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FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER

FORORD
Formingsveilederen er laget som et hjelpemiddel for prosjektering
av hovedruter for sykkel i Trondheim, for å gi helhetlige løsninger.
Utformingsprinsipper er utviklet og omforent i en tverretatlig
arbeidsprosess som har foregått i 2020/2021. Løsningene som er
beskrevet i veilederen er i all hovedsak i tråd med Statens vegvesens
håndbøker og Trondheim kommunes normaler. Dokumentet er en
samling av illustrasjoner og tekst som er relevant for prosjektering
av sykkelanlegg langs hovedruter og er ment som et supplement og
veiledning i tillegg til gjeldende håndbøker, normaler og normtegninger.
Referanser til disse er gitt i tekst og samlet i oversikt i siste del av
dokumentet.

BEGREP:

			 DEFINISJON:

Separat sykkelløsning:

Forkjørsregulert sykkelkryssing

Dato for denne høringsutgaven er 01.09 2021.
Dokumentet er utarbeidet av Multiconsult for Miljøpakken. Tverretatlig
prosjektgruppe har bestått av representanter fra Trøndelag
fylkeskommune, Trondheim kommune og Statens vegvesen.
Kontaktperson: Torstein Ryeng, Statens vegvesen.
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Hovedsykkelrute

Med separat løsning for syklende
menes egen trasé som er fysisk
adskilt fra andre trafikanter
med kantstein eller rabatt/
trafikkdeler i kryssområder. På
strekning regnes også sykkelfelt
som separat løsning i følge V122
Sykkelhåndboka (Statens vegvesen,
2014)

Med forkjørsregulering for
syklende menes tilrettelagt
kryssing der annen kjøretrafikk
skal vike for sykkeltraséen . Statens
vegvesen er skiltmyndighet for
bruk av forkjørsregulering både på
riksveg, fylkesveg og kommunale
veger
Hovedsykkelruter i Trondheim
er definert i Sykkelstrategiens
kart, som ble vedtatt 24.04.2014
(Trondheim kommune, 2014)
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1. INTRODUKSJON
GYLDIGHETSOMRÅDE:
Formingsveilederens geografiske gyldighetsområde er hovedsykkelruter
innenfor Trondheim kommune. Hovedruter for sykkel er definert i
Sykkelstrategiens kart som ble vedtatt 24.04.2014 (se kart). Unntatt
er området som inngår i Gatebruksplan for Midtbyen (sak PS 0035/21
for bystyremøtet 25. mars 2021 ). I sentrums og lokalsenterområder
må utformingsprinsippene koordineres med lokale planer og strategier
(se figur side 5 ). Formingsveilederen er tilpasset premisser som er
identifisert innenfor definert gyldighetsområde, men kan også brukes for
områder utenfor og i resten av byvekstområdet – med forbehold om at
løsninger tilpasses lokale forhold og ambisjoner.

LADE

LEANGEN

SENTRUM

RANHEIM

STRINDA

STAVNE
BYÅSEN

TONSTAD

TILLER
HEIMDAL

Kartet viser hovedsykkelruter vedtatt i 2014 (Trondheim kommune, 2014), området som
inngår i Gatebruksplan for Midtbyen (merket i grått) er ikke en del av gyldighetsområde for
veilederen
Bakgrunnskart som viser hovedruter (Sykkelstrategi for Trondheim 2011-2025, side 13)
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MÅLOPPNÅELSE:
Gjennom Byvekstavtalen med staten er Trondheim forpliktet til å nå
nullvekstmålet; det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om
byen vokser. Byvekstavtalen bygger opp under FNs bærekraftsmål (FN
Sambandet, 2021) og krever at vi må gå mer, sykle mer og reise mer
kollektivt.

Tre viktige bærekraftsmål som sykkeltilrettelegging bygger opp under (FN Sambandet, 2021).

Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim
kommune står sammen om Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025.
Sykkelstrategiens visjon er å bli Norges beste sykkelby gjennom å oppnå
tre hovedmål:

Kart som viser definerte sentrumsområder
(FramtidsTrondheim, 2018)
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Målplakat hentet fra Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025 (Trondheim kommune, 2014)
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Bystyret vedtok 30.september 2020 at det er viktig at målene for
sykkelstrategien nås, (14% sykkelandel samt 35 km sykkelveger
og bygging innen 2023). Fylkestinget vedtok et lignende vedtak:
«Sykkelandelen skal opp på 14%, og vi skal bygge minst 35 km og
planlegge minst 50 km vei som er særlig tilrettelagt for sykkel i
perioden.» (ref. vedtak FT 76/20)
Formålet med formingsveileder for hovedsykkelruter i Trondheim er å
samle utformingsprinsipper som vil gi måloppnåelse, slik at disse kan
brukes som virkemidler ved gjennomføring av sykkeltiltak.
•
•
•

Formingsveilederen skal sikre helhetlige, gjenkjennbare, trygge og
driftsmessig gode løsninger.
Løsninger som prioriterer syklister og ivaretar trafikksikkerhet,
spesielt kryssutforming og retnings- og systemskifter.
Formingsveileder skal skape engasjement og forståelse for helhetlig
utforming av hovedsykkelruter i Trondheim.

GRENSESNITT TIL TIDLIGERE/ PÅGÅENDE ARBEID
Det finnes allerede en designveileder (Trondheim kommune, 2011)
som ble vedtatt samtidig som sykkelstrategien. Det foreligger også
formingsveiledere som ble vedtatt sammen med reguleringsplaner
for vegprosjekter i byen. I disse reguleringsplanene inngår
hovedsykkelruter som en del av prosjektene, f.eks. langs E6 Sør og E6 øst.
Utformingsprinsipper i denne veilederen bygger på tidligere studier og
erfaring fra bygging av sykkelanlegg i Trondheim og Oslo, samt erfaring
fra materiale og studieturer til byer med høystandard sykkel-system i
Gent, Amsterdam, København (m fl). Tidligere materiale og tegninger
er gjenbrukt/ fornyet der det er hensiktsmessig, og det er supplert
med elementer som mangler. Pågående arbeider som bydelsutvikling,
detaljering av gatebruksplan for Midtbyen, gjeldende Designprogram for
Midtbyen (Trondheim kommune, 2008), og utvikling av designmal for
Trondheim, vil også gi føringer for utforming av hovedsykkelrutene. Det
er viktig at arbeidene samordnes og bygger opp under felles standard.
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SYKLISTENES BEHOV:
For å nå målsetting om økt sykkelandel må det tilrettelegges for løsninger
som er sammenhengende, har god framkommelighet, er enkle å forstå og
enkle å ta i bruk. Samtidig skal det oppleves trygt for alle syklister, også
de usikre.
Intervjuer og forskning (Aldred, 2020) viser at uerfarne syklister føler seg
særlig utrygge i blanding med annen trafikk. Mange i denne målgruppa
har ikke trafikal opplæring og det kan ikke forventes at disse fullt ut skal
forstå skilt/ oppmerking eller har kunnskap om trafikkregler. Krav til
lesbarhet og intuitiv forståelse er dermed ekstra viktig.
Gjennom tverretatlig verkstedarbeid og studier av dagens situasjon
langs hovedrutene, pekte kryssutforming og systemskifter seg ut som
mest utfordrende for usikre syklister. I mange av eksemplene som ble
undersøkt må syklister opptre sammen med andre kjøretøy gjennom
kryssene, noe som anses som særlig avvisende for usikre syklister. For
å få flere til å føle seg trygge, og velge å sykle mer, er det derfor særlig
viktig å lage gode løsninger for kryss og systemskifter. Løsninger som
separerer (se begrepsforklaring side 3) uerfarne syklister fra kjøretøy på
strekninger med høy fart, og/eller høy andel kjøretrafikk, pekte seg derfor
ut som et utformingsprinsipp som ivaretar mål om: “flere, tryggere og
enklere».

ULIKE SYKLISTER: Håndbok N100 Veg- og gateutforming
(Statens vegvesen, 2021b) har i kapittel 5.1.1 en oversikt over
dimensjonerende mål for myke trafikanter. Her er også sykkel med
tilhenger angitt med dimensjoner. De siste årene har utvikling av
sykkelparken skutt fart, og bruk av sykkelvogn og lastesykler er blitt
mer vanlig. I tillegg er flere sykler utviklet for personer med spesielle
behov, eller bevegelseshemninger.

FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER

Elsykler og sparkesykler i ulike former gir også ulik bruk og større
hastighetsforskjeller. Utforming må ta høyde for at syklister er en variert
gruppe med svært ulike behov. Tiltak for forbisykling, størrelse på
venteareal og sykkelparkering må tilpasses denne utviklingen.

Hindringer som vil virke mot opplevd framkommelighet for syklende
kan være punkter eller strekninger som krever fartsreduksjon
eller stopp. Dette kan være avkjørsler, kryss, omveier, stigning,
holdeplasser, varelevering, parkering, blanding med gående og
gangfelt. For å sikre høy grad av framkommelighet må syklisten
oppleve få/små konflikter på strekningen.
Grad av opplevd trygghet kan f.eks knyttes til ubehag ved nærhet
til andre kjøretøy og/eller mangel på avstand i form av rabatt/
fysisk skille. Fysiske hindringer som ujevnt dekke, hull, dårlig sikt, dårlig
belysning, nivåforskjeller, smale partier og stort spenn i fartsnivå
mellom syklister vil også påvirke opplevelsen negativt. For at
hovedruten skal ha høy grad av trygghet må syklisten oppleve liten
grad av ubehag på strekningen.

Det må legges til rette for høy grad av opplevd framkommelighet og trygghet for alle slags syklister med ulike typer sykkel (Foto: Multiconsult)
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TIDSPERSPEKTIV:
Det er viktig å ha en klar formening om tidsperspektivet som løsningene
skal dimensjoneres for. Levetid for konstruksjoner som bruer og kulverter
er lang, det samme gjelder for rør og VA-anlegg. Veilederen er laget
for prosjektering av anlegg med 25-30 års levetid. Løsningene det
prosjekteres for skal tåle drift og vedlikehold i 30 år fra ferdigstillelse.
Langsiktig perspektiv når det gjelder kapasitet, og antall brukere, krever
forståelse for framtidens behov. Framtidig stedsutvikling der rutene
skal etableres kan være usikker. Det kan være behov for overordnet
planlegging for å tilrettelegge for ønsket arealbruk, og planleggingstida
kan bli lang. Derfor kan det være behov for å se på løsninger for kortere
tidsperspektiv for enkelte av strekningene. Etappevis utvikling med f.eks.
10 eller 2 års levetidsperspektiv kan være aktuelt å vurdere for å sikre
sammenhengende løsninger. Midlertidige løsninger er ikke en del av
veilederen, og slike kortsiktige løsninger må velges i samråd med vegeier
for de aktuelle strekninger.
Sikring av framkommelighet og trygghet for syklende i anleggsfase er
også et viktig punkt. Dette må ivaretas i prosjekteringsfase og videreføres
fra planfase. Behov for areal til midlertidige traseer, sikringsgjerder,
veivisning, med mer, må innarbeides i grunnlag for gjennomføring.
Midlertidige tiltak og faseplaner er ikke tema i denne veilederen, men den
kan brukes som grunnlag for vurdering av løsninger, og dimensjonering
av løsninger. Arealbehov i forbindelse med gjennomføring er nærmere
omtalt i kap 3.14.
DIMENSJONERENDE FART:
Sykkelhåndboka V122 (2014) legger til grunn at sykkelanleggenes
horisonalkurvatur dimensjoneres ut fra farten til de raskeste syklistene.
Dimensjonerende fart varierer mellom 25 og 40 km/t, avhengig av
områdetype og sykkelanlegg. Krysningspunkter over bilveg er sårbare
punkter, og høy fart medfører betydelig økt risiko for ulykker.
Det er ønskelig at gjennomsnittsfarten langs hovedruter skal være høy.
I byområder, inn mot kryss, og områder med mange fotgjengere bør
kurvatur tilpasses slik at trafikantene kan ha øyekontakt i god tid før
de møtes. I kryss, og i byområder, vil det også være naturlig å tilpasse
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sykkeltraseens kurvatur slik at omveger for gående unngås. Det er også
viktig for usikre syklister at utformingen tilrettelegges slik at farten til
andre syklister ikke bidrar til å øke utrygghetsfølelsen.
SYSTEMVALG OG STEDSTILPASNING:
Håndbok N100, kap 2.1.2 (Statens vegvesen, 2021b) angir
vurderingskriterier som må avklares på overordnet nivå for å oppnå høy
måloppnåelse for et sammenhengende hovedsykkelnettverk. For syklende
er det viktig å ha god framkommelighet, kunne orientere seg lett langs
ruten, at løsningene er lesbare, og legger til rette for logisk forløp uten
brudd eller store standardsprang. Ved å tilrettelegge for egne traséer med
tilstrekkelig avstand til andre trafikanter, god sikt, tydelig informasjon,
god belysning, og godt vedlikehold, sikres god framkommelighet og
trygghet. Arealbruk, gatestruktur og stedets karakter, gående og syklenes
behov i forhold til målpunkter, framtidig utvikling av bydelen og trafikal
situasjon fram i tid må tas i betraktning ved valg av system langs rutene.
Hovednett kan bestå av systemløsningene: blandet trafikk, sykkelfelt,
gang- og sykkelveg, sykkelveg med fortau, eller en kombinasjon av disse.
24.04.2014 vedtok bystyret Sykkelstrategi for Trondheim 2014 – 25.
I tillegg ble en rekke føringer lagt til grunn, blant annet at “Atskilt
sykkelveg med fortau benyttes som standardløsning på hovedrutene”.
Mange av strekningene er bygd med denne systemløsningen. Å rendyrke
et system vil gjøre sykkeltilbudet mer forutsigbart, lettlest og det blir
behov for langt færre systemskifter. Derfor anbefales sykkelveg med
fortau dersom det ikke er særlige andre grunner for å velge annen type
sykkelløsning.
Det anbefales å gjøre en foranalyse av strekningen man skal planlegge
for. Dette vil bidra til at man bygger sykkelanlegg som er tilpasset sine
omgivelser, og som dekker fremtidige behov for brukere av anleggene. På
neste side vises eksempler på analyse av omgivelser, behov og premisser
langs strekning på et overordnet nivå. Inspirert av Oslostandarden (Oslo
kommune, Bymiljøetaten, 2017) er det delt inn i fem kategorier av veg/
gater:
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Veger og gater delt
inn i fem kategorier.
Ulike forutstetninger i
gatetypene vil påvirke
valg av systemløsning og
krysstyper

