne i ytre by- og tettstedsområder. Disse boliggatene har samlevegfunksjon
eller både adkomst- og samlevegfunksjon. De kan inngå i hovednett for flere trafikantgrupper.
Bygate
Bygater er en samlebetegnelse på gater som finnes i det indre by- og tettstedsområdet. Disse gatene vil gjerne
ha blandet funksjon, sett i forhold til deres rolle i bystrukturen. Bygater kan både være overordnede gater
med samlevegfunksjon og lokale boliggater med adkomst- og oppholdsfunksjon. Bymessig bebyggelse der det
gjerne er aktive fasader med handel, servering og næring, samt boliger i øvrige etasjer gjør at gatene ofte vil
være viktige møte- og oppholdssteder.
Gatetun
Gatetun er gjerne lokalisert i tilknytning til boligområder, og er først og fremst beregnet for opphold og lek.
Det skal ikke være gjennomgangstrafikk, og motorisert trafikk skal skje på fotgjengernes premisser.
Fartsdempende tiltak skal sikre lavt fartsnivå. Møblering og vegetasjon er viktige elementer for å gjøre
opphold attraktivt, og kan også brukes for å redusere fartsnivået.
Gågate
Gågater er særlig aktuelt i by- og tettstedssentra med mye handel og viktig publikumsrettet virksomhet.
Biltrafikk er ikke tillatt, mens det kan åpnes for varelevering gjennom bruk av underskilt. Sykling er tillatt, men
både varelevering og sykling skal skje på fotgjengernes premisser. Gågater tilrettelegges med
oppholdskvaliteter som gjør det attraktivt og trygt for gående å bruke gaten. Disse gatene er viktige byrom
som bidrar til levende sentrum.
Sambruksområde
Sambruksområder er best egnet i indre by- og tettstedsområder (sentrumsområder) der det er mange gående
og syklende. Sambruksområder er først og fremst et rom for opphold og byliv, og de trafikale funksjonene er
tonet ned. Det bør være balanse i fordelingen mellom motorisert trafikk, gående og syklende. Alle
trafikantgrupper er likestilt og må tilpasse seg hverandre.
Sykkelgate
Sykkelgater er gater der sykkel har hovedprioritet. Sykkelgater kan etableres som rene sykkelgater der det ikke
er tillatt for motorisert trafikk. Sykkelgate kan brukes både i by- og tettstedssentrum og i typiske
boligområder.
Kollektivgate
I kollektivgater har kollektivtrafikk hovedprioritet. Dette er gater tilrettelagt for kollektivtransport og gående.
Kollektivgate brukes både i by- og tettstedssentrum og i typiske boligområder. Nye kollektivgater kan knytte
sammen eksisterende gater i boligområder slik at bussene får en snarvei. I det indre by- og tettstedsområde
kan kollektivgater etableres ved at deler av en eksisterende gate reserveres for kollektivtrafikk.
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Hovedgate
Hovedgater knytter ulike deler av byen/tettstedet sammen og har blandet transport- og adkomstfunksjon.
Disse gatene vil ofte ha større grad av funksjonsdeling enn i det øvrige gatenettet. Trafikkmengde vil variere
mye avhengig av målpunkt og beliggenhet, og gatens rolle i bystrukturen. Hovedgater vil kunne inngå i
hovednett for flere trafikantgrupper, først og fremst motorisert trafikk.
Kapasitetssterk gate
Kapasitetssterke gater er gater som er en del av hovedvegsystemet i byen/tettstedet. Dette kan være
ringveger, sentrumstangenter, forbindelser mellom en omkjøringsveg og byen eller viktige forbindelser internt
i byen. Kapasitetssterke gater håndterer store trafikkmengder og ivaretar både lokal trafikk og
gjennomgangstrafikk, samt inngår i hovednett for flere trafikantgrupper. Kapasitetssterke gater inngår i
gatenettet og har en viktig rolle i bystrukturen i motsetning til veger gjennom byer/tettsteder. Gaten vil gjerne
endre karakter avhengig av omkringliggende bebyggelse og funksjoner. Høy fartsgrense (50-60 km/t) tilsier
separering mellom trafikantgrupper.

Figur 12: Steds- og mobilitetsmatrise med angivelse av suksessfaktorer for ulike gatetyper
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Under vises eksempler på de ulike gatetypene.

Figur 13: Steds- og mobilitetsmatrisen med eksempler på gatetyper

En gate vil gjerne endre karakter og rolle avhengig av omkringliggende funksjoner og kvaliteter. Den kan for
eksempel starte som en lokal boliggate, gå over i en kapasitetssterk gate som igjen går over til en bygate. Det er
også viktig å ha med seg fremtidig rolle og funksjon, for eksempel dersom gaten ligger i et
transformasjonsområde. Dette kan være en lokal gate mellom bydeler der det er planlagt fortetting som gjør at
den bør planlegges som en bygate.

Figur 14: En gate vil endre karakter avhengig av omkringliggende funksjoner og kvaliteter
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3.4 ØNSKET FARTSNIVÅ
Fartsnivået har stor betydning for sikkerhet, opplevd trygghet og bymiljø og setter samtidig rammer for
gateutformingen. Fartsgrenser i byer og tettsteder bør baseres på gatens funksjon og hva slags område den går
gjennom. Det betyr at fartsgrensene må brukes fleksibelt og baseres på ønsker om å prioritere gående og
syklende, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, miljøforhold, og ikke minst trivsel og trygghet for alle som ferdes på
og langs gatene. Gater bør ha et ensartet fartsnivå over lengre strekninger for å unngå hyppige opp- og
nedskilting av fartsgrensene. Fartsgrense er en viktig premiss for gateutforming, og bør avklares i forkant av
detaljplanleggingen.
Figur 15 viser reaksjonslengde og bremselengde ved ulike fartsnivåer, samt risiko for død for fotgjengere ved
påkjørsel (røde personer). Ved høyere hastigheter øker både bilisters reaksjonslengde og bremselengde. Dette
gjør at stopplengden ved 50 km/t er dobbelt så lang som ved 30 km/t. Videre endres sannsynligheten for at
gående blir drept i sammenstøt med bil fra 10 prosent ved 30 km/t til 80 prosent ved 50km/t. Redusert
fartsnivå er det viktigste tiltaket for å redusere både ulykkesrisiko og skadeomfang for gående.

Figur 15: Reaksjonslengde, bremselengde og dødsrisiko for fotgjengere (røde personer) beregnet ved ulike hastighetsnivåer

Den generelle fartsgrensen i tettbygde strøk er 50 km/t. Nye fartsgrensekriterier fastsatt i 2021 legger opp til
mer bruk av 30 km /t og 40 km/t. Fartsgrense 30 km/t og 40 km/t er viktig i områder der mange går og sykler.
Det er ikke krav om fysiske tiltak for å innføre fartsgrense lavere enn 50 km/t, men det er viktig å følge opp at
fartsnivået tilsvarer fartsgrensen etter innføring av lavere fartsgrense er innført (se håndbok V128
Fartsdempende tiltak).
Det er viktig at det er en sammenheng mellom utforming og skilting, og nedsatt fartsgrense bør følges opp av
fysiske tiltak som reduserer fartsnivået. Det er først og fremst den fysiske utformingen av gaten som påvirker
hva bilistene oppfatter som riktig hastighet. En gate som er jevn og bred, gjør at det vil føles trygt og riktig å ha
høyere fartsnivå sammenlignet med en gate som er smal og humpete.4 Fartsdempende tiltak bidrar til bedre
trafikksikkerhet, både ved at risikoen for ulykker reduseres og ved at skadeomfanget ved eventuelle ulykker
reduseres kraftig. Fartsdempende tiltak er i tillegg enkle og rimelige tiltak som gjør det betydelig mer attraktivt
å gå og sykle i byer og tettsteder.
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3.5 BALANSERT KAPASITET

Figur 16: Arealbehov for ulike transportmidler per person, forutsetter 1 personer per personbil og 25 personer per buss5

Begrenset areal i byer og tettsteder gjør at det vil være hensiktsmessig å prioritere transportformer med høy
personkapasitet i forhold til arealbruk. Spesielt i det sentrale by- og tettstedsområdet tilsier arealknapphet
effektiv arealbruk og at minst mulig areal bør brukes til transportformål. Ved planlegging av gater i byer og
tettsteder bør derfor personkapasitet brukes til fordel for kjøretøykapasitet. Ved å prioritere arealeffektive
transportformer over arealkrevende transportformer kan gatens personkapasitet bedres og øke mobiliteten
uten at det brukes mer areal til transportformål. Kollektivtrafikk med normalt passasjerbelegg i kollektivfelt har
for eksempel en persontransportkapasitet 3-4 ganger høyere enn personbiler. Også her er det viktig å ikke bare
se på den enkelte gate, men også inkludere alternative vegvalg, for å hindre at utfordringene flyttes til andre
gater.
Arealbehovet for ulike transportmidler øker med størrelsen på transportmiddelet og hastigheten fordi det ved
høyere hastigheter er behov for mer avstand til andre trafikanter. I tillegg vil transportmidler med høy
personkapasitet per kjøretøy kreve mindre areal per person. Figuren over vise arealbehov ved ulike
transportmidler, både når de er i bevegelse og står i ro.
For nye veg- og gateprosjekter skal trafikkmengde i prognoseåret legges til grunn for dimensjonering. Normalt
settes prognoseåret til 20 år etter åpning av gaten, og regionale transportmodeller eller fylkesvise prognoser
legges til grunn for å beregne fremtidig trafikkmengde. Vanlige vekstprognoser er ikke like relevante i byer og
tettsteder. Her anbefales det å legge balansert kapasitet til grunn.
Balansert kapasitet betyr at veger og gater inn mot byen ikke har mer trafikk enn sentrale byområdene kan
håndtere, og at det etableres en tjenlig rolledeling mellom transportmidlene basert på politiske mål for den
enkelte by eller tettsted. For kollektivtrafikk, sykkeltrafikk og gangtrafikk er ofte prognosegrunnlaget
mangelfullt. Her er det nødvendig med lokale vurderinger.
N100 Veg- og gateutforming
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Balansert kapasitet handler også om at etterspørselen etter mer transportkapasitet kan møtes på flere måter.
Tradisjonelt har kapasitet vært definert som det maksimale antall kjøretøy som med rimelighet kan passere en
gitt strekning i et gitt tidsrom. Ved å framskrive dagens trafikkmengde tas det i liten grad hensyn til at folk kan
velge å reise på andre måter, til andre tider og på andre ruter. Selv om kjøretøykapasiteten ikke økes, kan
gatens totale transportkapasitet økes ved å prioritere arealeffektive transportformer.
Ved planlegging av gater som prioriterer gående, syklende og kollektivtrafikk må det gjøres vurderinger av hva
som er fremtidig kapasitetsbehov for de enkelte transportformene. Dette må både basere seg på mål for
reisemiddelfordeling og forventet transportutvikling. I byer og tettsteder vil dette utgjøre grunnlaget for
planlagt trafikkmengde som så legges til grunn for dimensjonering av gaten.
I byer vil det være aktuelt med tiltak for å styre omfanget av transport og valg av transportmiddel, som for
eksempel gjennom restriksjoner eller bedre tilrettelegging for miljøvennlig bytransport, for eksempel for å
nå nullvekstmålet i NTP.
N100 Veg- og gateutforming

3.6 PRIORITERING AV TRAFIKANTGRUPPER

Figur 17: Transportpyramiden med en overordnet prioritering av trafikantgrupper i byer og tettsteder

En viktig del av gateplanleggingen er å gjøre en prioritering mellom de ulike transportformene og andre
funksjoner gaten skal ivareta. Gater i norske byer og tettsteder har svært varierende gatebredde, ofte mellom
10-20 meter. Bystrukturen setter begrensninger for breddeutvidelser og etablerte gatebredder blir i stor grad
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beholdt. Begrenset plass gjør at det er helt nødvendig å prioritere. I gater der det er tilrettelagt for flere
trafikantgrupper vil det ofte være flere konfliktpunkter knyttet til både fremkommelighet, tilgjengelighet og
trafikksikkerhet.
De enkelte transportformene er knyttet sammen og utfyller hverandre. Vi snakker gjerne om bilister, syklister,
gående og kollektivreisende, men de fleste av oss inngår i alle disse transportgruppene. Noen i løpet av en dag,
andre i løpet av et liv. Det er derfor viktig at transportsystemet som helhet ivaretar alle trafikantgrupper, selv
om den enkelte gate ikke alltid gjør det. Totalt sett skal byens transportsystem tilby tilgjengelighet for alle
trafikantgrupper, med prioritering av de transportformene som har mest å tilføre byens attraktivitet og
mobilitet. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør derfor prioriteres foran personbiltrafikk i byer og tettsteder.
Dette er også i tråd med det utvidede nullvekstmålet. Tilrettelegging for handel og byliv handler også om
prioritering av arealer til varelevering.
Den omvendte transportpyramiden viser en overordnet prioritering av trafikantgrupper for byer og tettsteder.
For den enkelte gate er det viktig å vurdere hva som skal være den konkrete prioritering som bør legges til
grunn for akkurat denne gaten. De ulike gatene vil ha ulik prioritering av trafikantgrupper. Å prioritere handler
om å velge bort noe til fordel for noe annet. Det er viktig at man ikke ender opp med å prioritere alt. En tydelig
prioritering innebærer en rangering av transportformene. Denne prioriteringen bør gjenspeile målene for
prosjektet, og videreføres når utformingsprinsipper for gaten fastsettes. Nett- og gatebruksplanlegging er et
verktøy for å vurdere transportformer i sammenheng og fastsette hovednett der den enkelte trafikantgruppe
skal prioriteres.

Figur 18: Prioritering må tilpasses mål for den konkrete gaten
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4. NETT- OG GATEBRUKSPLANLEGGING

Figur 19: Nett- og gatebruksplan

Transportsystemet i byer og tettsteder består av et nettverk av gater med ulike funksjoner og roller knyttet til
transport, atkomst og opphold. Trafikkbildet er også sammensatt med en blanding av personbiler,
næringstransport, kollektivtransport, syklende og gående. For å utvikle bærekraftige og tilgjengelige
transportsystemer i byer og tettsteder er det viktig med et godt grunnlag for å vurdere hvilke funksjoner og
roller som skal prioriteres hvor.
En generell utfordring i planlegging av gatenettet i byer og tettsteder, og særlig i regulerings- og
byggeplanlegging, er hvilke trafikantgrupper og funksjoner som skal prioriteres. I mange tilfeller er ikke gatens
rolle og prioritering av trafikantgrupper avklart i overordnet plan. Det kan også være flere og motstridende mål,
som ikke er tilstrekkelig koordinert og prioritert. Resultatet kan da bli kompromisser som totalt sett gir dårlige
løsninger med potensielt uheldige konflikter.
Nett- og gatebruksplanlegging er et verktøy som skal gi prinsipielle avklaringer av gatenes rolle på et
overordnet og strategisk nivå. Nettplanlegging handler om å fastsette hvor hovednettet for de ulike
trafikantgruppene bør plasseres i gatenettet. Hovednettet for den enkelte transportform bør være
sammenhengende og koble sammen viktige målpunkt. Videre er det viktig å sammenstille og vurdere
hovednettene i sammenheng for å sikre en god rolledeling mellom gatene. Ved å sammenstille hovednettene
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for de ulike transportformene kan konfliktpunkter identifiseres og løses, samt overordnede prinsipper for
gateutforming avklares. Gatebruksplaner er en prinsipplaner for gateutforming for et geografisk avgrenset
område. Her beskrives aktuelle fysiske løsninger og tiltak, samt aktuelle funksjoner og kvaliteter som bør
bevares og utvikles (byliv, torg, parker, grøntområder).
Nett- og gatebruksplaner er overordnede planer som kan legges til grunn for ulike etaters arbeid med areal- og
transporttiltak. Slike planer er særlig aktuelle å utarbeide i forbindelse med bypakker, kommuneplanens
arealdel og areal- og transportstrategier. Nett- og gatebruksplaner er ikke omtalt i plan- og bygningsloven og er
dermed ikke en formalisert prosess i planhierarkiet. For å sikre god forankring kan det legges opp til prosess
etter plan- og bygningsloven. Hovednettene kan tas inn i kommunedelplan eller kommuneplanens arealdel.

4.1 NETTPLANLEGGING

Figur 20: Sammenstilling av hovednett for ulike transportformer
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Ved å definere hovednett for ulike transportformer og differensiere gatenettet legges et viktig grunnlag for den
videre planleggingen av den enkelte gate. Hovednettene for de ulike transportformene bør tilpasses de enkelte
transportformers styrker og svakhet, samt legge til rette for et godt samspill mellom dem. For eksempel bør
store og raske transportformer skilles fra langsomme transportformer. Eventuelt at fartsgrenser endres for å
sikre et godt samspill mellom transportformene. Det er spesielt viktig å definere sammenhengende hovednett
for gående, syklende og kollektivtrafikk for å sikre god fremkommelighet til disse gruppene.

Hovednett vil være gater hvor transportformer prioriteres spesielt og sikres god
fremkommelighet/tilgjengelighet. Hovednettene vil være delvis sammenfallende, men det er ikke
hensiktsmessig å prioritere alle transportformer i samme gate. Vanlige gatebredder i norske byer og
tettsteder er smale, og det kan være utfordrende å finne løsninger for flere transportformer som både er
trafikksikre og attraktive. Det er derfor viktig å vurdere hovednettene for de ulike transportformene i
sammenheng. Konfliktpunkter mellom trafikantgrupper vil da avdekkes, og gi et grunnlag for å vurdere
hvilke transportformer som ikke bør legges i samme gate. Plan for hovednett bør i utgangspunktet dekke
hele by- og tettstedsområde for å sikre gjennomgående forbindelser og tilgjengelighet til viktige målpunkt.
Definerte hovednett for de ulike trafikantgruppene vil kun utgjøre en del av det totale gatenettet. I de fleste
gater vil ikke de ulike trafikantgruppene ha spesiell prioritet.
N100 Veg- og gateutforming

Gater som ikke inngår i et hovednett bør tilrettelegges med lav fart og gi redusert fremkommelighet for
motorisert trafikk. Dette er gater hvor det også skal oppleves som trygt å gå og sykle selv om det er blandet
trafikk. Samtidig er det viktig med tilgjengelighet for utrykningskjøretøy og næringstransport.
ANBEFALINGER FOR HOVEDNETT:
•
•
•
•
•
•
•

Gående bør ha tilbud i alle gater
Maksimalt hovednett for to trafikantgrupper på samme delstrekning i tillegg til gående
Unngå hovednett for sykkel og kollektivtransport på samme delstrekning (se boksen under)
Unngå hovednett for gods og sykkel på samme delstrekning
Fortau, gågater og gatetun bør ikke inngå som lenker i hovednett for sykkel
I hovednett for kollektivtrafikk og sykkel bør det ikke være gateparkering
I hovednett for kollektivtrafikk, sykkel og bil bør varelevering tilrettelegges i sidegater eller som
vareleveringslomme i gatene

HOVEDNETT FOR SYKKEL OG KOLLEKTIVTRANSPORT ANBEFALES IKKE I SAMME DELSTREKNING
• Løsninger for syklende og kollektivtransport i samme gate, som både er trafikksikre og attraktive, er
svært arealkrevende. Dersom dette er eneste mulighet, bør løsning for sykkel være separat sykkelveg
som føres bak holdeplasser.
• Sykling i blandet trafikk eller sykkelfelt og kollektivtransport på samme delstrekning oppleves som
utrygt for syklistene, særlig ved store mengder kollektivtransport. Holdeplasser og kryss vil være
potensielle ulykkespunkt:
o Kryssene blir mer utflytende på grunn av bussenes sporingsbehov. Dette gir høyere fart,
uoversiktlige kryss og skaper usikkerhet i forhold til plassering i krysset for syklister.
o Bussene har blindsone, spesielt ved høyresving og ut fra holdeplass.
o Bussene har vesentlig overheng både bak og foran som kan ha sikkerhetsrisiko for de syklende
• Gater med skinnegående kollektivtransport kombinert med sykkeltrafikk gir økt ulykkesrisiko ved at
sykkelhjulene kan hekte og kjøre seg fast i skinnene, samt skli på grunn av glatt flate.
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HOVEDNETT FOR GÅENDE

Figur 21: Snarvei ved Kristiansten festning i Trondheim (Foto: Knut Opeide)

Å gå er den mest grunnleggende formen for transport. All bruk av transportmidler innebærer et element av
gåing. Dette gjør også gående til den mest sammensatte gruppen det skal tilrettelegges for. Gående er folk i
alle aldre, med ulike typer ferdigheter, evner og hjelpemidler. Gåing er en fleksibel transportform og krever lite
areal. Det er også betydelige helseeffekter å hente ved at folk går mer. Gåing er den vanligste fysiske
aktiviteten i alle aldersgrupper.6 Gående har lav hastighet sammenlignet med andre transportformer, og er
derfor ekstra sårbare for både negative omgivelser og barrierer.
Det bør tilrettelegges for gående i alle gater. Gangnettet vil være finmasket, men kan differensieres mellom
hovednett og øvrige gangforbindelser. Hovedgangruter er de viktigste gangrutene som gir effektive og
attraktive forbindelser til målpunkter og kollektivtransport. Øvrige gangforbindelser utgjør resten av
gangnettet.7
Prinsipper for hovednett for gående:
1.
2.