LADE

JARLEVEIEN
LEANGEN

SENTRUM

RANHEIM

STRINDA

STAVNE
BYÅSEN

Kartutsnitt fra analyse gjort av Jarleveien i 2020.

STIKKORD TIL BRUK I ANALYSEN:
Er det mange mennesker som bruker fortauet pga. målpunkt?,
Behov for rekreasjon eller opphold? Innbyr fasader til stopp eller
gjennomfart? Behov for sykkelparkering? Hvilken fart bør syklistene
ha på strekningen? Fart på øvrige trafikanter? Hvilken kapasitet
skal gaten ha for andre trafikantgrupper? Reduksjon av kapasitet
for noen trafikantgrupper? Hvor mange kryssingspunkter finnes på
strekningen? Hvordan er sykkeltilrettelegging i tilgrensende gater?
Hvordan kan trygghetsfølelse og trafikksikkerhet for syklister ivaretas?
Er det fremkommelighet og flyt? Hva er behov for kapasitet i
framtidig situasjon? Er det god vegvisning?

TONSTAD

TILLER
HEIMDAL

Bilder fra strekningsanalysen viser at det er stor variasjon i kvalitet og omgivelser lags en
strekning (Foto: Google Maps og Multiconsult)
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Oslostandarden (Oslo kommune, Bymiljøetaten, 2017) deler inn analysen
i tre hovedkategorier “Bykvaliteter og opplevelse”, “Trafikale ambisjoner”,
“Gåenes og syklenes behov”. Det henvises til analysemetoden i
Oslostandarden for mer detaljert beskrivelse av analysen.
Stedstilpasning og gatestruktur vil påvirke opplevelsen av reisen for de
syklende. Det er viktig å ha et helhetlig blikk for ruten, og tilknytninger,
ved valg av systemløsninger. Syklende må kunne orientere seg lett
langs ruten, og legge til rette for logisk forløp uten brudd eller store
standardsprang.
Det anbefales at det utarbeides dimensjoneringsnotat som definerer
gatetverrsnittet langs hele ruten før prosjektering av den enkelte
strekning. Notatet dokumenterer vurderinger som ligger bak systemvalg.
Formingsveilederens kap 3.1 gir veiledning for utforming av de mest
aktuelle systemløsningene for Trondheim. Dette er sykkelveg med fortau,
sykkelfelt og sykkelgate. Systemskifter mellom disse vises i kapittel 3.2.
VALG AV KRYSSTYPE:
Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (Statens
vegvesen, 2013) kapittel 2.4 beskriver premisser for valg av krysstype.
Der anbefales at kryssløsninger vurderes over lengre strekninger, over et
større område og velges etter en samlet plan. Det er mange momenter
og trafikantgrupper å ivareta. Kryssutforming må avklares på overordnet
nivå. I by er situasjonen ofte særlig kompleks, og må vurderes i
forbindelse med overordnede arealplaner for bydel/ lokalsenter.

BRUK AV VIKEPLIKT/ FORKJØRSREGULERING:
Syklende må ha god framkommelighet i kryssingspunkter og
forkjørsregulering av sykkelveg vil bidra til dette. Statens vegvesen har
i notat 20/25386-1 (Statens vegvesen, 2020c) gitt kriterier for bruk av
forkjørsregulering av sykkelveger med og uten fortau:
•
•
•
•
•
•
•

Forkjørreguleringen skal gjelde for en sammenhengende strekning, og
ikke kun et enkelt, eller enkelte kryss på strekningen
Strekningen inngår i en attraktiv og viktig sykkelrute