3.

4.

Sammenhengende tilbud: Gangnettet må gi framkommelighet for gående mellom målpunkt.
Direkte og logisk: Fotgjengere legger opp sine ruter etter direkte og logiske ganglinjer. Korte
avstander er viktig for å spare tid. Ganghastigheten er lav sammenliknet med hastigheten for annen
transport. Derfor er omveger mye mer tidkrevende for gående enn for andre trafikanter.
Krysningspunkter: I byer og tettsteder er kryssing i plan hovedregelen. 8 Det er viktig at
krysningspunkter ikke medfører omveger eller mye venting. Lange omveger, utrivelige eller utrygge
underganger gjør at mange velger å krysse trafikkerte veger der det ikke er tilrettelagt for dette og
dermed utsetter seg for trafikkfare. Krysningspunkter må derfor i størst mulig grad inngå i naturlige
ganglinjer.
Finmasket gangnett: Et finmasket sammenhengende nett av gangforbindelser er nødvendig. Det kan
bestå av et mangfold av gangforbindelser med ulik karakter, slik som gågater, fortau, gang- og
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5.

6.

7.

8.

sykkelveger, gangveger, turveger og snarveger. Parker og plasser inngår også i et slikt nett av
gangforbindelser.
Attraktive omgivelser: Folk går der det er attraktivt å gå. Varierte omgivelser, korte kvartalslengder,
hvileplasser, fasader som vender mot gata, god belysning og blågrønne omgivelser bidrar til attraktive
omgivelser og å redusere opplevelse av avstand.
Fartsnivå og trafikkmengde: Både fartsnivå og trafikkmengde har innvirkning på hvor attraktiv gaten
er som gangforbindelse. Gående er ekstra følsomme for støy og barrierevirkninger. Viktige
gangforbindelser bør derfor legges til gater med så lavt fartsnivå som mulig (≤ 40 km/t), eventuelt
etableres tiltak som reduserer de negative effektene fra biltrafikk.
Snarveger: Snarveger er en viktig del av transportsystemet for gående, og kan gi betydelige
tidsgevinster. Ved å etablere snarveger som nye gangforbindelser kan det etableres effektive og raske
gangforbindelser.
Adkomst til holdeplasser: Det er viktig at gangveiene gir direkte adkomst til holdeplasser og ikke
forlenger gåturen for de som skal reise kollektivt.

HOVEDNETT FOR SYKLENDE

Figur 22: Sykkelfelt ved Vippetangen, Oslo (Foto: Knut Opeide)

Sykling forurenser ikke, tar liten plass, støyer ikke og bidrar til bedre helse. Syklende er en sammensatt gruppe
bestående av folk i alle aldre, på en rekke ulike type sykler og med forskjellig kunnskap om trafikkregler. Dette
gir også svært forskjellige behov når det gjelder tilrettelegging. For syklende er det generelt viktig med et
lesbart og gjennomgående tilbud som oppleves som trygt og attraktivt.
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Sykkelvegnettet i byen/tettstedet deles gjerne inn i et hovednett og et lokalnett. Hovednett for sykkel bør være
mer grovmasket og knytte sammen viktige målpunkt, mens lokalnettet vil være mer finmasket og gir
forbindelser innen boligområder og mer lokale reisemål. Hovednettet bør være sammenhengende og sikre
effektiv, attraktiv og sikker fremkommelighet.
Prinsipper for hovednett for sykkel:
1.

Sammenhengende tilbud: Et hovednett bør ha et sammenhengende tilbud til syklister der det er
logisk å sykle. Det er viktig med mest mulig gjennomgående løsninger i hovednettet og gode
systemskifter. Overganger mellom forskjellige type løsninger for syklende kan gi økt risiko for
konfliktsituasjoner og ulykker, samt skape utrygghet og dårlig fremkommelighet.
2. Direkte ruter: Mest mulig direkte og logiske ruter mellom målpunkt bør vektlegges. Syklende
aksepterer bare små og naturlige omveger. Her bør både avstand og tidsbruk vurderes. For at sykling
skal kunne konkurrere med bil bør reisetidsforholdet mellom sykkel og bil ikke være mer enn 1,5 det
vil si at det ikke bør ta mer enn 1,5 ganger så lang tid med sykkel som med bil.9
3. Snarveger: Snarveger er en viktig del av transportsystemet for gående og syklende, og kan gi
betydelige tidsgevinster. Dette kan være å åpne blindveier for sykling eller etablere sykkelpassasjer (se
kapittel 5.1).
4. Attraktive omgivelser: Opplevelse og variasjon av stedlige omgivelser kan være en viktig del av
sykkelreisen. Sammenhengende grøntdrag/blågrønne strukturer kan gi attraktive omgivelser med lite
støy og ingen konflikter mellom syklende og motorisert trafikk. Gater med lite biltrafikk og lave
hastigheter kan gi økt trygghet og også være attraktive sykkelforbindelser.
5. Tilgjengelighet til sykkelparkering: Alle sykkelturer starter og slutter med en parkert sykkel. Det
anbefales å tilrettelegge for sykkelparkering i tilknytning til hovednett for sykkel. Parkeringsplassene
bør plasseres nærmest mulig viktige målpunkt, knutepunkt og holdeplasser. Det bør være nok antall
parkeringsplasser i forhold til behov, samt tilstrekkelig kvalitet, med mulighet for å låse fast sykkel,
overbygd tak eller lignende.
6. Fysisk tilrettelegging: Sykkelandelen øker med økende grad av tilrettelagt infrastruktur. På
hovednettet bør det derfor i størst mulig grad være separate løsninger for syklende, avhengig av
trafikkmengde og fartsnivå. Det bør også være god nok kapasitet til å håndtere økte sykkelandeler.
7. Fartsnivå og trafikkmengde: Både fartsnivå og trafikkmengde har innvirkning på trygghet og
attraktivitet, samt behov for separate sykkelløsninger. Gater i hovednettet uten separate løsninger bør
ha så lavt fartsnivå som mulig (≤ 40 km/t) av hensyn til trafikksikkerhet og trygghet.
8. Kryss: Det er i kryss syklistene opplever mest utrygghet og dårligst fremkommelighet. En stor andel av
trafikkulykkene skjer også i kryss. Regulering og utforming av kryss kan både øke sikkerheten og
fremkommeligheten for syklistene. Også antall kryss er viktig å vurdere. Det vil være nær
sammenheng mellom valg av strekningsløsning og aktuelle kryssløsninger.
9. Terrengforhold og barrierer: Høydeforskjeller påvirker hastighet og kan oppfattes som en barriere for
syklister. Hovednettet bør derfor ikke legges til strekninger med for lange og bratte stigninger.
Infrastruktur som veg og jernbane kan også skape barrierer ved at det er få krysningspunkter og
dermed skape omveger. Over- og underganger kan også utgjøre barrierer dersom de medfører
omveger, har dårlige siktforhold og høydeforskjeller.
10. Lesbarhet: Logiske forbindelser, sammenhengende utforming og skilting gir et mer lesbart hovednett
og enklere å finne frem som syklist.
11. Dekningsgrad: Hvor stor andel av by- og tettstedsområde som ligger innen rimelig avstand fra
hovednettet er viktig for tilgjengeligheten til sykkeltilbudet.
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HOVEDNETT FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

Figur 23: Holdeplass Kongens gate, Trondheim (Foto: Knut Opeide)

Kollektivtrafikk har en viktig rolle i byer og tettsteder. Den skal bidra til mobilitet for alle, til effektiv
trafikkavvikling ved å være en arealeffektiv transportform som avlaster vegnettet og til å redusere klima- og
miljøutfordringer fra motorisert transport. Et konkurransedyktig kollektivtilbud må ha forutsigbar og pålitelig
fremkommelighet for å kunne gi et best mulig tilbud til trafikantene og være et reelt alternativ til å bruke egen
bil.
Kollektivsystemet i et by- og tettstedsområde består gjerne av både hovedlinjer/stamlinjer/byruter med høy
frekvens og lokale linjer med lavere frekvens som til sammen tilbyr god flatedekning og tilgjengelighet. I tillegg
inngår også bestillingstransport i kollektivsystemet. Hovednett for kollektivtrafikk kan avgrenses til
hovedlinjene/stamlinjene/byrutene. Her bør det dimensjoneres for at to busser kan møte hverandre.
Prinsipper for hovednett for kollektivtrafikk
1.

2.

3.

Effektiv rutestruktur: En rutestruktur med utgangspunkt i få linjer vil gi rom for høyere frekvens enn
flere direkte linjer, gitt samme ressursbruk. Dette forutsetter pålitelig fremkommelighet som gir sikker
overgang til annen kollektivtransport. Dette vil styrke nettverkseffektene i kollektivsystemet. 10
Effektiv og rask linjeføring: Rette traseer og få holdeplasser gir høyere gjennomsnittlig hastighet,
kortere kjøretid og lenger gangtid. For langruter er det særlig viktig å unngå lange omkjøringer utenom
hovedlinjen. Mange femminutters avkjøringer gir samlet sett betydelig økt reisetid på en lang linje.
Det må også vurderes hvilke gater som gir raskest fremføringshastighet med tanke på fartsgrense og
avstand. For at kollektivtransport skal kunne konkurrere med bil bør reisetidsforholdet mellom
kollektiv og bil ikke være mer enn 1,5. Det vil si at det ikke må ta mer enn 1,5 ganger så lang tid å reise
med kollektivtransport som med bil. Dersom man også regner inn ventetid og gåing til holdeplass, bør
ikke reisetidsforholdet overstige 2.11
Optimal holdeplassavstand: En holdeplass skal gi tilbud til reisende nærmest mulig start- og målpunkt
for reisen. Lang avstand mellom holdeplassene vil kunne virke ekskluderende for enkelte grupper med
bevegelseshemning. Samtidig kan gjennomsnittsfarten for bussen gå ned og gi lengre reisetid dersom
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

holdeplassene legges for tett. I byområder anbefales en avstand mellom holdeplasser på stamlinjer på
500-800 meter.12
Gode byttepunkter: Effektiv linjeføring med få linjer forutsetter at de reisende i større grad må bytte
kollektivtransportmiddel underveis. Dette kan oppfattes som en belastning for de reisende. Den
såkalte «byttemotstanden» kan reduseres ved at det legges til rette for raske og effektive bytter med
høy kvalitet.
Holdeplasstype: Valg av holdeplasstype har betydning for fremkommelighet for kollektivtransporten.
Busslommer gir god fremkommelighet for biltrafikk og medfører økt tidsbruk for kollektivtransporten,
mens kantstopp har lavere investeringskostnader, kort betjeningstid og prioriterer kollektivtransport
foran bil. Kantstopp anbefales som normalløsning i byer og tettsteder, men holdeplasstype må også
vurderes i forhold til blant annet trafikksikkerhet, fartsgrense og trafikkmengde.
Forkjørsregulering: Forkjørsregulering av strekninger med kollektivtransport vil bedre bussens
framkommelighet ved at de gis prioritet i kryss. Viktige kollektivtraseer bør som hovedregel
forkjørsreguleres.13
Krysstype/-utforming: Krysstype og kryssutforming har betydning for kollektivtransportens
fremkommelighet. Tradisjonelle rundkjøringer gir ikke mulighet for å prioritere kollektivtransporten og
samtidig kan skape forsinkelser. I signalregulerte kryss er det rom for å prioritere kollektivtransporten.
Stedlige forhold og målsettinger er viktig ved valg av kryssløsning.
Gode gangforbindelser: De fleste kollektivturer starter og slutter med en gåtur, og tilrettelegging for
raske og attraktive gangforbindelser er derfor en viktig del av tilretteleggingen for kollektivtrafikk.
Direkte forbindelser der gangveiene går i riktig retning i forhold holdeplasser, god kryssutforming og
plassering av gangfelt som ikke forlenger gåturen og plassering av holdeplasser der flere gangakser
krysser hverandre er tiltak som kan gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. 14 Viktige holdeplasser
bør også kobles til sykkeltilbud.
Dekningsgrad: Hvor stor andel av by- og tettstedsområde ligger innen rimelig avstand fra holdeplasser
langs hovednettet er viktig for tilgjengeligheten til kollektivtilbudet.
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HOVEDNETT FOR NÆRINGSTRANSPORT

Figur 24: Næringstransport (Foto: Knut Opeide)

En viktig del av trafikken i byer og tettsteder er knyttet til varer og tjenester. Næringstransport omfatter en
rekke ulike funksjoner, alt fra renovasjon, bygg- og anleggstransport, mobile tjenesteytere, hjemmetjenester og
varedistribusjon. Det er behov for levering av varer og tjenester alle steder der det foregår aktiviteter, og det vil
være behov for tilgjengelighet til alle gater.
Det fastsettes gjerne ikke et eget hovednett for næringstransport, da hovednettet for personbiltrafikk vil dekke
behovet i stor grad. Det kan være særlig viktig med god tilgjengelighet til målpunkt i sentrumsnære områder,
som til havner, terminaler eller industri. Hovednett for gods dimensjoneres for store kjøretøy. For utrykning er
det viktig med definerte ruter (utrykningstraseer).
Prinsipper for hovednett for næringstransport:
1.

2.

3.
4.

Hovednett for gods: For godstrafikk bør hovedprinsippet være hovednett som føres utenom
sentrum og boligområder. Unntaket er om det er målpunkt for godstrafikk i disse områdene.
Anbefalte tungtrafikkruter der veg- og gatenettet er dimensjonert og utformet for å håndtere
tunge kjøretøy kan guide sjåførene slik at flere tunge kjøretøy bruker disse rutene, fremfor gater
der det er ønske om å begrense store kjøretøy.15
Prioriterte uttrykningstraseer: Alle gater skal ha tilgjengelighet for utrykningskjøretøy, men det
bør i tillegg fastsettes prioriterte utrykningstraseer der fremkommeligheten er særlig god. Her bør
fartsdempende tiltak være tilpasset store kjøretøy (kjøretøytype L).
Adkomst til havner, terminaler og industri: Dimensjonering av adkomst skal være tilpasset
trafikken som skal til disse områdene.
Krysstype/-utforming: Det er viktig at kryss og kurver har tilstrekkelig plass til å gi god
fremkommelighet for lange og tunge kjøretøy. Hovednettet for gods vil også i stor grad benytte
seg av hovednett for biltrafikk, men det må tilrettelegges for større kjøretøy gjennom
kjørefeltbredder og kryssutforming.
36

5.

6.

7.

8.

Tilgjengelighet til knutepunkter for bylogistikk, lager, varehus m.m.: Det bør utarbeides en
bylogistikkplan som viser nødvendige bylogistikkterminaler (som samleterminaler,
omlastingspunkt, samlastterminaler, lager, varemottak og hentepunkt) med tilknytning til
gatenettet og behov for lasteplasser i gatenettet. For godstransport vil god fremkommelighet til
terminaler/omlastingsplasser i utkanten av byer og tettsteder være viktig.
Prioritere mindre kjøretøy i sentrum: Med hensyn til arealbruk, bymiljø, trafikksikkerhet og
trygghet anbefales det at gods- og varetransport i sentrumsområder primært skjer med mindre
lastebiler og kassebiler (distribusjonsbiler) slik at de tyngste kjøretøyene unngås inne i sentrum.
Dette forutsetter omlastingsmuligheter i ytre by- og tettstedsområder eller utenfor byene og
tettstedene.16
Tilgjengelighet til arealer for varelevering: Ikke alle varesegmenter kan transporteres på mindre
kjøretøy, og må ha tilgjengelighet til sentrum med større kjøretøy og arealer for varelevering.
Varelevering bør fortrinnsvis skje fra sidegater til gater som inngår i hovednett for bil,
kollektivtransport og sykkel.
Ivareta gjennomgangstrafikk: Trafikkstrømmer som skal gjennom byen/tettstedet bør ivaretas på
hovedvegnettet fortrinnsvis utenfor byen/tettstedet.

HOVEDNETT FOR PERSONBILTRAFIKK

Figur 25: Bygate Hammerfest (Foto: Knut Opeide)

Personbilen står for en betydelig andel av reisene i byer og tettsteder. For mange er dette den raskeste og
enkleste måten å transportere seg på. Samtidig er det en rekke negative effekter knyttet til bilkjøring som lokal
luftforurensing, støy, klimagassutslipp, barrierevirkninger, arealbehov, folkehelse og attraktivitet. Elbiler og
bildeling bidrar til å redusere noen av de negative effektene som klimagassutslipp og NO2, mens arealbehov,
støy, svevestøv og folkehelse fortsatt vil være utfordringer.
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En stor andel av reisene i byer og tettsteder er under 3 km, og det er derfor et stort potensial for å overføre
reiser fra personbil til gåing og sykling. I planleggingen av transportsystemet i byer og tettsteder er det derfor
viktig å finne en balanse mellom fremkommelighet for personbil og tilrettelegging for gåing, sykling og
kollektivtrafikk. Blir det for lett å kjøre bil med full fremkommelighet og god tilgang til parkering, vil det være få
insentiver for å gå, sykle og reise kollektivt. Forskning viser at en kombinasjon av tiltak som begrenser og styrer
bilbruken og tiltak som gjør det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt er mest effektiv for å redusere
personbiltransporten.
Hovednett for personbil utgjør viktige forbindelser mellom målpunkt i byen/tettstedet og til omkringliggende
reisemål. Lokalnettet vil binde sammen lokale målpunkt og gi tilgang til parkering, kiss-and-ride m.m.
Prinsipper for hovednett for personbiltrafikk
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Sammenhengende nett: Hovednettet bør være sammenhengende med alternative ruter og gi
tilgjengelighet til viktige målpunkter.
Logiske ruter: For at hovednettet skal være det naturlige vegvalget bør dette også være logiske
ruter. Vegvisning kan eventuelt brukes for å forsterke lesbarheten i systemet.
Tilgjengelighet til sentrum: Hovednettet bør i størst mulig grad legges utenom
sentrumsområdene. Personbiltrafikken gis samtidig tilgjengelighet til sentrumsområdet uten
spesielle prioriteringstiltak.
Krysningspunkter: For at ikke gater som inngår i hovednettet for personbiltrafikk skal utgjøre
barrierer for gående og syklende er det viktig at krysningspunkter utformes for å minimere gatens
barreiereffekt for disse trafikantgruppene.
Fartsnivå: Gater som inngår i hovednett for biltrafikk kan ha høyere hastighet enn øvrig gatenett.
Ivareta gjennomgangstrafikk: Trafikkstrømmer som skal gjennom byen/tettstedet og mellom
ulike deler av byen/tettstedet bør ivaretas på hovednettet.
Tilgjengelighet til parkering: Hovednettet bør være koblet opp mot parkeringsmuligheter nærme
målpunkt (se kapittel 5.6)
Tilstrekkelig kapasitet: Et hovednett bør ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne håndtere ønskede
mengder biltrafikk. Kryss er dimensjonerende for kapasiteten og valg av krysstype og -utforming
vil være viktig.
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KNUTEPUNKT

Kollektivknutepunkt i Tollbodgaten,
Kristiansand (Foto: Knut Opeide)

Ruten knutepunkt, Sandnes (Foto: Silje
Drevdal)

Filipstad mobilitetspunkt (Foto: Gry
Løvhaugen)

Nett- og gatebruksplanlegging handler også om å sikre god tilgjengelighet til viktige målpunkt for alle
trafikantgrupper, samt å legge til rette for gode bytter mellom transportformer. Knutepunkt kan ha forskjellige
roller:
•

•

•

Knutepunkt som byttepunkt: Knutepunkt er steder der kollektivlinjer møtes, og det foretas bytte
mellom kollektive transportmidler. Gode kollektivknutepunkter er viktig for å kunne utvikle effektive
kollektivtilbud med høy frekvens. Kort ventetid ved bytter, punktlighet, lesbarhet, kvalitet og
tilgjengelighet er noen stikkord for attraktive byttepunkter. For å hente ut gevinsten ved
knutepunktutvikling er det også viktig å sikre full fremkommelighet for kollektivtransporten frem til
knutepunktene.
Knutepunkt som målpunkt for reiser: Knutepunkt er ikke bare byttepunkter mellom ulike kollektive
transportmidler, men kan også være start- eller endepunktet for reiser. Høy tetthet av boliger og
arbeidsplasser i tilknytning til knutepunkt som er start- eller målpunkt for reisen vil bidra til at
kollektivtrafikkens konkurransekraft styrkes betydelig.
Knutepunkt som mobilitetspunkt: Knutepunktutvikling har lenge handlet om å legge til rette for gode
byttepunkter mellom ulike kollektive transportmidler. Mobilitetspunkt handler imidlertid om å legge
til rette for et bredt spekter av transportløsninger, der «alle» transportmidler skal være tilgjengelige
for de reisende, slik at man kan velge det som passer best for den aktuelle reisen. Aktuell
tilrettelegging kan omfatte sykkelparkering, hentepunkt, tilbud av bysykler, bildeling, ladestasjon,
møteplass for samkjøring, innfartsparkering, taxi og kollektivtransport.

Hvor knutepunktene er lokalisert er avgjørende for hvor godt de fungerer som en del av byen og tettstedet.
Det bør blant annet legges vekt på effektiv arealutnyttelse og utforming som åpner for interaksjon med resten
av byen. Det er viktig å finne en riktig balanse mellom byutvikling og arealforbruk til infrastruktur. Samtidig som
det er viktig å bygge tett ved knutepunktet, må det settes av tilstrekkelig areal til å ivareta knutepunktets
transportfunksjon og attraktive omgivelser. Knutepunktet bør utvikles som en forlengelse og integrert del av
det lokale bylandskapet.17
God kobling mellom knutepunkt og nett for gående, syklende og kollektivtransport bidrar til enkel overgang
mellom transportmidler. Utforming bør legge til rette for effektive overganger mellom transportmidler og raske
bytter.
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4.2 GATEBRUKSPLANLEGGING
En gatebruksplan er en prinsipplan for gateutforming. En slik plan utarbeides gjerne for et avgrenset geografisk
område, for eksempel sentrum eller en bydel. Til grunn bør det ligge en plan for hovednett for de ulike
transportformene. Plan for hovednett bør dekke et større geografisk område, helst hele by- og
tettstedsområdet, for å sikre gjennomgående forbindelser og tilgjengelighet til målpunkt også utenfor området
gatebruksplanen omfatter.
Detaljeringsnivået til en gatebruksplan kan variere, fra å angi prinsipper for prioritering og utforming til å
detaljere gatetyper og gatetverrsnitt. Gatebruksplanene kan også ha forskjellig omfang, fra å inkludere alle
gater innenfor planområdet/et geografisk avgrenset område til kun å omfatte gater med hovednettfunksjon.
Steds- og mobilitetsmatrisen og gatetypene i kapittel 3.3 kan brukes i arbeidet med å vurdere gatetyper og
prinsipper for utforming, mens den overordnede trafikantpyramiden i kapittel 3.6 kan brukes som grunnlag for
å vurdere hvilken prioritering av trafikantgrupper som bør legges til grunn for de forskjellige gatene.
Gatebruksplanen gir grunnlag for videre planlegging av de enkelte gatene gjennom å klargjøre prioriteringer og
utformingsprinsipper i tråd med overordnede mål for byen/tettstedet.
En gatebruksplan bør i tillegg til å ivareta transportfunksjon for de forskjellige transportgruppene, også
inkludere andre funksjoner og kvaliteter som parkering, bylogistikk, byliv og byrom, grønnstruktur,
samfunnssikkerhet og beredskap m.m. som bør bevares og utvikles videre.

Figur 26: Flere kommuner har utarbeidet gatebruksplaner
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4.3 METODE FOR NETT- OG GATEBRUKSPLANLEGGING
Nett- og gatebruksplan kan utarbeides som en felles plan. Dette er særlig aktuelt for mindre byer og tettsteder,
og ved behov for prinsipplan for et geografisk avgrenset område som en bydel eller sentrum. Det er mulig å
kun utarbeide plan for hovednett, men en gatebruksplan bør basere seg på plan for hovednett. Plan for
hovednett bør utarbeides for hele by- og tettstedsområdet, men kan også avgrenses til en bydel eller sentrum.
Det er da viktig å ha med et større influensområde for å sikre god påkobling til øvrig hovednett og målpunkter.
Ettersom gatebruksplanen er mer detaljert, er det gjerne hensiktsmessig å avgrense denne til sentrum eller
bydel. Ved behov for å utvikle eller fastsette hovednett for enkelte trafikantgrupper, er det viktig å sikre at
behov for andre trafikantgrupper og øvrige funksjoner ivaretas.
For å utarbeide nett- og gatebruksplaner kan metodikken under benyttes. Metodikken består av en
kartleggingsfase, en prioriteringsfase og to utformingsfaser, se Figur 27.

Figur 27: Metodikk for nett- og gatebruksplanlegging gjennom fire faser

Medvirkning av innbyggere og faglige aktører er viktig for å få en best mulig nett- og gatebruksplan. Det
handler både om å få gode innspill og forankring av planen. Det er viktig å være tydelig på mål med
medvirkning, hva som er ønsket resultat og hvordan innspill skal brukes. Gjennom de ulike fasene vil behovene
for medvirkning være forskjellige, og medvirkningsaktivitetene må tilpasses hva som er formålet med de ulike
fasene.
Aktuelle medvirkningsaktiviteter:
• Innbyggernes tilrådingskart (innspillskart)
• Barnetråkk/ungdomstråkk
• Spørreundersøkelse
• Fotokonkurranse
• Reisedagbok
• Digitale medvirkningskanaler

•
•
•
•
•

Befaring
Folkemøte
Verksteder
Åpent kontor
Arbeidsmøter om spesielle tema

Nett- og gatebruksplaner vil identifisere en rekke tiltak som bør gjennomføres. Dette vil gjerne være tiltak som
berører flere vegeiere og ansvarsområder. En felles tverretatlig handlingsplan der tiltak systematiseres ut i fra
måloppnåelse vil både kunne følges opp med egne handlingsplaner hos de berørte etatene og inngå som tiltak i
bompengepakker. Handlingsplanen bør skille mellom strakstiltak og mer langsiktige tiltak.
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PROSJEKTPLANLEGGING
I denne fasen avklares blant annet ressurser, roller, organisering, fremdriftsplan, økonomi og ønsket
involvering/medvirkning for nett- og gatebruksplanen. Selv om nett- og gatebruksplanen ikke er en juridisk
bindende plan, kan prosessen med fordel legges opp med høringer og politisk forankring. Dette er viktig for
forankring av planen og sikre gode innspill.

Mål:
•
•
•

Etablere et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom vegeierne (kommune, fylkeskommune og
stat) og andre relevante aktører
Fastsette hva som skal løses og hvilke forutsetninger og avgrensninger som gjelder, inkludert
områdeavgrensning
Fastsette rammer for nett- og gatebruksplanen når det gjelder omfang og gjennomførbarhet

Resultat:
•
•

Prosjektplan som beskriver mål, avgrensning, omfang, fremdrift, medvirkning og samarbeidsformer
Prosjektorganisasjon med oversikt over ansvarsområder og beslutningsmyndighet

Avgrensning

 Avklare områdeavgrensning
(hele by/tettstedsområdet
eller bydel)

 Avklare influensområde som
bør inkluderes i
kartleggingsfasen

Forankring og samarbeid

Gjennomførbarhet

 Avklare involvering av

 Avklare økonomiske rammer

vegeiere og fagetater

og tidsperspektiv for
gjennomføring for å sikre at
nett- og gatebruksplanen blir
gjennomførbar

 Avklare hvordan nett- og
gatebruksplanen skal
forankres politisk

 Avklare mål og omfang av
medvirkning
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KARTLEGGE
I kartleggingsfasen innhentes relevante data og grunnlagsmateriale for å kunne utarbeide en nett- og
gatebruksplan. En del av dette vil være eksisterende informasjon og data, mens annet må kartlegges.

Mål:
•
•

Sette rammer for utarbeidelse av nett- og gatebruksplanen
Etablere et felles kunnskapsgrunnlag med beskrivelse av dagens
situasjon og fremtidig utvikling

Resultat:
•
•
•

Beskrivelse av mål og føringer
Beskrivelse av dagens og fremtidig situasjon. Dokumenteres i
temakart
Dokumentasjon av behov fra interessenter. Det er en fordel om
behovene er kartfestet (temakart)

Mål og føringer

 Beskrivelse av relevante
nasjonale mål og føringer.
Dette kan være lover og
forskrifter, statlige
planretningslinjer, Nasjonal
transportplan m.m.

 Beskrivelse av regionale og
lokale mål og føringer. Dette
kan være regionale
planer/strategier, kommuneog arealplaner med
bestemmelser

 Beskrivelse av krav til
utforming i nasjonale og
kommunale veg- og
gatenormaler

Forslag til temakart:
•
•
•
•
•
•
•

Gatenett
Kollektivtransport
Sykkel
Gangforbindelser
Byliv og grønnstruktur
Parkering
Målpunkt

Dagens situasjon

Fremtidig situasjon

 Beskrivelse av dagens reisemiddelfordeling,

 Befolkningsprognoser
 Transportutvikling og

tilrettelegging og fremkommelighet for de
ulike trafikantgruppene

 Beskrivelse av dagens gatenett (bredder og
utstrekning) med ÅDT og fartsgrenser,
byrom, parkering og varelevering (temakart)

 Beskrivelse av dagens rutestruktur for
kollektivtransport, vedtatt hovednett for
sykkel, gåstrategi, tilgjengelighet for
nødetater m.m. (temakart)

 Beskrivelse av kulturhistoriske og
arkitektoniske verdier

 Beskrivelse av geografiske forhold med
topografi og blå-/grøntstrukturer m.m.

 Beskrivelse av dagens befolkning, demografi
og boligområder

 Beskrivelse av målpunkt som
sentrumsområder, mobilitets-/knutepunkt,
store arbeidsplasser, handel og service og
reiseliv, skoler og idrettsplasser.
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reisemiddelfordeling, samt
kapasitet- og
fremkommelighetsutfordringer
for de ulike trafikantgruppene

 Planlagt boligutvikling basert på
regionale og lokale planer

 Fremtidig sentrums- og
næringsstruktur basert på
regionale og lokale planer

 Nye grøntstrukturer og
oppholdssoner

 Nye målpunkt basert på lokale
og regionale planer

 Fremtidige miljøutfordringer

PRIORITERE
I prioriteringsfasen fastsettes hvilke mål, føringer, behov og prinsipper som må vektlegges i utarbeidelsen av
nett- og gatebruksplanen. Disse skal være på et strategisk nivå og ikke omhandle fysiske løsninger, og kan både
være generelle eller for konkrete strekninger, delstrekninger eller delområder.

Mål:
•

Konkretisere hva som skal vektlegges i utformingen av nettog gatebruksplanen

Overordnet trafikantpyramide

Resultat:
•

Beskrivelse av mål/føringer, behov og utformingsprinsipper
som skal vektlegges i utarbeidelsen av nett- og
gatebruksplanen

Mål og føringer for nett- og
gatebruksplan

 Fastsette mål for nett- og
gatebruksplanen

 Vurdering av målkonflikter
 Prioritering av mål

Behov som nett- og
gatebruksplanen skal løse

Fastsette utformingsprinsipper

 Vurdere behov for økt

 Vurdere om det skal lages egne

tilgjengelighet og
fremkommelighet for de ulike
trafikantgruppene

 Vurdere behov for utvikling av
byrom, grøntområder o.l.

 Vurdere behov knyttet til
bymiljø (støy, luft,
overvannshåndtering o.l.)
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trafikantprioriteringer for
utvalgte områder (bydeler) eller
gater eller om den overordnede
trafikantpyramiden legges til
grunn

 Vurdere hvilke egenskaper i
hovednettet som skal
prioriteres for den enkelte
trafikantgruppe

UTFORME – HOVEDNETT
Utforming av hovednett tar utgangspunkt i de behov og utformingsprinsipper som er definert i
prioriteringsfasen. Det skal både utarbeides hovednett for hver enkelt trafikantgruppe, og vurdere disse i
sammenheng. Det vil kunne være behov for å gjenta trinn dersom hovednettet samlet ikke gir god
måloppnåelse.

Mål:
•

Utvikle et balansert gatenett som har et
hovednett for alle trafikantgrupper

Resultat:
•

•

Kart som viser hovednett for hver
trafikantgruppe og samlet for alle
trafikantgrupper
Beskrivelse som redegjør for
utarbeidelsen av hovednettene

Vurdere eksisterende og
utarbeide forslag til nye
hovednett

 Vurdere eksisterende
hovednett og
tilgjengelighet til
målpunkt (om viktige
forbindelser mangler)
og
utformingsprinsipper
fastsatt i
prioriteringsfasen

 Utarbeide forslag til
ønskede hovednett for
trafikantgrupper og
funksjoner (byrom,
grønnstrukturer o.l.)
der dette ikke
foreligger

Anbefalinger for hovednett:
•
Gående bør ha tilbud i alle gater
•
Maksimalt hovednett for to trafikantgrupper på samme delstrekning i
tillegg til gående
•
Unngå hovednett for sykkel og kollektivtransport på samme
delstrekning
•
Unngå hovednett for gods og sykkel på samme delstrekning
•
Fortau, gågater og gatetun bør ikke inngå som lenker i hovednettet
for sykkel
•
I hovednett for kollektivtrafikk og sykkel bør det ikke være
gateparkering
•
I hovednett for kollektivtrafikk, sykkel og bil bør varelevering
tilrettelegges i sidegater eller at det etableres vareleveringslomme i
gatene

Identifisere
Sammenstille og vurdere
konfliktområder og justere
hovednettene i sammenheng
hovednett

 Sammenstille

 Identifisere

hovednettene (lag på
lag) på kart og vurdere
opp mot anbefalinger
for hovednett (se
kapitel 4) og
utformingsprinsipper

strekningsvise
konfliktområder

 Vurdere om enkelte
trafikantgruppers
hovednett kan flyttes til
andre gater

 Vurdering av
konsekvenser for
miljøbelastning (støy og
luft) og stedskvalitet

 Overordnet vurdering
av gatebreddebehovet
og hva som er
tilgjengelig fysisk
gatebredde
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Ferdigstille plan for
hovednett

 Utarbeide forslag til
hovednett for
trafikantgruppene
(kart)

 Vurdere om forslaget
gir god måloppnåelse
og løser behov fastsatt
i prioriteringsfasen

 Gjøre nye vurderinger
og utarbeide nytt
forslag til hovednett
ved dårlig
måloppnåelse

UTFORME – GATEBRUK
Utarbeidelse av gatebruksplan omfatter å utvikle en prinsipplan for gatebruk. Gatebruksplanen beskriver
prinsipper for utforming for de enkelte gatene og skal sikre at alle trafikantgrupper får god tilrettelegging i
gatenettet. Det vil være behov for å gjenta trinn dersom gatebruksplanen samlet ikke gir god måloppnåelse.

Mål:
•

Utvikle et balansert gatenett med prinsipper for gatebruk
for alle trafikantgrupper

Resultat:
•
•

Kart som viser gatebruken i hver strekning/delstrekning.
Tverrprofiler i enkelte snitt kan utarbeides ved behov.
Beskrivelse som redegjør for utarbeidelsen av gatebruk

Vurdere mulig utforming av
strekninger

 Vurdere mulig utforming som kan
passe ut fra hvilke trafikantgrupper
som er prioritert på strekningen og
tilgjengelig gatebredde

 Mulig utforming vurderes opp mot
lokale og nasjonale krav til
gateutforming

Identifisere konfliktpunkter og
justere utforming

 Vurdere om utformingen gir
god fremkommelighet uten
for mange systemskifter
(gjennomgående løsninger
over en lengre strekning)

 Vurdere kryssutforming med
vekt på enkle og lesbare kryss

Gateelementer:
• Fortau (ulike soner)
• Sykkelfelt
• Kjørefelt
• Kollektivfelt
• Sambruksfelt
• Tungtrafikkfelt
• Sykkelveg med og uten fortau
• Gang- og sykkelveg
• Varelevering
• Parkering
• Holdeplasser

Forslag til gatebruksplan

 Utarbeide forslag gateutforming for
de ulike trafikantgruppene på kart,
samt illustrasjoner av typiske
tverrprofil

 Vurdere om forslaget gir god
måloppnåelse og løser behov
fastsatt i prioriteringsfasen

 Gjøre nye vurderinger og utarbeide

 Mulige løsninger vurderes opp mot

nytt forslag til gatebruksplan ved
dårlig måloppnåelse

drift og vedlikehold, inkludert
vinterdrift
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5. GATEELEMENTER

Figur 28: Gateutforming gjennom byggeklossprinsippet

I kapittelet gis et grunnlag for når de ulike gateelementene bør velges, og det er vist til regelverk som er
relevant for når løsningene er aktuelle. For øvrige krav og anbefalinger til detaljert utforming vises det til N100
Veg- og gateutforming, N300 Trafikkskilt, N302 Vegoppmerking og N303 Trafikksignalanlegg, med tilhørende
veiledere.
Gateutformingen må forholde seg til det arealet som er tilgjengelig mellom bygninger og andre fysiske
elementer som avgrenser gaterommet. Bygningene danner vegger i gaterommet, og gir en gatebredde med et
gitt areal som må prioriteres og fordeles mellom de ulike funksjonene gaten skal ivareta. Før dette arealet kan
fordeles må derfor gatens funksjoner knyttet til transport, opphold og adkomst kartlegges. Sidearealer og
gatens stedsfunksjon bør inngå i dette arbeidet. Hvilke trafikantgrupper som skal prioriteres må også være
avklart, fortrinnsvis gjennom en nett- og gatebruksplan. Også ønsket fartsnivå og fartsgrense bør være avklart
før selve gateutformingen starter. Valg av løsning på strekninger må også vurderes i forhold til kryss på
strekningen. Når de overordnede avklaringene er gjort (jf. kapittel 3 og 4), kan den detaljerte gateutformingen
settes i gang.

Figur 29: Kartlegging og prioritering må være avklart før utforming

Figur 30 viser to ulike tilnærminger til gateutforming. Til venstre er det tatt utgangspunkt i antall meter
vegareal og man har planlagt fra senterlinje og ut. Denne tilnærmingen har hovedfokus på kjørearealet, og
forholder seg i mindre grad til gaten som sted og lokal kontekst. Helhetlig gateutforming, vist til høyre, handler
om å også inkludere bygningene og alt areal og alle aktiviteter som skjer i tilknytning til bygningene.
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Figur 30: Ulike tilnærminger til gateutforming18
Selve gateutformingen vil bestå av en rekke ulike gateelementer. Disse gateelementene kan sees på som
byggeklosser som settes sammen avhengig av de konkrete målene og prioriteringene for den aktuelle gaten.

GATEELEMENTER:
•
•
•
•
•
•

Fortau (ulike soner)
Sykkelfelt
Kjørefelt
Kollektivfelt
Sambruksfelt
Tungtrafikkfelt

•
•
•
•
•

Sykkelveg med og uten fortau
Gang- og sykkelveg
Varelevering
Parkering
Holdeplasser

Verktøykassen for gateutforming består også av en rekke andre tiltak som skilt, oppmerking, signalanlegg og
fartsdempende tiltak. Disse elementene har en viktig rolle for fartsnivå og trafikkmengde, som igjen vil ha stor
betydning for hvor trygg, sikker og attraktiv gaten oppleves som av de som bruker den. Fartsnivå og
trafikkmengde har også stor betydning for hvilke utformingsløsninger som er aktuelle for den enkelte gate.
Gateutforming kan aktivt brukes for å redusere fartsnivået og trafikkmengde, blant annet fartsdempende tiltak,
envegsregulering av gaten, skilting av gjennomkjørings- og svingeforbud og parkeringsrestriksjoner.