Sykkelvegen er tilrettelagt for rask og trafikksikker sykling
Sykkelvegen er skilt fra fortau i samsvar med gjeldende
normalbestemmelser (N100)
Det er tilstrekkelig plass for kjøretøy å stoppe i sidevegen for kunne
opprettholde vikeplikt for passerende syklister
Sykkelvegen skal ha vegbredde min. 2,5 m
Kjøreretningene på sykkelvegen skal skilles med bruk av gul midtlinje

Vurdering av bruk av forkjørsregulering må foregå som del av overordnet
systemvalg og sees i sammenheng med andre trafikantgruppers behov.
Formingsveilederen viser i kap 3.2 løsninger som er i tråd med kriteriene
og hvordan disse kan utformes. Kapittelet viser også utforming av
kryss der det ikke anbefales forkjørregulering. Der det ikke er trygt å
tilrettelegge forkjørsregulerte kryssinger må det være tydelig lesbart at
syklisten må vike, slik at det ikke oppstår misforståelse. Det er viktig at
forskjell mellom disse krysstypene tydeliggjøres med fysiske og visuelle
virkemidler – dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.2.1 og 3.2.2.

For syklister er det viktig at kryss ikke representerer unødig hinder,
barriere eller omvei. Dette kan gi forsinkelse, eller virker avvisende, på
grunn av utrygghet. Formingsveilederen gir i kap 3.2. veiledning for
utforming av trygge, lesbare løsninger for syklende gjennom kryss.
Utformingsprinsippene skal kunne tilpasses til prosjektspesifikke forhold
slik at lesbarhet og utforming framstår nokså likt i kryssingspunkt for
syklistene uavhengig av kryssløsningens type, størrelse og kompleksitet.
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2. PROFIL
Det er ambisjoner om at hovedsykkelrutene skal være gode å oppholde
seg i. Elementer som gir opplevelse langs sykkelruta gjør at turen føles
raskere, og gjør sykkelturen til en god begivenhet. At turen føles som
en god opplevelse gjør at man vil sykle igjen, og gjør det også enklere
for sykkelen å konkurrere med bilen. For at en sykkelrute skal gi en god
opplevelse må den være tilpasset mennesket og menneskets sanser. Det
må være trær og grønt, farger, lukter, naturelementer som vann/sjø, lite
støy og biler og gjerne adskilt fra biltrafikken.
Kriterier for god visuell reiseopplevelse (Statens vegvesen, 2016):
- Vegens linjeføring skal gi trafikanten en god opplevelse av vegens
omgivelser, og være tilpasset både trafikant og landskap
- Det bør være gode opplevelseskvaliteter langs vegen. Reisens sekvenser
bør ha omgivelser som er lette å lese, og som samtidig gir god stimulans
- Reisen bør inneholde referansepunkter som skal fungere som
orienteringspunkter og høydepunkter, og skape en forventning
- Reisen bør ha god variasjon mellom ulike sekvenser. Variasjon kan være
åpenhet/lukket, ulike typer landskapet/omgivelser o.l.
- Mennesket må se en utsikt i 5 sekunder for å danne seg et klart inntrykk
av motivet. Det tilsvarer en strekning på 35m i 25 km/t (eller 48 m i 35
km/t).
Kort oppsummert vurderes reiseopplevelsen ut fra en sammenheng
mellom linjeføring, romlighet og utsikt, opplevelseskvaliteter, variasjon
og rytme.