5.1 LØSNINGER FOR SYKLENDE OG FOTGJENGERE
Godt tilrettelagt infrastruktur for syklende er det viktigste tiltaket for å få flere til å sykle. Store
biltrafikkmengder og høyt fartsnivå skaper utrygghet, spesielt for mindre erfarne syklister. Separate
sykkelanlegg som sykkelfelt og sykkelveg kan bidra til økt opplevd trygghet, trafikksikkerhet og
fremkommelighet for syklende. Der det ikke er tilrettelagt for egne anlegg for gående og det oppleves som
utrygt å sykle i blandet trafikk, bruker syklister fortauet. Dette kan føre til konflikter med gående. Separate
anlegg for syklende er derfor også et viktig tiltak for gående.
For gående er tilstrekkelig bredde på ferdselsarealet avgjørende for at også personer med barnevogn, rullestol
og rullator skal ha god fremkommelighet. Det er også viktig at gangarealet er uten trinn og nivåforskjeller.
Naturlige ledelinjer og kontraster i gangarealene sikrer lesbarhet og fremhever gangforbindelsene. Attraktive
omgivelser i form av vegetasjon, hvileplasser, gatemøblering og belysning bidrar til å øke kvaliteten på
gangarealene og gjøre det mer attraktivt å gå.
Gater som prioriterer gående og syklende kan også utformes som rene gågater og sykkelgater der det ikke er
tillatt med motorisert trafikk (eventuelt unntak er varelevering), se gateeksempel 4 og 19.
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SYKKELFELT

Figur 31: Sykkelfelt Wergelandsveien, Oslo (Foto: Knut Opeide)

Sykkelfelt inngår som en del av kjørearealet og er et eget felt på sammen nivå som øvrige kjørefelt, og som ved
skilting og oppmerking er forbeholdt syklister. Sykkelfelt gir syklistene bedre fremkommelighet og trygghet enn
sykling i blandet trafikk og reduserer konflikter med kjøretøy og gående. Sykkelfelt gir god sikkerhet og
fremkommelighet, og gir færre trafikkulykker i kryss enn gang- og sykkelveg. Sykkelfelt anbefales også fremfor
sykkelveg eller gang- og sykkelveg når det er tett med kryss og avkjørsler.19 Sykkelfelt må vurderes i
sammenheng med fartsgrenser og ÅDT. Ved høy trafikkmengde og fartsnivå er dette en løsning som kan
oppleves som utrygg og lite attraktiv for syklister med lite erfaring. Bredere sykkelfelt kan gi økt trygghet. Ved
dimensjonering av sykkelfelt bør det legges til grunn prognoser for fremtidig sykkeltrafikk (20 år frem i tid).
Sykkelfelt kan etableres i gater med fartsgrense 50 km/t eller lavere. Det kan være aktuelt med sykkelfelt i
gater med fartsgrense ned til 30 km/t, for eksempel hvis det er stor biltrafikk eller mye sykkeltrafikk og for å
synliggjøre hovednettet for sykkeltrafikk overfor både syklende og bilister.
Sykkelfelt kan ha eget belegg/farge for å øke synligheten og prioriteringen av syklister. Det kan være
hensiktsmessig at belegget/fargen er brukt sammenhengende på hele strekninger eller områder for å sikre
lesbarhet i systemet.
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REGELVERK KNYTTET TIL SYKKELFELT:
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler):
•
•
•
•

Sykkelfelt er kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for syklende
Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke
sykkelfelt på høyre side av vegen.
Det er ikke tillatt å parkere eller stanse i sykkelfelt
Syklende i sykkelfelt må følge trafikkregler for kjørende

Forskrift om krav til sykkel:
•

Som sykkel regnes også elsykler, elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy (Segway, mindre
enhjulinger og ståbrett og elektriske skateboard) med maksimal konstruktiv hastighet på 20 km/t

N100 Veg- og gateutforming:
•
•
•
•
•

Sykkelfelt skal utformes med bredde 1,5 -2,0 meter
I gater med fartsgrense 50 km/t og ÅDT > 8 000 (20 år etter åpning av gaten) bør bredden være 1,8-2,0
meter
Sykkelfelt bør ikke etableres i gater med ÅDT > 15 000 (20 år etter åpning av gaten) eller gater med
fartsgrense 60 km/t.
Alle gater som inngår i hovednett for sykkel bør ha sykkelfelt eller sykkelveg dersom ÅDT > 4 000 (20 år
etter åpning av gaten) eller fartsgrensen er 50 km/t
Sykkelfelt skal anlegges som tosidig løsning, med unntak av der det tillates sykling mot envegsregulering
og i stigninger der sykkelfelt kan anlegges på en side (oppover)

SYKKELVEG MED FORTAU

Figur 32: Sykkelveg med fortau, Trondheim (Foto: Knut Opeide)
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Sykkelveg med fortau sikrer separering av syklende og andre trafikantgrupper. Sykkelveg med fortau gir bedre
fremkommelighet og færre konflikter mellom gående og syklende enn en gang- og sykkelveg.
Det kan merkes gul midtlinje på sykkelvegen for å skille kjøreretningene. Midtlinjen merkes opp som
varsellinje. Midtlinje kan merkes på sykkelveger med bredde minst 2,5 meter.
Sykkelveg med fortau er best egnet der det er lengre avstand mellom kryss. Ved bruk av sykkelveg med fortau
er det viktig å avklare hvordan løsningen skal føres gjennom kryss, særlig med tanke på trafikksikkerhet.
Syklende på sykkelveg har vikeplikt når de skal krysse eller svinge inn på en annen veg. Der det er tett med
kryss anbefales derfor heller sykkelfelt. Sykkelveg med fortau gir også økt forsinkelse i signalregulerte kryss
sammenlignet med sykkelfelt, se kapittel 5.5 Kryssløsninger. Sykkelveg med fortau kan også benyttes gjennom
parker eller grøntdrag for å gi god fremkommelighet for både syklende og gående.
Breddene på sykkelveg med fortau er avhengig av fremtidig antall gående og syklende (20 år etter åpning) i
makstimen i et normaldøgn (se tabell D.7 I N100 Veg- og gateutforming).

REGELVERK KNYTTET TIL SYKKELVEG MED FORTAU:
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler):
•

Syklende på sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau har alltid vikeplikt når de krysser eller svinger inn
på annen veg. Dette gjelder ikke avkjørsler.

Forskrift om krav til sykkel:
•

Som sykkel regnes også elsykler, elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy (Segway, mindre
enhjulinger og ståbrett og elektriske skateboard) med maksimal konstruktiv hastighet på 20 km/t

N100 Veg- og gateutforming:
•
•
•

Sykkelveg med fortau bør etableres når det er flere enn 15 gående og syklende i makstimen
Sykkelveg med fortau bør ha en bredde på 4 til 6,5 meter avhengig av antall gående og syklende i
makstimen
Det skal være fysisk skille mellom sykkelveg og fortau. Kantstein skal være ikke-avvisende og gi en
høydeforskjell mellom fortau og sykkelveg på 2-4 cm

N101 Rekkverk og vegens sideområde:
•

Ved fartsgrense 50-60 km/t skal avstand (trafikkdeler) mellom gate og sykkelveg være minst 1,5 meter,
ved 70-80 km/t minst 3 meter. Ved fartsgrense ≤ 40 km/t er det ingen krav til traﬁkkdeler.
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GANG- OG SYKKELVEG

Figur 33: Gang- og sykkelveg, Oslo (Foto: Knut Opeide)

Gang- og sykkelveg er et felles areal for gående og syklende som brukes der det er et relativt lavt antall gående
og syklende (< 15 gående og syklende 20 år etter åpning). Som syklende må man på gang- og sykkelveg ta
hensyn til gående. Dersom det er mange syklende og/eller gående bør det heller anlegges sykkelveg med
fortau fremfor gang- og sykkelveg. Valg av løsning vil avhenge av antall gående og syklende i makstimen (se
tabell D.7 N100 Veg- og gateutforming). Der syklende har alternativt tilbud og det kun er ønske om gangveg,
utformes dette som gang- og sykkelveg.
Gang- og sykkelveg er best egnet der det er få vegkryss og avkjørsler og i det ytre by- og tettstedsområdet.
Frittliggende gang- og sykkelveger i by- og tettstedsområder kan være attraktive gang- og sykkelforbindelser og
er mest aktuelle i parker, langs vassdrag, i nye boligområder og som snarveg til skole og viktige målpunkt.
Det skal ikke merkes opp skille mellom gående og syklende på en gang- og sykkelveg. Det er imidlertid mulig å
merke gul midtlinje i punkter eller på korte strekninger på gang- og sykkelveg hvor man ønsker å skille mellom
trafikkretningene, for eksempel ved underganger med dårlige siktforhold.
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REGELVERK KNYTTET TIL BRUK AV GANG- OG SYKKELVEG:
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler):
•

•

Gang- og sykkelveg er veg som ved trafikkskilt er bestemt for kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen
er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Det er ikke tillatt å
bruke oppmerking eller på annen måte skille gående og syklende.
Syklende på gang- og sykkelveg har alltid vikeplikt når de krysser eller svinger inn på annen veg. Dette
gjelder ikke avkjørsler.

N100 Veg- og gateutforming:
•
•

Gang- og sykkelveg bør etableres når det er forventet mindre enn 15 gående og syklende i makstimen.
Gang- og sykkelveg bør ha en bredde på 2,5-3 meter avhengig av antall gående og syklende i
makstimen.

N101 Rekkverk og vegens sideområder:
•

Ved fartsgrense 50-60 km/t skal avstand (trafikkdeler) mellom gate og sykkelveg være minst 1,5 meter,
ved 70-80 km/t minst 3 meter. Ved fartsgrense ≤ 40 km/t er det ingen krav til traﬁkkdeler.

FORTAU

Figur 34: Foto Knut Opeide

Gående skal ha et tilbud i alle gater. Hovedløsning for gående i by- og tettstedsområdet vil være fortau. Fortau
kan etableres ensidig eller tosidig avhengig av bebyggelse. Ensidig fortau bør kun benyttes der det er svært lite
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biltrafikk og/eller liten aktivitet på den ene siden. Fortau og gågater deles inn i veggsone, ferdselsareal,
møbleringssone og kantsteinssone.
Veggsone

Ferdselsareal

Møbleringssone

Kantsteinssone

Veggsonen er arealet mot
fasade. Veggsonen skal hindre
gående i å støte på utstikkende
elementer som trapper, dører,
vinduer, vindusgraver mv.
Dette kan være aktuelt å
anlegge i bygater. Behov og
breddekrav defineres i
planleggingsfasen.

Dette er arealet til ferdsel for
gående og skal være fritt for
hindringer. Alle fortau bør ha
ferdselssone med minste
bredde 2 m. Ferdselssonens
bredde bør samsvare med
antallet gående og gatens
prioriterte funksjon i
planleggingsfasen.

Møbleringssone er arealet
mellom ferdselsareal og
kjørebane. Her kan det
etableres møblering, trær, skilt,
sykkelparkering og belysning.
Møbleringssone kan være
aktuelt å anlegges i alle typer
gater. Behov avklares i
planleggingsfasen.

Kantsteinssonen utgjør
ytterkant av fortauet. Dette
arealet skal være fritt for
hindringer. Alle fortau bør ha
kantsteinssone, og den bør
være minimum 0,5 m, målt fra
ytterkant kantstein og inn på
fortauet. Ved kantstopp og
busslomme bør den være
minimum 0,7.

Figur 35: Veggsone

Figur 36: Ferdselsareal

Figur 37: Sykkelparkering i
møbleringssonen

Figur 38: Kantsteinssone

Fortausrommet har en viktig rolle i byen og er et sted for både bevegelse og opplevelse, der det skal være
sikkert, trygt og attraktivt for alle. Fortauenes rolle vil variere fra gate til gate, fra en bygate der fortauene
utgjør viktige byrom til kapasitetssterke gater der bevegelse og tilgjengelighet på tvers vil være viktigst.
Gående er særlig vár for omgivelsene, og bruk av møbleringssone på fortau med benker, vegetasjon,
sykkelparkering og andre elementer vil kunne gi mer variasjon i de fysiske omgivelsene og økt attraktivitet.
Møbleringssone mellom ferdselsareal og kjørebane kan også brukes for å skape en fysisk barriere mot
kjørebanen.
Tilstrekkelig fri bredde skal sikre at personer med rullestol, barnevogn (tvillingvogn) og rullator kommer fram,
og slik at synshemmede kan orientere seg. Ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og varselfelt er viktige elementer
for at gatene skal være lesbare for alle. Det er også viktig at utstyr eller reklame ikke fortrenger plassen for
fotgjengere. Det bør i tillegg sikres tilstrekkelig plass til snørydding og snøopplag, slik at snøen ikke hindrer
framkommeligheten. For å sikre framkommelighet, særlig for rullestolbrukere, mennesker med rullator,
barnevogn og alle som har tungt for å gå, må gangarealene være uten trinn og nivåforskjeller.

REGELVERK KNYTTET TIL FORTAU:
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler:
•
•
•
•

Fortau er anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein
Som gående regnes også den som går på ski eller rulleski, fører rullestol eller sparkstøtting eller
aker kjelke, leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy
Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet
Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke
medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god
avstand, i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i timen.

N100 Veg- og gateutforming:
•
•
•

Fortau i bygater bør ha bredde på minimum 2,5 meter
Fortau i boliggater/boligveger bør ha bredde på minimum 1,5 meter
Dersom fortauet har møbleringssone bør bredden økes til minimum 3 meter
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ENVEGSREGULERTE GATER TILLATT FOR SYKLING MOT KJØRERETNINGEN

Figur 39: Envegsregulert gate tillatt med sykling mot kjøreretningen, Torggata, Oslo (Foto: Knut Opeide)

I smale gater kan det i utgangspunktet være lite handlingsrom for å prioritere spesielle trafikantgrupper og
funksjoner. Envegsregulering av gater kan frigi areal som kan prioriteres i tråd med gatens rolle og funksjon.
Dette vil også være et trafikkdempende tiltak som kan redusere spesielt gjennomgangstrafikk, og også gi færre
konfliktpunkter ved kryss.
I slike gater bør det tillates sykling mot kjøreretningen dersom gaten tilfredsstiller kriteriene for dette. Inngår
slike gater i hovednett for sykkel er dette spesielt viktig for å gi syklistene prioritet og hindre omveger. Det bør
da være tosidig sykkelfelt i disse gatene.
Sykling mot kjøreretningen kan tillates i envegsregulerte gater med fartsgrense ≤ 40 km/t. Løsningen kan
etableres med eller uten sykkelfelt.
N100 Veg- og gateutforming
Envegsregulering har vist seg å ha en positiv effekt på trafikksikkerheten. Dette gjelder også når det tillates å
sykle mot kjøreretningen.20
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Figuren under viser en prinsippskisse for hvordan syklende kan prioriteres ved at legges til rette for å sykle
gjennomgående i begge retninger, mens motorisert trafikk kun kan kjøre i en retning på deler av strekningen.

Figur 40: Prinsippskisse for sykkelprioritering i envegsregulerte gater

Envegsregulerte gater kan gi økt transportarbeid for næringstransport i form av omlegginger av ruter med
uhensiktsmessige omkjøringsveier. På den annen side kan envegsregulerte gater frigjøre areal for oppstilling
for lasting og lossing.

REGELVERK KNYTTET TIL ENVEGSREGULERTE GATER TILLATT FOR SYKLING MOT KJØRERETNINGEN
N100 Veg- og gateutforming:
•
•
•
•

Gater tillatt med sykling mot envegsregulering uten sykkelfelt bør gatebredden være minimum 4 meter
Med ensidig sykkelfelt (for motstrøms sykkeltrafikk) bør gatebredden være minimum 5 meter (3,5 m
kjørefelt og 1,5 m sykkelfelt)
Med tosidig sykkelfelt bør gatebredden være minimum 6,5 m (3,5 m kjørefelt og to sykkelfelt på
minimum 1,5 m) bør gatebredden være minimum 4 meter.
Sykkelfelt bør etableres dersom ÅDT > 4 000 (ensidig for motstrøms sykkeltrafikk eller tosidig). Det bør
ikke tillates sykling mot envegregulering i gater med ÅDT ≥ 15 000.
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PASSASJER OG SNARVEGER FOR SYKLENDE OG GÅENDE

Figur 41: Sykkelpassasje der Thorvald Meyersgate ender i Sannergata (Oslo). Sykkelvei med fortau på kort strekning. (Foto:
Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten, Oslo kommune)

Tiltak som gir syklende og gående gjennomgående forbindelser vil prioritere dem i gatenettet. Passasjer for
syklende og gående kan etableres på korte strekninger som tidligere har vært stengt. Disse kan etableres som
sykkelveg med fortau, og kan gi forbindelser mellom eksisterende gang- og sykkeltilbud.
Mange blindveier kan være gode forbindelser og snarveger for syklister og gående. Der disse er åpne for
gående og syklende kan eksisterende blindveiskilt byttes ut med nye som viser at syklende og gående kan
passere.
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Christian Krohgs vei (Oppegård). (Foto: Marte Garmann)

Erling Skakkes gate (Trondheim) (Foto: Knut Opeide)

Klæbuveien (Trondheim). (Foto: Knut Opeide)

Nedre Bakklandet (Trondheim) (Foto: Knut Opeide)

Snorres gate (Trondheim)(Foto: Knut Opeide)

Kjøpmannsgata (Trondheim) (Foto: Knut Opeide)

Verftsgata (Trondheim) (Foto: Knut Opeide)

Harriet Backers vei (Oppegård) (Foto: Marte Garmann)
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VEGVISNING FOR GÅENDE OG SYKLENDE

Figur 42: Vegvisningsksilt for syklende og gående (Foto: Knut Opeide)

For gående og syklende kan det være vanskelig å få oversikt over gode gang- og sykkelruter. Det er viktig at
gang- og sykkelnettet fremstår som sammenhengende, uavhengig av standard og tilrettelegging. Skilting er
spesielt viktig når rutene ikke følger hovednett for bil, men går langs lokale gater eller på egne gang- og
sykkelveger som ikke følger gaten. Gående følger vegvisning for biltrafikk eller syklende. I noen situasjoner vil
der likevel være behov for vegvisning rettet spesielt mot fotgjengere, for eksempel viktige gangtraseer som
ikke kan benyttes av syklende eller om det er spesielle traseer tilrettelagt for rullestolbrukere.
Vegvisning kan brukes for å vise anbefalte ruter mellom målpunkt, spesielt ved systemskifter der det kan være
uklart hvor ruten går videre. Vegvisningen bør fremstå som ubrutt og enhetlig. Også ved knutepunkt og viktige
holdeplasser er det viktig at de reisende blir ledet til anbefalte ruter til målpunkt i nærheten. Vegvisningsskilt
kan brukes for å vise gående og syklende både retning og avstand.
Det bør utarbeides en samlet plan for skilting av hele hovednettet for gående og syklende, eller spesifikke
ruter, før skilt settes opp. Dette er viktig for å sikre kontinuitet i vegvisningen og at skiltede ruter fremstår som
tilfredsstillende når det gjelder trafikksikkerhet og framkommelighet.

REGELVERK KNYTTET TIL VEGVISNING FOR GÅENDE OG SYKLENDE
•

N300 Trafikkskilt
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5.2 LØSNINGER FOR KOLLEKTIVTRAFIKK
For kollektivtrafikk er forutsigbar og pålitelig fremkommelighet avgjørende for å fremstå som et attraktivt
reisealternativ. Når bussen blir stående i kø, må stoppe for ofte og har hindringer i vegen, reduseres
kjørehastigheten og det oppstår forsinkelser. Høy snittfart er viktig fordi kollektivtrafikken styrkes i
konkurransen med bilens viktigste fortrinn, reisetid. Tidsbruk for kollektivtrafikk kan deles inn i kjøretid og
holdeplasstid. Kjøretiden påvirkes av trasevalg og forsinkelser, mens holdeplasstid vil avhenge av antall
holdeplasser, holdeplasstype, antall passasjerer og billetteringssystem. Holdeplasstid utgjør omtrent
halvparten av tidsbruken.
Tiltak som reduserer tidsbruken kan være prioritering på strekning og i kryss, samt valg av holdeplasstype.
Aktuelle tiltak for kollektivprioritering på strekning vil være kollektivfelt, kollektivgate, samkjøringsfelt,
tungtrafikkfelt og forkjørsregulering.
Gater som prioriterer kollektivtrafikk, kan også utformes som kollektivgate der øvrig motorisert transport ikke
er tillatt (se gateeksempel 4).

KOLLEKTIVFELT

Figur 43: Kollektivfelt Elgeseter bru, Trondheim (Foto: Knut Opeide)

Kollektivfelt prioriterer kollektivtrafikk gjennom et eget dedikert kjørefelt for kollektivtransport.
Kollektivfelt bør etableres dersom det er eller kan forventes 8 eller flere busser i én retning i maksimaltimen
i dimensjoneringsåret (20 år etter åpning av gaten) og mer enn 1 minutt forsinkelse per kilometer. Dersom
forsinkelsen for buss er mer enn 2 minutter per kilometer, bør det brukes kollektivfelt selv om det er færre
enn 8 busser i maksimaltimen i dimensjoneringsåret
N100 Veg- og gateutforming
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Anbefalingen om etablering av kollektivfelt i N100 Veg- og gateutforming er et minimumskrav, og svært ofte vil
det være nødvendig å innføre tiltak også med lavere trafikk for å sikre god, gjennomgående framkommelighet.
Det er viktig at avslutningen av kollektivfeltet utformes slik at framkommeligheten videre fremover sikres.
Dette gjelder spesielt avslutning mot kryss hvor kollektivtrafikken ofte har framkommelighetsproblemer.
I flerfeltsgater plasseres kollektivfelt midtstilt eller sidestilt. Ved etablering av midstilt kollektivfelt gjelder
spesielle krav for kryss og fartsnivå ved kryssing til holdeplass.

REGELVERK KNYTTET TIL KOLLEKTIVFELT:
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler):
•

Kjøring i kollektivfelt bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. I kollektivfelt for buss kan busser,
minibusser i løyvepliktig yrkestransport, minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i
tillegg til sjåføren, elektrisk eller hydrogendrevne kjøretøy, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls
moped, sykkel, uniformert utrykningskjøretøy bruke slike felt. I kollektivfelt for buss og drosje kan også
drosjer med taklykt bruke feltet.

N300 Trafikkskilt:
•

•

Adgangen til et kollektivfelt kan begrenses ved bruk av underskilt. Underskilt kan angi at bestemte
grupper av kjøretøy ikke kan kjøre i feltet hele eller deler av døgnet. For eksempel vil et underskilt med
teksten «Gjelder ikke elmotorvogn» bety at elektriske motorvogner ikke har adgang til aktuelt
kollektivfelt. Underskilt kan også angi andre betingelser for eksempel kreve at du har med minst en
passasjer.
Kollektivfelt kan tidsbegrenses med underskilt. Tidsbegrenset kollektivfelt skal bare brukes unntaksvis.

N100 Veg- og gateutforming:
•
•
•
•

Kollektivfelt bør ha bredde på 3,25 meter. Der kollektivfeltet ligger inntil kantstein bør det legges til en
kantsteinsklaring på 0,25 m.
Ved midtstilt kollektivfelt skal kryssene utformes som signalregulerte T- eller X-kryss
Fartsnivået på midtstilte kollektivfelt bør maksimalt være 40 km/t ved kryssing til holdeplass
Sammenhengende lengde med midtstilt kollektivfelt bør være minst 1 km
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SAMBRUKSFELT

Figur 44: Sambruksfelt Elgeseter gate (Foto: Steinar Simonsen)

Sambruksfelt etableres for å få en bedre utnyttelse av gatearealet ved å reservere kjørefelt for kollektivtrafikk
samt biler med to eller flere personer. Dette kan være aktuelt på firefeltsgater der det er forsinkelser for
kollektivtransport, men behovet ikke er tilstrekkelig til å oppfylle anbefaling om kollektivfelt eller ikke
akseptabelt på grunn av hensyn til den totale trafikkavviklingen.
Passasjerbelegget i personbiler er generelt lavt, og målet med samkjøringsfelt er å prioritere kjøretøy med
høyere utnyttelse. Tiltaket kan på denne måte redusere kjøretøykapasiteten og gi økt personkapasitet.
Avveining mellom dette og høyere kjøretøykapasitet avgjør krav til antall personer i hvert kjøretøy.
REGELVERK KNYTTET TIL SAMBRUKSFELT:
N100 Veg- og gateutforming:
• Sambruksfelt bør ha bredde på 3,25 meter. Der sambruksfeltet ligger inntil kantstein bør det legges til
en kantsteinsklaring på 0,25 m.
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler):
•

Kjøring i sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Sambruksfelt kan benyttes av
kjøretøy med minst det antall personer som er angitt på skiltet (vanligvis 2 eller 3), drosjer med taklykt,
busser, minibusser i løyvepliktig persontransport, minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju
personer i tillegg til sjåføren, elektrisk eller hydrogendrevne kjøretøy, tohjuls motorsykkel uten
sidevogn, tohjuls moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy.

N300 Trafikkskilt:
•

Sambruksfelt kan tidsbegrenses med underskilt. Tidsbegrenset sambruksfelt skal bare brukes
unntaksvis.
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HOLDEPLASSER

Figur 45: Holdeplass (Foto: Knut Opeide)

Holdeplass skal utformes som kantstopp eller busslomme.
•

•

Busslomme er areal for holdeplass som ligger inntil kjørebanen. Holdeplassen kan ligge i direkte
kontakt med kjørebanen eller atskilt fra denne med en trafikkdeler. Busslommer gir god
framkommelighet for biltrafikken, men medfører normalt økt tidsbruk for kollektivtrafikken. Inn- og
utkjøring av busslomme tar lenger tid enn ved kantstopp og gir dårligere komfort for passasjerene.
Busslomme krever også mer areal.
Kantstopp er holdeplass med stopp i vegbanen. Kantstopp prioriterer kollektivtrafikkens
framkommelighet framfor biltrafikken. Kantstopp gir kort betjeningstid, god komfort for
busspassasjerene, er lite arealkrevende, er enklere å drifte og vedlikeholde. Kantstopp har lavere
investeringskostnader enn busslomme. Der det er mye busstrafikk kan kantstopp hindre
framkommelighet for andre busser og øvrig trafikk.

I bygater og i tettbygde strøk anbefales kantstopp som normalløsningen. Forbikjøring av buss på holdeplass ved
kantstopp kan medføre et trafikksikkerhetsproblem og det bør gjøres konkrete vurderinger i hvert enkelt
tilfelle.
Holdeplasser anbefales plassert etter kryss. Dersom bussen svinger av på en sekundærveg, bør holdeplasser
plasseres i sekundærvegen. Det bør sikres at bussen har sikt bakover i en lengde lik stoppsikt ved utkjøring
fra holdeplass. Holdeplass bør plasseres slik at bussen har klaring på minst 5 m foran et gangfelt eller minst 1
m etter et gangfelt (bussens bakpart).
N100 Veg- og gateutforming
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Tilrettelegging for sykkel fram til og på en holdeplass bidrar til å øke influensområdet til den aktuelle
holdeplassen og kan gi flere passasjerer. Antall sykkelparkeringsplasser bør dimensjoneres ut fra antall
kollektivreisende og holdeplassens influensområde. Ved holdeplasser plasseres sykkelparkering i forbindelse
med leskuret, utenfor ferdselsarealet. De bør være overdekket og med stativ der det enkelt går an å låse fast
rammen.

REGELVERK KNYTTET HOLDEPLASSER:
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler:
•
•
•

På veg med fartsgrense 60 km i timen eller lavere har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn
om at bussen skal forlate holdeplass.
Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering
av sporvogn eller buss som har stanset eller holder på å stanse ved holdeplass
Det er forbudt å stanse på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere
enn 20 m fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- og påstigning når den ikke er til
hinder for buss, drosje eller sporvogn.

N100 Veg- og gateutforming:
•

•
•

Busslomme bør anlegges ved:
o Fartsgrense 50 km/t ved skoler og institusjoner.
o Holdeplasser som har knutepunktfunksjon der bussene kan ha reguleringstid eller lang
oppholdstid
o Linjer med 30 busser eller mer i dimensjonerende time
Plattform på holdeplass bør være minimum 2,7 meter bred, og bør ha en sklisikker og jevn overflate
med nivåforskjeller mindre enn 2 cm. Det skal være minimum 2 m fri passasje.
Holdeplasser ved midtstilte kollektivløsninger har egne krav, se N100

5.3 LØSNINGER FOR NÆRINGSTRANSPORT
For næringstransporten er fremkommelighet, tilgjengelighet og hensiktsmessige arealer for lasting og lossing
særlig viktig. Som oftest benyttes ordinære kjørefelt uten at det gjøres egne tiltak for næringstransporten. For
større kjøretøy er det behov for tilstrekkelig bredde på kjørefelt, kryss og kurver. Gater der hovedstrømmene
og hovedtyngden av varelevering foregår bør derfor være dimensjonert til å gi fremkommelighet og
tilgjengelighet for store kjøretøy. Dette gjelder også adkomstgater til næringsområder. I det indre by- og
tettstedsområdet vil arealknapphet ofte begrense mulighetene for å dimensjonere og tilrettelegge for store
kjøretøy. Her er det en fordel om varelevering skjer med mindre kjøretøy. Dette forutsetter
omlastningsmuligheter. Mobile tjenesteytere (som håndverkere, renholdsbedrifter, kommunale helsetjenester)
vil ofte ha behov for parkering eller oppstilling i nærhet av kunden.
Ved varelevering i gater er det ofte utfordrende å finne egnede og lovlige arealer for lossing og lasting av varer
uten å hindre ferdselen for andre trafikantgrupper. I det indre by- og tettstedsområdet er det gjerne er mange
gående og syklende, samt trange gatesnitt. Her er det spesielt viktig å sette av egne arealer til varelevering.
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TUNGTRAFIKKFELT

Tungtrafikkfelt er tilrettelagt for og prioriterer motorisert trafikk med totalvekt høyere enn angitt på skilt.
Feltet kan også benyttes av buss og utrykningskjøretøy. Dette er særlig aktuelt i ytre by for å sikre god
tilgjengelighet til terminaler.

REGELVERK KNYTTET TIL TUNGTRAFIKKFELT:
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler):
•

Tungtrafikkfelt er for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt. Feltet kan også brukes av
uniformert utrykningskjøretøy.

N100 Veg- og gateutforming:
•

Tungtrafikkfelt bør ha bredde på 3,25 meter. Der tungtrafikkfeltet ligger inntil kantstein bør det legges
til en kantsteinsklaring på 0,25 m.

VARELEVERING

Figur 46: Varelevering Markveien, Oslo (Foto: Hege Herheim)

Varelevering i sentrum må skje på en trygg og sikker måte, og som ikke er til hinder for andre trafikantgrupper.
Et viktig prinsipp for høy trafikksikkerhet ved varelevering er atskilte arealer for myke trafikanter, personbiler
og varelevering.
Varelevering kan foretas fra kjørefelt, fra parkeringslomme eller fra egen vareleveringslomme. Arealer for
varelevering kan også ligge i sidegater eller på privat grunn. En vareleveringslomme er et areal til side for
kjørefeltet. Lommen er skiltet med parkeringsforbud eller på annen måte forbeholdt varelevering.
Vareleveringslommer gjør at andre kjørende ikke blir hindret og at sjåføren er beskyttet mot påkjørsel ved
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lossing. Gater med mye trafikk og mye varelevering bør tilrettelegges med vareleveringslommer.
Oppstillingsplass for varelevering er areal i kjørebanen kun regulert med skilt.
Varelevering kan tidsbegrenses, eventuelt kan tidsdelt sambruk mellom parkering og vareleveringvære være en
arealeffektiv løsning.21

Varelevering utenfor egen lomme er hjemlet ved skilting, og anbefales regulert til perioder med lav trafikk.
Det kan være aktuelt å tillate tidsbegrenset varelevering fra høyre kjørefelt på en firefeltsgate i spesielle
tilfeller.
N100 Veg- og gateutforming

REGELVERK KNYTTET TIL VARELEVERING:
N300 Trafikkskilt:
•

Varelevering kan reguleres gjennom skilting

N100 Veg- og gateutforming:
•
•

Plassbehov for varelevering med lastebil langs kantstein er minimum 17 m lengde og bredde på 3 m
Dersom vareleveringslomme ligger inntil sykkelfelt, bør bredden på lomma økes med 0,25 m

5.4 BLANDET TRAFIKK
I mange gater er det ingen spesiell prioritering av særskilte trafikantgrupper, og de ulike trafikantene deler
arealene. Dette kan være fordi det ikke er behov for egen prioritering som kollektivfelt eller sykkelfelt, eller
fordi det ikke er plass/tilstrekkelige bredder eller arealer.
I strekninger som inngår i hovednett for personbil, kollektivtransport og gods stilles det krav til kjørefeltbredder
for å sikre god og sikker avvikling av trafikken. I øvrige gater bør det ved blandet trafikk tilrettelegges for lav
fart for motorisert trafikk for å gjøre det attraktivt og trygt å gå og sykle.
I gater med blandet trafikk der det er spesielt ønske om lavt fartsnivå og å legge til rette for opphold og byliv,
kan gatetun eller sambruksområde være aktuelt (se gateeksempel 17 og 18).
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KJØREFELT

Figur 47:Bygate med blandet trafikk (foto: Bente Beckstrøm Fuglseth)

Kjørebanen deles inn i kjørefelt tilrettelagt for kjørende (motorisert trafikk og syklende). Bredden på
kjørefelt er avhengig av hvilken funksjon gaten har og hvilken trafikantgruppe som er prioritert. Smale
kjørefeltbredder reduserer fartsnivået.
N100 Veg- og gateutforming

Kollektivtransport benytter seg ofte av ordinære kjørefelt. Der det er få busser i timen og lite forsinkelse kan
dette være en god løsning. Der strekningen inngår i hovednett for kollektivtrafikk stilles det da krav til
kjørefeltbredder for at to busser skal kunne passere hverandre. Dette gjelder også på strekninger som inngår i
hovednett for gods.
Bredden mellom kantstein eller eventuelt parkerte biler bør ikke være smalere enn 4,5 m i tovegsregulerte
gater. Dette er for at biler skal kunne passere stillestående eller midlertidig parkerte renovasjonskjøretøy,
servicebiler, utrykningskjøretøy, flyttebiler o.l…
… Det forutsettes lite tungtrafikk i de smaleste gatene.
N100 Veg- og gateutforming

Gater med blandet trafikk og som ikke inngår i hovednett for motorisert trafikk bør tilrettelegges for lavt
fartsnivå og tiltak som gjør at det føles trygt å gå og sykle. Dette betyr i praksis smale kjørefelt (≤ 2,75 meter) og
fartsdempende tiltak.
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Ved små trafikkmengder, lav fart og liten andel tunge kjøretøy kan sykkeltrafikk og motorisert trafikk benytte
samme kjørefelt. Sykling i blandet trafikk kan være en egnet løsning på hovednett for sykkel ved ÅDT < 4 000 og
ved fartsgrense ≤ 40 km/t.
I gater med mye motorisert trafikk (ÅDT > 15 000) og ønske om god avvikling kan fire kjørefelt vurderes. I
flerfeltsgater kan midtdeler (med kantstein) vurderes.
N100 Veg- og gateutforming

REGELVERK KNYTTET TIL KJØREFELT:
N100 Veg- og gateutforming:
•
•
•
•
•

Hovednett for kollektivtrafikk skal ha kjørefeltbredde 3,25 meter
Hovednett for personbiltrafikk bør ha kjørefeltbredde 3 meter ved fartsgrense ≤ 40 km/t og 3,25
meter ved 50 km/t og 60 km/t
Nett for godstrafikk med dimensjonerende kjøretøy lastebil, vogntog eller modulvogntog skal ha
kjørefeltbredde 3,25 meter
Bredde mellom kantstein i envegsregulerte gater bør være minst 3,5 meter
Der kjørefelt ligger inntil kantstein bør det legges til en kantsteinsklaring på 0,25 meter

FARTSDEMPENDE TILTAK

I gater er bilister i mindre grad oppmerksomme på skiltede fartsgrenser enn på en landevei. Fysisk
fartsdemping kan bestå av å lage forhøyninger (fartshumper) eller en utforming av gaten som bidrar til at man
instinktivt reduserer hastigheten. Erfaringer med systematisk opphøyde kryss på en strekning gir for eksempel
god effekt for å redusere kjørehastigheten. Et annet tiltak er å snevre inn gaten. Såkalte sidehindre, for
eksempel at fortauet går ut i veibanen, har vist seg å ha stor effekt. I slike tiltak er det selve kantsteinen som
utgjør sidehinderet. Erfaring tilsier at jo høyere sidehinderet er, desto mer fartsdempende fungerer det. Hvis
det i tillegg er plantet trær på innsnevringene, vil effekten bli enda større. Sikt må ivaretas. Andre tiltak som
bidrar til redusert hastighet, er smalere kjørefelt og å fjerne muligheten for gjennomkjøring.

Figur 48: Fartsdempende tiltak (V128 Fartsdempende tiltak)

De ulike fartsdempende tiltakene vil ha forskjellig konsekvenser for fremkommelighet og komfort for ulike
trafikantgrupper. Det er derfor viktig å se valg av type tiltak i henhold til hvilke trafikantgrupper som er
prioritert i den aktuelle gaten.
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5.5 KRYSSLØSNINGER

Figur 49: Carl Berners plass (Foto: Dronninga Landskap)

Kryss er bestemmende for gatesystemets kapasitet, og utforming av gode kryss vil ha stor betydning for alle
trafikantgruppers fremkommelighet. Lesbare og logiske kryss vil videre påvirke trafikantenes opplevde
trygghet. Kryss kan fungere som byrom og målpunkt, noe som også bør vektlegges i planleggingen. Kryss er
ofte den mest utfordrende delen av et gateprosjekt, og må sees i sammenheng med ønskede prioriteringer og
løsninger for gaten.
Vurdering av krysstype og -utforming bør gjøres for et større område samlet. På en strekning bør det være
mest mulig gjentagende krysstyper for å gi et lesbart system. Dette gjelder særlig hvis det er spesielle
kryssløsninger. Det er viktig at tilrettelegging for trafikantgrupper på strekninger sees i sammenheng med
kryssløsningene, og at kryss utformes slik at prioriterte trafikantgrupper får ønsket fremkommelighet på
strekningen. Prioriteringen bør videreføres gjennom kryss, noe som vil påvirke kryssutformingen. For å sikre
trafikksikkerhet og god fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper bør derfor kryss planlegges som en
del av strekningsløsningen. Systemskifter ved og i kryss, for eksempel fra sykkelfelt til sykkelveg med fortau
eller midtstilt kollektivfelt til sidestilt kollektivfelt, er utfordrende med hensyn til trafikksikkerhet og
fremkommelighet.
Signalregulering kan brukes for å aktivt prioritere bestemte trafikantgrupper og styre trafikkstrømmer.
Prioriteringen av en trafikantgruppe vil medføre at en eller flere andre trafikantgrupper og trafikkstrømmer
nedprioriteres. Det bør gjøres vurderinger av tidstap og grønntider både for prioriterte trafikantgrupper og
øvrige tidlig i planleggingen, som grunnlag for valg av både kryss- og strekningsløsning. Lange ventetider for
syklister og gående, kan gi redusert trafikksikkerhet ved at flere krysser på rødt signal. Tidstapet øker jo flere
faser som innføres i signalanlegget. Se eksempel på dette under.
Høyreregulerte kryss prioriterer ikke en trafikantgruppe over en annen, men vil kunne prioritere
høyresvingende trafikkstrømmer. Forkjørsregulerte kryss gir prioritet til hovedtrafikkstrømmen. Det er
anbefalt at viktige kollektivtraseer (hovednett for kollektivtrafikk) og gater med sykkelfelt som hovedregel bør
være forkjørsveger.22
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Rundkjøringer har generelt lavere ulykkesrisiko, men er ikke egnet til å prioritere bestemte trafikantgrupper og
trafikkstrømmer. Rundkjøringer har god kapasitet og fungerer best når det er ikke er skjev belastning i forhold
til trafikkstrømmene i de ulike armene. Tradisjonelle rundkjøringer har en form som gir forsinkelser for store
kjøretøy som busser og godstrafikk, og er mindre egnet der man ønsker å prioritere fremkommelighet for disse
transportformene. Samtidig kan rundkjøring gi færre vikesituasjoner enn X- og T-kryss. Rundkjøringer er ikke
gunstige for syklister og bør ikke etableres på strekninger med hovednett for sykkel med sykkelfelt eller sykling
i blandet trafikk. På grunn av arealbehov egner rundkjøringer seg normalt ikke i en tett by- og tettstedsstruktur.
I kryss der hovednett for sykkel- eller kollektivtrafikk svinger til høyre kan det være aktuelt å etablere filterfelt.
Dette vil prioritere syklende eller kollektivtransport ved at de føres utenom krysset uten forsinkelser.
Trafikksikkerhet for fotgjengere må ivaretas på en god måte.
Det bør være tydelig hvor og hvordan de ulike trafikantgruppene skal ferdes gjennom kryss. En stor andel av
ulykker med syklister skjer i kryss. Oppmerking av sykkelboks og stor venstresving i signalregulerte kryss, samt
oppmerking av sykkelkryssing på forkjørsregulerte gater med sykkelfelt, kan gjøre krysset mer lesbart for både
syklist og motorisert trafikk. For å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende er det også viktig med en
utforming som gir lavt fartsnivå. Dette oppnås med trafikkdempende tiltak som opphøyd kryssområde,
opphøyd gangfelt og innsnevring av kjørebanen før krysset. Vegetasjon kan også være et godt virkemiddel til
oppstramming av store kryssområder. Gjennom å markere og forsterker linjer gjennom krysset kan vegetasjon
gjøre krysset mer lesbart. Trær kan også bidra til å redusere inntrykket av et stort trafikkområde.
Siktutfordringer bør vurderes både i forhold til plassering og stammens størrelse, når treet plantes og i
fremtiden.
For gående er kort krysningsavstand viktig, og det bør vurderes tiltak som reduserer denne i store kryss. Kryss
bør ha stram utforming med krapp svingradius som gir lavt fartsnivå og god sikt. På strekninger der
kollektivtransport og godstransport prioriteres er det viktig at kryssutformingen er tilpasset store kjøretøy
gjennom dimensjonering og hjørneavrundinger.

REGELVERK OG VEILEDNING OM KRYSSUTFORMING:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N100 Veg- og gateutforming
N300 Trafikkskilt
N302 Vegoppmerking
N303 Trafikksignalanlegg
V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss
V122 Sykkelhåndboken
V123 Kollektivhåndboken
V127 Krysningssteder for gående
V322 Trafikksignalanlegg

EKSEMPEL PÅ SIGNALREGULERT KRYSS OG KONSEKVENSER FOR TRAFIKKAVVIKLING
For å få fullgode løsninger som sikrer at de prioriterte trafikantgruppene får god fremkommelighet er det
sentralt at kryssløsninger inngår i vurderingen av ulike utformingsløsninger. Detaljeringsnivået i disse
vurderingene må tilpasses kompleksiteten i krysset. Spesielt for signalregulerte kryss kan det i mange tilfeller
være krevende å se alle konsekvenser ved ulike løsninger. I verste fall kan man ende opp med løsninger som gir
god fremkommelighet på strekning, men der ventetiden i krysset blir så store at de spiser opp denne gevinsten.
På strekninger kan kapasiteten og framkommeligheten bedres ved å etablere egne felt for kollektivtransport og
sykkel. Gjennom signalregulerte kryss kan egne felt gi dårligere framkommelighet for alle trafikantgrupper
dersom det medfører en økning i antall faser. Figur 50 og Figur 51 viser et hvilke utslag det kan gi, ved valg av
sykkelfelt eller sykkelveg med fortau. Det forutsettes at gående og syklende krysser vegen konfliktfritt når
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signalene er i drift. Sykkelveg med fortau er også mer arealkrevende da det anbefales eget svingefelt for å
kunne separatregulere denne fasen.
Eksempel 1: Sykkelfelt (røde piler)
Et signalregulert X-kryss med sykkelfelt kan avvikle trafikken i to faser. I eksempelet avvikles sykkeltrafikken
sammen med motorisert trafikk i fase 1 (røde piler). Med 60 sekunders omløpstid kan syklistene i eksemplet få
38 sekunder med grønt lys og opptil 22 sekunder ventetid på grønt lys. I en avvikssituasjon, f.eks. ved gulblink,
vil syklistene i sykkelfeltet i eksempelet ha forkjørsrett dersom gaten er forkjørsregulert.

Figur 50: Faseplan og grønntider for sykkelfelt

Eksempel 2: Sykkelveg med fortau og svingefelt
I et signalregulert X-kryss med sykkelveg med fortau og egne svingefelt for motorisert trafikk, kan ikke
svingende trafikk fra hovedveien avvikles i samme fase som sykkelvegen. Ved separatregulering av svingetrafikk
fra egne felt kan trafikken avvikles i fire faser. I eksempelet avvikles sykkeltrafikken sammen med gående i fase
1 (rød pil). Med omløpstid på 60 sekunder kan syklister og gående få 7 sekunder med grønt og opptil 53
sekunder med ventetid. En omløpstid på 60 sekunder vil normalt være for lavt for å gi tilfredsstillende avvikling
i slike kryss. Økt omløpstid gjør at krysset kan avvikle mer trafikk, men påfører også alle trafikantene lengre
ventetider. Økt omløpstid er en ulempe for syklister, fotgjengere og kollektivtransport i egen trasé. Disse
trafikantgruppene trenger normalt ikke lange grønntider for å avvikle en ventende kø, men de vil påføres
lengere ventetider ved rødt signal. I en avvikssituasjon, f.eks. ved gulblink, vil syklistene i sykkelvegen ikke ha
forkjørsrett.

Figur 51: Faseplan og grønntider for sykkelveg med fortau
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Tiltak som kan gi dårligere framkommelighet for alle i signalregulerte kryss bl.a. på grunn av flere faser er for
eksempel:
-

Sykkelveg
Egne sykkelsignaler
Midtstilte kollektivfelt
Flere signalregulerte kryss med kort kryssavstand
Vrimlefase
Stort kryssareal/lange fotgjengerkryssinger

Utforming og regulering av trafikksignalanlegg må derfor utredes tidlig i planfasen slik at eventuelt
signaltekniske konsekvenser av løsningene blir med i vurderingsgrunnlaget.
Begreper:
• Signalgruppe: En eller flere trafikkstrømmer som har grønt samtidig.
• Fase: En tidssekvens hvor en eller flere signalgrupper veksler gjennom rødt/gult, grønt, gult, allrødt
lys, og alle konflikterende signalgrupper har rødt lys.
• Omløp/omløpstid: Tiden det tar å gjennomføre et helt omløp (alle faser) og starte signalvekslingen
på nytt
• Tapt tid: Den del av tiden som ikke blir brukt til avvikling. Tapt tid vil øke ved økende antall faser og
økende størrelse på krysset.

5.6 PARKERING FOR SYKKEL OG BIL

Figur 52: Tilrettelagt sykkelparkering (Foto: Knut Opeide)

Tilgang til parkering er viktig for reisevalg. For å redusere bilbruken og få flere til å gå, sykle og reise kollektivt
er et svært effektivt tiltak å begrense tilgangen til bilparkering. Parkering er arealkrevende, og i byer og
tettsteder der det er arealknapphet kan det være hensiktsmessig å redusere antall gateparkeringsplasser.
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Frigjort parkeringsareal kan for eksempel brukes til bedre tilrettelegging for syklende og gående. Behov for
parkeringsplasser bør avklares i overordnet strategi for parkering og parkeringsnorm. Dette gjelder også
parkering for sykkel og elsparkesykkel. Se N100 Veg- og gateutforming for dimensjoneringskrav.
•

•

•

•

Parkering for sykkel: Sykkelparkering plasseres i vegbanen (kantparkering eller parkeringslomme), på
fortau (møbleringssone eller veggsone), i tilknytning til holdeplass eller på annet offentlig tilgjengelig
areal.
Parkering for elsparkesykkel: Egne stativer og/eller arealer/soner for parkering kan ha en
strukturerende effekt på parkering av elsparkesykler slik at de i mindre grad hindrer andre trafikanter
og drift.
Parkering for forflytningshemmende: Plasser reservert for forflytningshemmede anbefales lokalisert
nært målpunkt/hovedinngang og utformes slik at rullestolbrukere lett kan komme inn og ut av
kjøretøyet og videre til målpunktet.
Parkering for personbil: Gateparkering vil i hovedsak være korttidsparkering i forbindelse med
innkjøp, henting og levering av barn, trening og besøk. Kantparkering kan etableres som langsgående
parkering eller i lomme.

REGELVERK KNYTTET TIL PARKERING:
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)
•

Sykkel (inkludert elsparkesykkel) kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller
gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

N300 Trafikkskilt:
•

Gateparkering kan reguleres gjennom skilting

N100 Veg- og gateutforming:
•

Kombinasjon sykkelfelt og kantparkering anbefales ikke. Dersom dette likevel kombineres, bør dette
være i gater med fartsgrense 30 eller 40 km/t og ÅDT < 8 000. Sykkelfeltet bør utvides med 0,25 meter
og det bør etableres en sikkerhetssone på minimum 0,5 meter etableres mellom parkeringsarealet og
sykkelfeltet
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5.7 VEGETASJON OG MØBLERING FOR BYLIV OG ATTRAKTIVITET

Figur 53: Carl Berners plass (Foto: Dronninga Landskap)

Møblering og vegetasjon kan brukes for å styrke gatens rolle som sted og tilpasse gatens uttrykk til den lokale
konteksten. Attraktive gater gir folk lyst til å oppholde seg og ferdes langs gaten. Det er viktig med variasjon i
de bygde omgivelsene da dette gir stimulans til de som går og sykler. Gjennom å ta i bruk elementer som
styrker gatens rolle som sted kan gatene fremstå som kvaliteter, fremfor trafikkproblemer. Gatene utgjør
rammer for folks hverdagsliv, og da bør de utformes på en måte som inviterer til opphold, sosial interaksjon og
aktiviteter. Dette er med på å bygge opp under gatens rolle som stedsutvikler.
Vegetasjon og blågrønne løsninger bidrar også til å sikre god overvannshåndtering. Åpen overvannshåndtering
kan både avlaste avløpsnettet og tilføre visuelle kvaliteter som styrker gatens attraktivitet. Økt bruk av
blågrønne elementer fremmer trivsel og lek og kan endre en gates karakter. Samtidig forvandles et problem til
en ressurs som også kan brukes til å fremme biologisk mangfold i en tett by.
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MØBLERING FOR ATTRAKTIVE GATER

Figur 54: Ulike former for møblering

Gatemøblering består av en rekke elementer som inviterer til forskjellige typer bruk av gaten. Dette kan for
eksempel være benker, gatekunst, søppelkasser, belysning, sykkelparkering og vegetasjon. Møblering kan
etableres i veggsonen, mot fasade, eller møbleringssonen, mot kjørebanen (se figur 55). Møbleringssonen er å
foretrekke da denne vil kunne fungere som en buffer mellom ferdselsareal for gående og motorisert trafikk.
Veggsone er aktuelt i bygater med aktive fasader og bolig i første etasje. Gatemøblene må være plassert og
utformet så de ikke er til hinder for gående eller annen trafikk.

Figur 55: Ulike soner på fortau for møblering, ferdsel og vegetasjon

REGELVERK FOR MØBLERINGSSONE
N100 Veg- og gateutforming:
•

Dersom fortauet har møbleringssone bør ferdselsarealet økes til 2,5 m for å gi plass for maskinell
rydding
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VEGETASJON I GATER

Figur 56: Vegetasjon i gater (Foto: Knut Opeide til venstre og Bente Beckstrøm Fuglseth til høyre)

Vegetasjon kan fremheve gatens særpreg og underbygge gatens funksjoner. Vegetasjon kan enten etableres i
møbleringssonen eller i trafikkdeler. Ved å utnytte tilgjengelig sidearealer som forhager og arealet foran en
tilbaketrukket eller skråstilt fasade kan gatene få et grønt preg selv når gatetversnittet er smalt. Siktkrav må
ivaretas, og både plassering og valg av vegetasjon må velges ut ifra dette.
Bruk av vegetasjon i by- og tettstedsgater krever god planlegging og prosjektering. Eksisterende trær
anbefales bevart.
N100 Veg- og gateutforming

Valg av vegetasjon bør tilpasses gatens karakter og omgivelsene, samt være robuste og tilpasset plantestedet.
Trær krever mye plass både over og under bakken, noe som kan være utfordrende i et trangt gatesnitt. Det er
imidlertid mange andre muligheter til å få inn frodig vegetasjon som hekker, busker, stauder og prydgress.
Dette kan tilpasses tilgjengelig areal og mulighet for jorddybde. Det grønne kan også kombineres med løsninger
for overvannshåndtering på overflaten. For å lykkes med denne typen vegetasjonsbruk må det gjøres
vurderinger om hva som passer hvor og legges en plan for hvordan det skal vedlikeholdes og ivaretas også på
vinteren.
For trafikkdelere med trær eller busker anbefales fagmessig utforming av plantehull og at røtter kan vokse
inn i omkringliggende masser, samt gjennomgående plantebed.
N100 Veg- og gateutforming

Tilgjengelig jordvolum påvirker trærs vokseform, mulighet til å oppnå naturlig eller ønsket framtidig størrelse
og forventet levealder. Dette er det viktig å ha et bevisst forhold til når man planlegger for trær i en gate.
Teknisk kompleksitet og kostnad øker jo smalere tverrsnittet blir. Drift og vedlikehold, behov for vanning m.m.
er også viktig å huske på.
REGELVERK KNYTTET TIL VEGETASJON I GATER
N100 Veg- og gateutforming:
•

•
•

Anbefalt minimum bredde for trafikkdeler med trær er:
o 4 m i midtdeler, men bredder ned til 2 - 2,5 m kan aksepteres
o 3 m langs fortau
Trær plantes slik at trestammen ikke kommer nærmere fortauskant enn 0,5 m.
Enkeltstående trær kan stå i sikttrekanten. De bør oppstammes slik at trekrona ikke hindrer sikt. Dette
kontrolleres spesielt for vogntog (øyehøyde 2,7 m).
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OVERVANN SOM RESSURS

Figur 57: Regnbed Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Drammen (Foto: Kristine Laukli)

Klimaet er i endring, og det er flere og mer intense nedbørshendelser nå enn tidligere. Det vil si at det stadig
oftere kommer mye regn på en gang. Det er forventet at denne utviklingen vil fortsette og at frekvensen av
ekstremvær vil øke i Norge fremover. Mer nedbør vil medføre økt overvannsvolum, høyere flomtopper og
spredning av forurensning. Samtidig gjør fortetting og utbygging i byer og tettsteder at grønne, åpne arealer
blir bygget ned eller erstattet med tette flater. Resultatet er at mindre vann infiltreres i grunnen, og
vannmengden på overflaten øker ytterligere.
Overvannsystemene er ikke dimensjonert for de store nedbørstoppene, og de begynner i tillegg å eldes. For å
redusere utfordringer knyttet til økt overvann, kan overvann håndteres og behandles lokalt ved kilden. I stedet
for å ta det i rør under bakken, benyttes åpne systemer.
Et regnbed er et plantefelt som ligger som et lavpunkt i terrenget slik at vann samler seg der før det siger ned i
grunnen. Herifra dreneres det til vassdrag eller lokalt overvannsnett. Hensikten med regnbed er først og fremst
å forsinke vannet slik at kapasiteten til å håndtere overvann øker. Regnbed bygges opp med drenerende
masser slik at vannet blir infiltrert og borte i løpet av 1-2 døgn. Det stilles derfor spesielle krav til jorda som
benyttes, men også valg av planter er viktig. Vekstforholdene i regnbed er ekstreme fordi de periodevis blir
oversvømmet, men i lange perioder også kan bli utsatt for tørke. Regnbed regnes for å være økonomisk
besparende i forhold til konvensjonelle, lukkede systemer. I tillegg kan regnbed holde tilbake forurensninger i
overvannet, øke det biologiske mangfoldet og gi positiv opplevelse. På den negative siden er regnbed
forholdsvis arealkrevende, og de krever vedlikehold for å fungere. 23
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6. EKSEMPLER PÅ GATER MED ULIK PRIORITERING
Dette kapittelet viser noen eksempler på gatetverrsnitt med ulik prioritering av trafikantgruppene. Under hvert
gateeksempel er det gitt en kort og generell omtale av gatetverrsnittet og vurderinger knyttet til utforming og
prioritering. Det er både angitt total gatebredde og bredder for de ulike gateelementene. Med ikoner er det
angitt hvilke trafikantgrupper som har tilgjengelighet, samt andre funksjoner som er ivaretatt tverrsnittet.
Disse eksemplene må ikke sees på som en fasit for gateplanlegging, men eksempler på hvordan ulike
gateelementer kan settes sammen. Det er viktig å presisere at det både kan legges til og tas vekk elementer,
samt justere bredder. Det vil derfor være handlingsrom og variasjonsmuligheter for hvert eksempel, der for
eksempel bredder på gateelementene kan justeres og endres innenfor gjeldende krav og lokale behov og
prioriteringer. For hvert av eksemplene er det vist til gjeldende krav i N100 Veg- og gateutforming (grå boks).
Det er kun vist til skilt som er avgjørende for utformingen/tverrsnittet. For generell skilting vises det til N300
Trafikkskilt.
Eksemplene viser gatetyper beskrevet i kapittel 3 og er videre systematisert etter steds- og mobilitetsmatrisen
og de tre hovedfunksjonene for gater som er nærmere forklart i dette kapittelet. Det er viktig å presisere at alle
gater skal ivareta både transport, adkomst og opphold.
Det er lagt vekt på gateeksempler med en tydelig prioritering av trafikantgrupper, og det er angitt om løsningen
er aktuell å benytte i hovednett for de ulike trafikantgruppene. Gateutforming bør alltid planlegges sammen
med kryssløsninger på strekningen for å sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet. For eksempler og krav
til kryssutforming vises det til andre normaler og veiledere.
Valg av gateelementer i et gateprosjekt vil avhenge av en rekke hensyn. Det kan være prioritering av
trafikantgruppe i henhold til en nett- og gatebruksplan, gatens funksjon for transport, adkomst og opphold,
omkringliggende bebyggelse og funksjoner, samt planlagt trafikkmengde og fartsnivå. Utforming av den enkelte
gate må alltid sees i sammenheng med overordnet plan og lokale stedskvaliteter og behov.

Figur 58: Forklaring på de ulike elementene/sonene i eksemplene

6.1 Gater for transport
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GATEEKSEMPEL 1: KAPASITETSSTERK GATE MED SIDESTILT KOLLEKTIVFELT

Figur 59: Kapasitetssterk gate med sidestilt kollektivfelt

Om kapasitetssterk gate:
Kapasitetssterke gater er gater som er en del av hovedvegsystemet i byen/tettstedet. Dette kan være
ringveger, sentrumstangenter, forbindelser mellom en omkjøringsveg og byen eller viktige forbindelser internt i
byen. Kapasitetssterke gater håndterer store trafikkmengder og ivaretar både lokal trafikk og
gjennomgangstrafikk, samt inngår i hovednett for flere trafikantgrupper. Kapasitetssterke gater inngår i
gatenettet og har en viktig rolle i bystrukturen i motsetning til veger gjennom byer/tettsteder. Gaten vil gjerne
endre karakter avhengig av omkringliggende bebyggelse og funksjoner. Høy fartsgrense (50-60 km/t) tilsier
separering mellom trafikantgrupper.
Utforming:
Eksempelet viser en kapasitetssterk gate med tydelig separering av de ulike trafikangruppene. Gående har
adskilt gangareal, kollektivtrafikken har eget kollektivfelt, samt kjørefelt for øvrig motorisert trafikk.
Trafikkdeler mellom gangareal og kollektivfelt er vist med minimumsbredde for fartsgrense 50 og 60 km/t. Selv
om fartsnivået er noe høyt vurderes løsningen som trafikksikker med lav risiko for ulykker.
Kryssing for fotgjengere bør etableres med gangfelt, overgangsbru eller kulvert. I gater ønskes primært
plankryssing, men ikke ved ≥ 60 km/t. Akseptabelt fartsnivå ved gangfelt ved fartsgrense 50 km/t er 45 km/t.
Ved gangfelt anbefales signalregulering og at tverrprofilet utvides med 2 meter bred midtdeler. Ved høy
trafikkmengde vil fremkommeligheten reduseres for gående i plankryssinger på grunn av venting på tidsluker
eller grønntid i signalanlegg.
Prioritering:
Gaten prioriterer gående, kollektivtrafikk og personbil. Kollektivfeltene kan etableres som tungtrafikk- eller
sambruksfelt dersom det er ønske om et større bruksområde av feltene. Syklende bør ha tilbud på alternativ
strekning. Eventuelt kan gangvegen anlegges som gang- og sykkelveg eller sykkelveg med fortau dersom det er
ønskelig å prioritere syklister. Sykkelveg med fortau vil være mer arealkrevende, spesielt i forbindelse med
holdeplasser, da sykkelvegen bør føres bak holdeplassen.
Tverrprofilet kan anvendes som hovednett for gående, kollektivtrafikk, personbil og godstrafikk.
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Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Gangveg: min. 2,5 m, eksklusiv skulder (0,25 m på
hver side). For sykkelveg med fortau; minimum 1,5 m
fortau og 2,5 m sykkelveg. Trafikkdeler mellom gangog/eller sykkelveg og veg bør være minst 1,5 m ved 50
og 60 km/t

ÅDT: Kollektivfelt vil gi redusert
kjøretøykapasiteten, men personkapasiteten kan
øke.
Fartsgrense: 50 eller 60 km/t.
I flerfeltsgater kan midtdeler (med kantstein)
vurderes. Bredde på midtdeler bør være ≥ 1,5 m.

Kjørefelt: Hovednett for personbil bør ha kjørefelt på
3,25 m ved 50-60 km/t. Kjørefelt for hovednett for
kollektivtrafikk og gods skal være 3,25 m. Maks.
kjørefeltbredde 3,5 m

GATEEKSEMPEL 2: KAPASITETSSTERK GATE MED SYKKELVEG MED FORTAU

Figur 60: Kapasitetssterk gate med fire kjørefelt og sykkelveg med fortau på en side

Figur 61: Kapasitetssterk gate med to kjørefelt og sykkelveg med fortau på begge sider

Om kapasitetssterk gate:
Kapasitetssterke gater er gater som er en del av hovedvegsystemet i byen/tettstedet. Dette kan være
ringveger, sentrumstangenter, forbindelser mellom en omkjøringsveg og byen eller viktige forbindelser internt i
byen. Kapasitetssterke gater håndterer store trafikkmengder og ivaretar både lokal trafikk og
gjennomgangstrafikk, samt inngår i hovednett for flere trafikantgrupper. Kapasitetssterke gater inngår i
gatenettet og har en viktig rolle i bystrukturen i motsetning til veger gjennom byer/tettsteder. Gaten vil gjerne
endre karakter avhengig av omkringliggende bebyggelse og funksjoner. Høy fartsgrense (50-60 km/t) tilsier
separering mellom trafikantgrupper.
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Utforming:
Eksempelet viser kapasitetssterk gate med sykkelveg der det er lagt vekt på tydelig separering av de ulike
trafikangruppene. Gående og syklende har separate arealer, og er skilt fra motorisert trafikk med trafikkdeler.
Trafikkdeler mellom gangareal og kollektivfelt er vist med minimumsbredde for fartsgrense 50 og 60 km/t. Selv
om fartsnivået er noe høyt vurderes løsningen som trafikksikker med lav risiko for ulykker.
Det er vist to ulike tverrsnitt der Figur 60 viser løsning med sykkelveg med fortau på en side, gangveg på
motsatt side og fire kjørefelt, mens Figur 61 viser sykkelveg med fortau på begge sider og to kjørefelt.
Sykkelveg med fortau har god kapasistet for gående og syklende, dimensjonert for 15-300 syklister i makstimen
og >200 gående.
Kryssing for fotgjengere og syklister bør etableres med gangfelt, overgangsbru eller kulvert. I gater ønskes
primært plankryssing, men ikke ved ≥ 60 km/t. Akseptabelt fartsnivå ved gangfelt ved fartsgrense 50 km/t er 45
km/t. Ved gangfelt anbefales signalregulering og at tverrprofilet utvides med 2 meter bred midtdeler. Ved høy
trafikkmengde vil fremkommeligheten reduseres for gående i plankryssinger på grunn av venting på tidsluker
eller grønntid i signalanlegg.

Prioritering:
Gaten prioriterer gående, syklende og biltrafikk.
Tverrprofilet har brede kjørefelt og kan anvendes for hovednett for biltrafikk og godstrafikk. Det kan også
benyttes for hovednett for syklende og gående. Det er ikke anbefalt å kombinere hovednett for sykkel og
kollektivtransport, men dersom det er aktuelt er det viktig at sykkelvegen føres bak holdeplass.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Gangveg: min. 2,5 m, eksklusiv skulder (0,25 m på
hver side).
Sykkelveg med fortau: minimum 1,5 m fortau og
2,5 m sykkelveg. Trafikkdeler mellom gang- og/eller
sykkelveg og veg bør være minst 1,5 m ved 50 og 60
km/t

ÅDT: En firefeltsgate vil normalt kunne avvikle ÅDT
opp mot 18-20 000 på en god måte, men dette vil
avhenge av kryssløsning.
Fartsgrense: 50 eller 60 km/t.
I flerfeltsgater kan midtdeler (med kantstein)
vurderes. Bredde på midtdeler bør være ≥ 1,5 m.

Kjørefelt: Hovednett for personbil bør ha kjørefelt
på 3,25 m ved 50-60 km/t. Kjørefelt for hovednett
for gods skal være 3,25 m. Maks. kjørefeltbredde
3,5 m.
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GATEEKSEMPEL 3: KOLLEKTIVGATE

Figur 62: Kollektivgate

Om kollektivgate:
I kollektivgater har kollektivtrafikk hovedprioritet. Dette er gater tilrettelagt for kollektivtransport og gående.
Kollektivgate brukes både i by- og tettstedssentrum og i typiske boligområder. Nye kollektivgater kan knytte
sammen eksisterende gater i boligområder slik at bussene får en snarvei. I det indre by- og tettstedsområde
kan kollektivgater etableres ved at deler av en eksisterende gate reserveres for kollektivtrafikk.
Utforming:
Eksempelet viser kollektivgate med tosidig fortau. Bredden på fortau er nær minimumskravet, og inneholder
veggsone i tillegg til ferdsels- og kantsteinssone. Tverrprofilet har svært god fremkommelighet for
kollektivtrafikk, og tilfredsstillende fremkommelighet for gående. Ved mange gående bør fortausarealet
utvides. Ved holdeplass/kantstopp er det behov for større bredde dersom det skal etableres lehus.
Løsningen vurderes å ha tilfredsstillende trafikksikkerhet og lav risiko for ulykker (forutsatt lav fart). Løsingen
kan oppleves utrygg for gående ved nærføring av hyppig kollektivtrafikk.
Kryssing for fotgjengere tilrettelegges med gangfelt.
Prioriteringer:
Gaten prioriterer gående og kollektivtrafikk.
Tverrprofilet vil kunne benyttes som del av hovednett for kollektivtrafikk og gående.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming og N300 Trafikkskilt
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone

Fartsgrense: 40 km/t ved terminaler og
kollektivknutepunkt, ellers må fartsgrense vurderes
ut i fra kryssingspunkt og gatetype/omgivelser

Kjørefelt: Kjørefelt for hovednett for kollektivtrafikk
skal være 3,25 m

Skilt: Skilt 306.1 «Forbudt for motorvogn» med
underskilt 808 ”Gjelder ikke buss”
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GATEEKSEMPEL 4: SYKKELGATE

Figur 63: Sykkelgate

Om sykkelgate:
Sykkelgater er gater der sykkel har hovedprioritet. Sykkelgater kan etableres som rene sykkelgater der det ikke
er tillatt for motorisert trafikk. Sykkelgate kan brukes både i by- og tettstedssentrum og i typiske boligområder.
Utforming:
Eksempelet viser sykkelgate der kjørebanen kun er for syklende, noe som gir svært god fremkommelighet for
syklende. Fortauene har minimumsbredde og kun ferdsels- og kantsteinssone, og vil ikke kunne avvikle store
mengder gående uten trengsel. Øvrige trafikantgrupper har ingen eller svært lav fremkommelighet, selv om det
kan tillates varelevering.
Syklende vil normalt ikke møte motorisert trafikk (eventuelt med unntak av kjøring til eiendommer). Løsningen
vurderes å ha god sikkerhet både for gående og syklende. Ved høy andel gående og syklende kan det oppstå
trafikkfarlige situasjoner ved kryssing, og gode kryssingspunkter bør da etableres.
Prioritering:
Gaten prioriterer syklende og gående. Øvrige trafikantgrupper har ikke tilbud i sykkelgate, med unntak av
eventuell varelevering (dersom tillatt ved underskilt), og er derfor ikke prioritert.
Tverrprofilet kan inngå i hovednett for syklende og gående.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming og N300 Trafikkskilt
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone

Andre krav: Sykkelgater skal ha fortau
Skilt: 306.1 Forbudt for motorvogn

Kjørebane: min. 3,5 m (inkludert kantsteinsklaring)
I sykkelgater med mange butikker og serveringssteder
som har varelevering fra gaten, bør bredden være
minst 6 m over en lengde på minst 20 m for at
kjøretøy i forbindelse med varelevering kan passere
hverandre

6.2 Gater for adkomst
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GATEEKSEMPEL 5: OVERORDNET BOLIGGATE MED SYKKELFELT

Figur 64: Overordnet boliggate med sykkelfelt

Om overordnet boliggate:
Overordnede boliggater finner vi gjerne i ytre by- og tettstedsområder. Disse boliggatene har samlevegfunksjon
eller både adkomst- og samlevegfunksjon. De kan inngå i hovednett for flere trafikantgrupper.
Utforming:
Eksempelet viser overordnet boliggate med adskilte felt for syklende og biltrafikk, i tillegg til fortau for gående.
Det er valgt minimumsbredder på alle elementer. Minumumsbredde på kjørebanen forutsetter lav
biltrafikkmengde og ingen kollektivtransport. Kjørefeltbredden medfører lavt fartsnivå og variende fart i møte
med andre kjøretøy. Tunge kjøretøy har svært lav fremkommelighet. Sykkelfelt gir god fremkommelighet for
syklende, men minimumsbredden forutsetter lite biltrafikk og lavt fartsnivå. Sykkelfelt har vist seg å redusere
antall sykkelulykker i forhold til blandet trafikk.
Prioritering:
Løsningen prioriterer syklende og gående, mens biltrafikk har tilgjengelighet.
Tverrprofilet kan inngå i hovednett for sykkel, men det anbefales å gjennomføre kapasitetsvurderinger for å
vurdere om det er behov for bredere sykkelfelt.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 1,5 m

Sykkelfelt: 1,5-2,0 m

Kjørebane: min. 5,5 m kjørebane mellom
kantstein. Boliggater der det går buss bør ha
minimum 6 meter kjørebane. I hovednett for
personbil skal kjørefeltbredden være min. 3 m ved
30-40 km/t.
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GATEEKSEMPEL 6: BOLIGGATE MED PASSASJE FOR GÅENDE OG SYKLENDE

Figur 65: Passasje for gående og syklende

Om passasjer for syklende og gående: Passasjer for gående og syklende er forbindleser for gående og
syklende. Slike etableres gjerne i blindveger, hvor det gis gjennomkjøring for syklende og gående. Disse kan
etableres som sykkelveg med fortau, og kan gi forbindelser mellom eksisterende gang- og sykkeltilbud.
Utforming:
Eksempelet viser passasjer for gående og syklende utformet som sykkelveg med tosidig fortau. Pullerter kan
midtplasseres i sykkelvegens/-passasjens start- og sluttpunkt for å hindre gjennomkjøring av motorisert trafikk.
Dette gir god fremkommelighet for syklende og gående.
I boliggater anbefales lav fart (≤ 40 km/t). Sykkelpassasjen vil munne ut i et kryss. God sikt og riktig regulering
vil være avgjørende for å etablere en trafikksikker løsning. Passasjer for gående og syklende vil derfor ikke egne
seg så fremt dette ikke kan ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Prioriteringer:
Gaten prioriterer gående og syklende.
Tverrprofilet kan benyttes i hovednett for syklende og gående.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: 1,5-2,5 avhengig av antall gående

Sykkelveg: 2,5-4 m avhengig av mengde
sykkeltrafikk.
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GATEEKSEMPEL 7: ENVEGSREGULERT GATE TILLATT MED SYKLING MOT KJØRERETNING

Figur 66: Sykkelgate med biltrafikk

Om envegsregulert gate tillatt med sykling mot kjøreretningen:
Envegsregulering kan gi økte omveger, og ved å tillate sykling mot kjøreretningen sikres syklende kortere
forbindelser ved at de kan sykle i kjørebanen i begge retninger. Løsningen er mest aktuell i bygater og
boliggater (både i indre og ytre by- og tettstedsområde).
Utforming:
Eksempelet viser en gate der det er tillatt med sykling i begge retninger, men som er envegsregulert for
motorisert trafikk. Kjørefeltet har minimumsbredde for envegsregulerte gater tillatt med sykling mot
kjøreretningen. Også fortauene har minimumsbredde for bygater og kun ferdsels- og kantsteinssone. Ved store
mengder sykkel- og gangtrafikk bør bredde på fortau og kjørebane utvides for å sikre god fremkommelighet.
Generelt har envegsregulering av gater med tillat sykling mot kjøreretningen en positiv effekt på
trafikksikkerheten. Sykling mot kjøreretningen kan imidlertid gi uklare vikepliktsforshold i kryss, og sikt.
Vikepliktsforhold og konfliktpunkter må derfor vurderes nøye. Løsningen forutsetter lav fart og vurderes å ha
lav ulykkesrisiko og alvorlighetsgrad.
Prioritering:
Løsningen prioriterer syklende ved at det kan sykles i begge retninger, samt gående som har tosidig fortau.
Motorisert trafikk har tilgjengelighet, men envegsregulering gir økte kjørelengder og derav redusert
fremkommelighet.
Tverrprofilet kan ikke inngå i hovednett for sykkel. Dersom tiltaket etableres i en gate som er en del av
hovednett for sykkel, bør det være tosidig sykkelfelt (se gateeksempel 8).

Krav fra N100 Veg- og gateutforming og N300 Trafikkskilt
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone

ÅDT: Sykkelfelt bør etableres ved sykling mot
envegskjøring ved ÅDT > 4000. Det bør ikke tillates
sykling mot envegsregulering i gater med ÅDT ≥
15 000.

Bredde mellom kantstein: Bør være minst 4 m i
envegsregulerte gater tillatt med sykling mot
kjøreretningen.

Fartsgrense: ≤ 40 km/t
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GATEEKSEMPEL 8: ENVEGSREGULERT GATE MED SYKKELFELT

Figur 67: Envegsregulert gate med sykkelfelt mot kjøreretningen

Figur 68: Envegsregulert gate med tosidig sykkelfelt

Om envegsregulert gate tillatt med sykling mot kjøreretningen:
Envegsregulering kan gi økte omveger, og ved å tillate sykling mot kjøreretningen sikres syklende kortere
forbindelser ved at de kan sykle i kjørebanen i begge retninger. Løsningen er mest aktuell i bygater og
boliggater (både i indre og ytre by- og tettstedsområde).
Utforming:
Eksempelet viser envegsregulert gate med sykkelfelt. Det er vist to ulike tverrsnitt. I Figur 67 er sykkelfeltet
ensidig mot kjøreretningen. Ved sykling med kjøreretningen deler motorisert trafikk og sykkel samme kjørefelt.
Figur 68 viser tverrprofil med tosidig sykkelfelt. Begge tverrprofilene har minimumsbredde for sykkelfelt, noe
som betyr at mengden syklende ikke er vesentlig høy. Løsningen gir god fremkommelighet for syklende ved at
det kan sykles i begge retninger. Separate felt for sykkel og motorisert trafikk bidrar til økt sikkerhet og trygghet
for syklende. Løsningenforutsetter lav fart og vurderes å ha lav ulykkesrisiko og alvorlighetsgrad. Sikt,
vikepliktsforhold og konfliktpunkter må vurderes nøye i forbindelse med kryss.
Kjørefeltet har minimumsbredde for envegsregulerte gater. For biltrafikk kan envegsregulering føre til økte
kjørelengder og derav redusert fremkommelighet. Også fortauene har minimumsbredde for bygater og kun
ferdsels- og kantsteinssone, og avvikler ikke store mengder gående uten trengsel.
Prioritering:
Løsningen prioriterer syklende og gående, mens biltrafikk har tilgjengelighet. Dersom tiltaket etableres i en
gate som er en del av hovednett for syklende, bør sykkelfeltet være tosidig.
Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone
Sykkelfelt: 1,5-2,0 m.
Bredde mellom kantstein: Bør være minst 3,5 m i
envegsregulerte gater.

ÅDT: Sykkelfelt bør etableres ved sykling mot
envegskjøring ved ÅDT > 4000. Det bør ikke tillates
sykling mot envegsregulering i gater med ÅDT ≥
15 000.
Fartsgrense: ≤ 40 km/t
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GATEEKSEMPEL 9: HOVEDGATE MED SYKKELVEG MED FORTAU

Figur 69: Hovedgate med sykkelveg med fortau på en side

Figur 70: Hovedgate med sykkelveg med fortau på begge sider

Om hovedgate:
Hovedgater knytter ulike deler av byen/tettstedet sammen og har blandet transport- og adkomstfunksjon.
Disse gatene vil ofte ha større grad av funksjonsdeling enn i det øvrige gatenettet. Trafikkmengde vil variere
mye avhengig av målpunkt og beliggenhet, og gatens rolle i bystrukturen. Hovedgater vil kunne inngå i
hovednett for flere trafikantgrupper, først og fremst motorisert trafikk.
Utforming:
Eksempelet viser en hovedgate med sykkelveg med fortau. Det er vist to ulike tverrprofiler. Figur 69 viser
sykkelveg med fortau på en side og fortau på motsatt side, mens Figur 70 viser en løsning med sykkelveg med
fortau på begge sider. Tosidig løsning kan være aktuell dersom det er mange målpunkt på begge sider av gaten.
Sykkelvegen har god bredde og kan avvikle mange syklende (300-1 500 syklende i makstimen). Gul midtlinje på
sykkelvegen brukes for å skille kjøreretningene, og kan etableres på sykkelveger med bredde minst 2,5 meter.
Sykkeveg har vist seg å redusere risikoen for ulykker på strekning sammenlignet med sykling i blandet trafikk,
men i kryss øker risikoen.
Løsningen forutsetter fartsgrense ≤ 40 km/t. Det er lagt inn kantsteinssone mot kjørebanen. Løsningen
vurderes ut fra dette å ha tilfredsstillende trafikksikkerhet og lav risiko for ulykker. Høyere fartsgrense vil
forutsette trafikkdeler mellom kjørebane og sykkelveg.
Kryssing for fotgjengere og syklister må sikres med gangfelt eller planskilt løsning. Ved gangfelt anbefales at
tverrprofilet utvides med 2 m bred midtdeler. Signalregulering kan vurderes.
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Prioritering:
Gaten prioriterer gående og syklende, mens biltrafikk har tilgjengelighet. Løsningen kan fungere som del av
hovednettet for syklende og gående.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone. For sykkelveg med fortau;
1,5-2,5 m.

Kjørefelt: min. 4,5 m kjørebane mellom kantstein
(gjelder utenom hovednett for biltrafikk/gods- og
vareleveringsnett).

Sykkelveg: min. 2,5-4 m avhengig av
mengde sykkeltrafikk.

Ved gangfelt bør eventuell midtdeler være minimum
2 m bred.

Trafikkdeler: Ved fartsgrense ≤ 40 km/t er
det ikke krav til trafikkdeler mellom veg
og gang- og/eller sykkelveg. Ved ≥ 50
km/t bør trafikkdeler være minst 1,5 m

Fartsgrense: Tverrsnittet forutsetter ≤ 40 km/t

GATEEKSEMPEL 11: HOVEDGATE MED SIDESTILT KOLLEKTIVFELT

Figur 71: Hovedgate med sidestilt kollektivfelt

Figur 72: Hovedgate med sidestilt kollektivfelt og holdeplass

Om hovedgate:
Hovedgater knytter ulike deler av byen/tettstedet sammen og har blandet transport- og adkomstfunksjon.
Disse gatene vil ofte ha større grad av funksjonsdeling enn i det øvrige gatenettet. Trafikkmengde vil variere
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mye avhengig av målpunkt og beliggenhet, og gatens rolle i bystrukturen. Hovedgater vil kunne inngå i
hovednett for flere trafikantgrupper, først og fremst motorisert trafikk.
Utforming:
Eksempelet viser en hovedgate med sidestilt kollektivfelt, kjørefelt og fortau. Det er vist to ulike tverrsnitt, med
og uten holdeplass. Figur 71 viser strekning uten holdeplass, med bredt fortau og møbleringssone. Her er det
etablert vegetasjon i møbleringssonen, Figur 72 viser holdeplassløsning med lehus. Ferdselsareal ved
holdeplasser er minimumsbredder og vil ikke kunne avvikle store mengder gående uten trengsel. Kryssinger for
gående anbefales sikret gjennom signalregulerte gangfelt og utvide tverrprofilet med 2 meter bred midtdeler
ved gangfelt. Vegetasjon mellom fortauet og kjøreareal vil øke de gåendes trygghetsfølelse, men siktkrav må
ivaretas.
Løsningen har adskilt kollektivfelt som sikrer god fremkommelighet for kollektivtrafikk. Kollektivfeltene kan
etableres som tungtrafikk- eller sambruksfelt dersom det er ønske om et større bruksområde av feltene.
Biltrafikk og tunge kjøretøy har tilfredsstillende fremkommelighet, men dette vil avhenge av trafikkmengde.
Prioriteringer:
Gaten prioriterer gående, kollektivtrafikk og biltrafikk. Sykkel har ingen prioritert eller tilrettelegging og bør ha
tilbud i parallelle gater.
Tverrprofilene kan anvendes i gater med hovednett for biltrafikk og nett for godstransport.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone.

Holdeplass: Holdeplasser krever min. 2,7 meter
venteareal i forkant av lehus (inkl. 0,7 meter
kantsteinssone). Ved å redusere bredden på
sidevegger på lehus kan kravet om 2 meter
ferdselssone ivaretas ved mindre bredder (minst 1,9
meter frihøyde)

Kollektivfelt: Kollektivfelt skal ha kjørefeltbredde
3,25 m.
Kjørefelt: I hovednett for personbil skal bredden
være min. 3 m ved 30-40 km/t og 3,25 ved 50-60
km/t. Godsnett krever min. 3,25 m.
I flerfeltsgater kan midtdeler (med kantstein)
vurderes. Bredde på midtdeler bør være ≥ 1,5 m.
Ved gangfelt bør eventuell midtdeler være minimum
2 m bred.
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GATEEKSEMPEL 12: HOVEDGATE MED SIDESTILT KOLLEKTIVGATE

Figur 73: Hovedgate med sidestilt kollektivgate

Figur 74: Hovedgate med sidestilt kollektivgate og holdeplass

Om hovedgate:
Hovedgater knytter ulike deler av byen/tettstedet sammen har blandet transport- og adkomstfunksjon. Disse
gatene vil ofte ha større grad av funksjonsdeling enn i det øvrige gatenettet. Trafikkmengde vil variere mye
avhengig av målpunkt og beliggenhet, og gatens rolle i bystrukturen. Hovedgater vil kunne inngå i hovednett
for flere trafikantgrupper, først og fremst motorisert trafikk.
Utforming:
Eksempelet viser en hovedgate med sidestilt kollektivgate, kjørefelt og fortau.Det er vist to ulike tverrsnitt.
Figur 73 viser strekning uten holdeplass, mens Figur 74 viser holdeplassløsning med lehus.
Gateeksemplet har brede fortau som sikrer god fremkommelighet for gående på strekning uten holdeplass, og
tilfredsstillende fremkommelighet forbi holdeplassen. Kryssinger for gående må sikres gjennom gangfelt eller
planskilt løsning.
Trafikkdeler er etablert med vegetasjon. Disse har minimumsbredde, og valg av vegetasjon må tilpasses dette.
Vegetasjon i trafikkdeler og møbleringssone er brukt for å gjøre gaten mer attraktiv .
Løsningen har adskilt kollektivgate som sikrer god fremkommelighet for kollektivtransporten. Kjørefeltene har
god bredde, og øvrig motorisert trafikk har tilfredsstillende fremkommelighet.
Prioriteringer:
Gaten prioriterer gående, kollektivtrafikk og biltrafikk.
Løsningen er egnet i hovednett for kollektivtrafikk, og tverrprofilet kan anvendes i gater med hovednett for
biltrafikk dersom fartsgrensen er ≤ 40 km/t. Kjørefeltene er for smale til at tverrprofilet kan anvendes i nett for
godstransport, men vil likevel ha tilgjengelighet.
Sykkel har ingen prioritet eller tilrettelegging og bør ha tilbud i parallelle gater.
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Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m kantsteinssone.
Kollektivgate: Feltbredde 3,25-3,5 m
Kjørefelt: min. 4,5 m kjørebane mellom kantstein
(gjelder utenom hovednett for biltrafikk/gods- og
vareleveringsnett). I hovednett for personbil skal
bredden være min. 3 m ved 30-40 km/t og 3,25 ved 5060 km/t. Godsnett krever min. 3,25 m. Maks.
kjørefeltbredde 3,5 m.

Holdeplass: Holdeplasser krever min. 2,7 meter
venteareal i forkant av lehus (inkl. 0,7 meter
kantsteinssone). Ved å redusere bredden på
sidevegger på lehus kan kravet om 2 meter
ferdselssone ivaretas ved mindre bredder (minst
1,9 meter frihøyde)

GATEEKSEMPEL 13: HOVEDGATE MED MIDTSTILT KOLLEKTIVGATE

Figur 75: Hovedgate med midtstilt kollektivgate og holdeplass

Om hovedgate:
Hovedgater knytter ulike deler av byen/tettstedet sammen og har blandet transport- og adkomstfunksjon.
Disse gatene vil ofte ha større grad av funksjonsdeling enn i det øvrige gatenettet. Trafikkmengde vil variere
mye avhengig av målpunkt og beliggenhet, og gatens rolle i bystrukturen. Hovedgater vil kunne inngå i
hovednett for flere trafikantgrupper, først og fremst motorisert trafikk.
Utforming:
Eksempelet viser en hovedgate med midtstilt kollektivgate hvor det er vist holdeplassløsning på trafikkdeler.
Holdeplassløsningen er vist med minimumsbredder, dette må tilpasses kapasitet og krysning til holdeplass.
Fortauene har smal veggsone i tillegg til minimumskrav til ferdsels- og kantsteinssone, men kan ikke avvikle
store mengder gående uten trengsel. Kryssinger for gående må sikres gjennom gangfelt. Det er positivt med
oppdelt kryssing med hviledepot via trafikkdeler.
Løsningen har adskilt kollektivgate som sikrer god fremkommelighet for kollektivtransporten. Også øvrig
motorisert trafikk har tilfredsstillende fremkommelighet, men vil være avhengig av trafikkmengden. Løsningen
forutsetter lav fart (≤ 40 km/t). Dette gir god trafikksikkerhet for myke trafikanter og samtidig tilfredsstillende
fremkommelighet for kollektivtrafikken.
Prioriteringer:
Gaten prioriterer gående, kollektivtrafikk og biltrafikk. Sykkel har ingen prioritet eller tilrettelegging, og bør ha
tilbud i parallelle gater.
Løsningen vil være egnet i hovednett for kollektivtrafikk. Kjørefeltene har tilfredsstillende bredde og løsningen
kan også benyttes i hovednett for biltrafikk, men er for smale til å tilfredsstille krav til nett for godstransport.
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Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m kantsteinssone.

Midtstilt holdeplass: min. 3,4 m.

Kollektivgate: Feltbredde 3,25 m. Kansteinsklaring på
0,25 m kommer i tillegg.
Kjørefelt:I hovednett for personbil skal bredden være
min. 3 m ved 30-40 km/t og 3,25 ved 50-60 km/t.
Godsnett krever min. 3,25 m.

GATEEKSEMPEL 14: BYGATE MED SYKKELFELT

Figur 76: Bygate med sykkelfelt

Om bygate:
Bygater er en samlebetegnelse på gater som finnes i det indre by- og tettstedsområdet. Disse gatene vil gjerne
ha blandet funksjon, sett i forhold til deres rolle i bystrukturen. Bygater kan både være overordnede gater med
samlevegfunksjon og lokale boliggater med adkomst- og oppholdsfunksjon. Bymessig bebyggelse der det gjerne
er aktive fasader med handel, servering og næring, samt boliger i øvrige etasjer gjør at gatene ofte vil være
viktige møte- og oppholdssteder.
Utforming:
Eksempelet viser en gate med maksimal bredde på sykkelfelt og kjørefelt, noe som gir god fremkommelighet
for syklende og biltrafikk. Bredden på sykkelfeltene gjør at to syklister kan passere hverandre innenfor
sykkelfeltet. Separate felt for sykkel og biltrafikk bidrar til økt sikkerhet og trygghet for syklende og gående.
Løsningen vurderes ut fra dette å ha lav ulykkesrisiko og alvorlighetsgrad. Fortau har minimumsbredde på
ferdselsareal og vil ikke kunne avvikle store mengder gående uten trengsel.
Ved behov for varelevering bør det etableres vareleveringslommer for å hindre bruk av sykkelfelt som
oppstillingsplass.
Prioritering:
Løsningen prioriterer syklende, gående og biltrafikk.
Løsningen er egnet i hovednett for syklende. Kjørefeltene har også bredde som gjør det mulig å benytte
tverrprofilet i gater med hovednett for biltrafikk.
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Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone

Kjørefelt: Bredden mellom kantstein bør ikke være
smalere enn 4,5 m. I hovednett for personbil skal
bredden være min. 3 m ved 30-40 km/t og 3,25
ved 50-60 km/t. Hovednett for gods min. 3,25

Sykkelfelt: 1,5-2,0 m

GATEEKSEMPEL 15: BYGATE MED BREDE FORTAU OG OPPHOLDSFUNKSJON

Figur 77: Bygate med brede fortau og oppholdsfunksjon

Om bygate:
Bygater er en samlebetegnelse på gater som finnes i det indre by- og tettstedsområdet. Disse gatene vil gjerne
ha blandet funksjon, sett i forhold til deres rolle i bystrukturen. Bygater kan både være overordnede gater med
samlevegfunksjon og lokale boliggater med adkomst- og oppholdsfunksjon. Bymessig bebyggelse der det gjerne
er aktive fasader med handel, servering og næring, samt boliger i øvrige etasjer gjør at gatene ofte vil være
viktige møte- og oppholdssteder.
Utforming:
Eksempelet viser en bygate med brede fortau, trerekker og kjørefelt med god bredde. Løsningen gir gjennom
brede fortau god fremkommelighet for gående forutsatt at også deler av møbleringssonen kan benyttes ved
ferdsel. Fysisk adskilt og brede fortau bidrar til god trafikksikkerhet for fotgjengere. Trerekker kan også øke
fotgjengeres trygghetsfølelse, samt opplevelse og variasjon gjennom året. For fremkommelighet på tvers for
gående bør det etableres gangfelt.
Motoriserte kjøretøy vil kunne ha god fremkommelighet, men er avhengig av trafikkmengden. Ved moderat
biltrafikkmengde kan løsningen kunne fungere godt for hovednett for kollektivtrafikk. Holdeplass bør etableres
som kantstopp. Plattform etableres da i stedet for vegetasjon. Tilsvarende vil gaten kunne fungere som en del
av nett for gods, men i sentrumsområder bør i utgangspunktet varelevering foregå med mindre kjøretøy.
Tverrprofilet vurderes å ha lav ulykkesrisiko og alvorlighetsgrad, men kan øke noe ved bruk av høy fartsgrense
(noe som frarådes).
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Syklende er ikke prioritert, men løsningen kan være aktuell for sykling i blandet trafikk dersom andel tunge
kjøretøy, trafikkmengde og fart er lav. Det vil også kunne fungere sikkerhetsmessig.
Prioritering:
Løsningen prioriterer gående og motorisert trafikk. Kjørefeltbredden gir mulighet for å benytte gaten som
hovednett for bil-, kollektiv- og godstrafikk.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone

Kjørefelt: Bredden mellom kantstein bør ikke være
smalere enn 4,5 m. I hovednett for personbil skal
bredden være min. 3 m ved 30-40 km/t. Bredden
på kjørefelt i gater med hovednett for
kollektivtrafikk eller nett for godstrafikk skal ha
kjørefeltbredde min. 3,25 m.

GATEEKSEMPEL 16: ENVEGSREGULERT BYGATE MED MØBLERINGSSONE

Figur 78: Envegsregulert bygate med møbleringssone

Om bygate:
Bygater er en samlebetegnelse på gater som finnes i det indre by- og tettstedsområdet. Disse gatene vil gjerne
ha blandet funksjon, sett i forhold til deres rolle i bystrukturen. Bygater kan både være overordnede gater med
samlevegfunksjon og lokale boliggater med adkomst- og oppholdsfunksjon. Bymessig bebyggelse der det gjerne
er aktive fasader med handel, servering og næring, samt boliger i øvrige etasjer gjør at gatene ofte vil være
viktige møte- og oppholdssteder.
Utforming:
Eksempelet viser envegsregulert bygate hvor bredt fortau med møbleringssone er valgt fremfor god
fremkommelighet for motorisert trafikk. I byer og tettsteder med ønske om redusert biltrafikk kan
envegsregulering av gater være et godt virkemiddel for å styrke og øke tilbudet til myke trafikanter og byliv. I
eksemplet er det ene fortauet bredere enn det andre. Dette kan være et godt tiltak både for å få en god
møbleringssone (og evt veggsone) på én side, samt kunne prioritere den siden av gaten med best sol-/og
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lysforhold. Det vil også kunne gi plass for vareleveringslommer i møbleringssonen. Kryssing for fotgjengere må
sikres med gangfelt. Løsningen vurderes å ha god sikkerhet med lav risiko for ulykker.
Kjørefeltet har minimumsbredde for envegsregulert gate.
Prioriteringer:
Gaten prioriterer gående, men har tilfredsstillende tilgjengelighet for motorisert trafikk dersom
trafikkmengden er lav og det finnes tilbud i motsatt kjøreretning i parallelle gater.
Løsningen anbefales kun som en del av gåendes hovednett.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Fortau: min. 2 m ferdselssone og 0,5 m
kantsteinssone.

Kjørebane: Envegsregulert gater bør være minst 3,5
m mellom kantstein.

6.3 GATER FOR OPPHOLD
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GATEEKSEMPEL 17: GATETUN

Figur 79: Gatetun

Figur 80: Gatetun smal gate

Om gatetun:
Gatetun er gjerne lokalisert i tilknytning til boligområder, og er først og fremst beregnet for opphold og lek. Det
skal ikke være gjennomgangstrafikk, og motorisert trafikk skal skje på fotgjengernes premisser. Fartsdempende
tiltak skal sikre lavt fartsnivå. Møblering og vegetasjon er viktige elementer for å gjøre opphold attraktivt, og
kan også brukes for å redusere fartsnivået.
Utforming:
Eksempelet viser gatetun med to forskjellige bredder og utforming. Gatetun bør ikke være oppdelt i kjørebane
og fortau og bør ikke ha gjennomgående høydeforskjeller i gatens tverrprofil. Tverrsnittene er derfor delt inn i
ulike soner. Figur 79 viser gatetun med veggsone, ferdselsone, vegetasjonssone, kjøreareal, vegetasjonssone og
ferdselssone. Figur 80 viser smalere tverrsnitt med ferdselssone, vegetasjonssone, kjøreareal, møbleringssone
og ferdselssone.
Gatetun kan utstyres med beplantning, regnbed, overvannsløsninger, sandkasser, lekeapparater, bord og
benker. Kombinasjoner og løsninger utformes etter behov.
Gatetun skal ikke ha gjennomgangstrafikk for bil. Dette gir imidertid behov for sikre snumuligheter.
Fartsdempende tiltak som tillater passasje av alle kjøretøykategorier med behov for å kjøre i området, skal
være etablert. Eventuelle parkeringsplasser oppmerkes spesielt. Valg av materialer har betydning for
avvisningen av motoriserte kjøretøy og opprettholdelse av lav fart, samt trivsel for de som oppholder seg i
gaten. Normalt utformes gatetun med ulike gatestein til fordel for asfalterte flater.
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Tverrprofilet legger ikke til rette for fremkommelighet for noen grupper med unntak av gående.
Oppholdsfunksjon er prioritert. Gatetun forutsetter kjøring i gangfart. Gatetun vurderes som svært trafikksikker
løsning uten risiko for alvorlige ulykker.
Prioritering:
Gaten prioriterer opphold og gående.
Gatetun kan inngå som en del av et sammenhengende nett av gangforbindelser. Løsningen anbefales ikke
benyttet som del av hovednett for noen andre trafikantgrupper.

Krav fra N100 Veg- og gateutforming og N300 Trafikkskilt
Kjørebane: Gatetun skal ikke være oppdelt i
kjørebane og fortau. Bør ikke ha høydeforskjeller.

Fartsgrense: Gangfart
Skilt: 540 Gatetun

GATEEKSEMPEL 18: SAMBRUKSOMRÅDE

Figur 81: Sambruksområde med møbleringssone

Om sambruksområde:
Sambruksområder er best egnet i tette by- og tettstedsområder (sentrumsområder) der det er mange gående
og syklende. Sambruksområder er først og fremst et rom for opphold og byliv, og de trafikale funksjonene er
tonet ned. Det bør være balanse i fordelingen mellom motorisert trafikk, gående og syklende. Alle
trafikantgrupper er likestilt og må tilpasse seg hverandre.
Utforming:
Eksempelet viser sambruksområde der ingen trafikantgrupper har regulert prioritet. Tverrsnittet viser en
utforming primært uten oppdeling i gang- og kjørearealer, og uten skilt og oppmerking. Gategulvet anlegges
flatt uten kantstein eller nivåforskjeller. Ferdsel i disse områdene skjer ved samspill og interaksjon mellom
trafikantene og fordrer lav fart. Det kan angis ulike soner ved hjelp av variasjon i gatebelegget, og i dette
eksempelet er det ved bruk av vegetasjon angitt ferdselsareal for gående på den ene siden.
Sambruksområder skal utformes på en slik måte at kjørende velger et fartsnivå på 15- 20 km/t. Det er grunn til
å tro at sambruksområder ikke øker antall trafikkulykker på grunn av lav fart og økt oppmerksomhet. Samtidig
gir løsningen økt uttrygghet, og det kan være vanskelig å orientere seg for barn og andre som er mer avhengige
av tydelig og gjennkjennbar utforming.
Prioriteringer:
Gaten gir ingen prioritering av særskilte trafikantgrupper. Opphold og byliv har prioritet. Løsningen anbefales
ikke benyttet som del av hovednett for noen trafikantgrupper.
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Krav fra N100 Veg- og gateutforming
Sambruksområde:

ÅDT: Bør ikke overstige 4 000

• Ingen trafikantgrupper bør være prioritert
• Det bør være balanse i fordelingen mellom
motorisert trafikk, gående og syklende
• Parkering bør begrenses

Fartsnivå: Ønsket 15-20 km/t (ikke krav)

GATEEKSEMPEL 19: GÅGATE

Figur 82: Smal gågate tillatt med varelevering

Figur 83: Bred gågate tillatt med varelevering

Om gågate:
Gågater er særlig aktuelt i by- og tettstedssentra med mye handel og viktig publikumsrettet virksomhet.
Biltrafikk er ikke tillatt, mens det kan åpnes for varelevering gjennom bruk av underskilt. Sykling er tillatt, men
både kjøring og sykling skal skje på fotgjengernes premisser. Gågater tilrettelegges med oppholdskvaliteter som
gjør det attraktivt og trygt for gående å bruke gaten. Disse gatene er viktige byrom som bidrar til levende
sentrum.
Utforming:
Eksempelet viser gågate med mulighet for varelevering. Det er vist to ulike tverrsnitt. Figur 82 viser gågate
oppdelt med møbleringssone og med mulighet for varelevering. Gågaten har kun veggsone på én side. Ved
behov for tosidig veggsone kan eventuelt møbleringssonen reduseres med 0,5 meter. En asymmetrisk løsning
kan være aktuelt i gater med smalere bredde. Figur 83 viser gågate med møbleringssone og veggsone på hver
side.
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Tverrprofilene viser minimum bredde for at to vareleveringsbiler skal kunne passere hverandre. En mulig
løsning i smalere gater, og som samtidig gir god sikkerhet, er å regulere gaten med envegskjøring og/eller
regulere tidspunkt for varelevering slik at de skjer på tider av døgnet hvor aktiviteten er lavest mulig.
Generelt fravær av gjennomgående motorisert trafikk gjør at det er trafikksikkert å ferdes for gående og
syklister. Det kan være potensiale for konflikter mellom gående og syklende dersom syklister ikke har parallelt
tilbud.
Prioritering:
Løsningen prioriterer gående og sikrer tilgjengelighet for varelevering. Gågater benyttes for øvrig for å
prioritere opphold og handelsvirksomhet.
Gågate kan inngå som en del av et sammenhengende nett av gangforbindelser. Gågater bør ikke inngå i
hovednett for sykkel.
Krav fra N100 Veg- og gateutforming og N300 Trafikkskilt
•
•
•

•

Bør utformes uten kantstein og nivåforskjeller
Sidestilt ferdselssone bør ha bredde på minst 2 m
Bredde på midtstilt ferdselssone bør være minst
3,5 m. Faste elementer bør ikke monteres slik at
utrykningskjøretøy blir hindret.
Utrykningskjøretøy dimensjoneres som
kjøretøytype L.
I gater med mange butikker og serveringssteder
som har varelevering fra gaten, bør bredden være
minst 6 m over en lengde på minst 20 m slik at
kjøretøy i forbindelse med varelevering kan
passere hverandre
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Skilt: 548 Gågate og 550 Slutt på Gågate.
Underskilt 808.545 Varetransport tillatt
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