Urbane omgivelser gir mange inntrykk med hendelser langs fasader og i gaterommet.
Hendelser langs sykkelruta gjør at vegen føles raskere å sykle. Bilde fra Torggata i Oslo (Foto:
Multiconsult)
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Landlige omgivelser langs Akerselva med elementer som vann, gress og trær, adskilt fra bilen,
lyder fra en rennende elv og fuglesang, gir en god opplevelse (Foto: Multiconsult)

Åpenhet og god utsikt langs sykkelvegen gir en god opplevelse, her på veg mot Ranheim
(Foto: Multiconsult)
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2.1 VEGETASJON
Beplantning langs hovedsykkelruta er en viktig del for å skape gode
opplevelser. Beplantning i rabatter gir avgrensning og avstand mot
kjørebane og beskytter de myke trafikantene. Samtidig kan en grønn
rabatt ta opp overvann. Det er viktig å tenke blågrønne-løsninger når
nye sykkelanlegg skal planlegges. Trerekke kan også få bilister til å
senke farten siden trærne, sammen med andre vertikale objekt, gir
perspektivvirkning, og får vegen til å føles smalere enn den egentlig er.
Beplantning har ledende og romdannende virkning, i tillegg gir trærne
årstidsvariasjon. Trærne er med på å vise veg for hvor sykkelruta går,
dette gjelder også vintersituasjon. Det bør velges trær med ulikt bladverk,
både farge og form, og trær som har blomstring. Dette vil være med å gi
variasjon langs sykkelrutene. Det kan for eksempel brukes trær med rødt
bladverk enkelte steder for å underbygge den røde temafargen. Det skal
ikke brukes allergifremkallende arter (Norsk standard, 2011) og heller
ikke fremmede arter (Artsdatabanken, 2018).
Skal det være trær i rabatten bør den være minimum 3 meter bred. Trær
som hogges skal erstattes, enten ny plassering på ca. samme sted eller i
nærheten. Hvor mange trær som bør plantes kommer an på omgivelsene,
er det mye grønt fra før er det mindre behov. Er det lite trær fra før må
trær prioriteres.

Trær gir årtidsvariasjon og opplevelse Som en del av profilering kan det
for sykkelruta, bilde tatt i Kjølberggata brukes trær med rødt bladverk,
i Oslo (Foto: Multiconsult)
bildet tatt i Elgparken i Oslo (Foto:
Multiconsult)
12
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Jarleveien, med trerekke på hver side, avgrenser syklisten fra kjøreveg og gir en god
sykkelopplevelse (Foto: Multiconsult)

Sykkelveg med fortau gjennom Ila har grønn rabatt mot kjørebane. Rabatten inneholder både
belysning og beplantning, og gir et godt rom å sykle gjennom (Foto: Terje Simonsen TRFK)
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2.2 RØDBRUNT DEKKE
Sykkelstrategien (Trondheim kommune, 2014) gir en rekke føringer, blant
annet “Som hovedregel benyttes rødbrun farge på sykkelanleggene, eller
ulike materialer og struktur, for å tydeliggjøre syklistenes ferdselsårer”.
Sykkelfelt skal alltid være rødbrune, i tillegg skal det for sykkelveger være
rødbrunt dekke i kryss der syklisten har forkjørsrett og ved avkjørsler. Der
det ikke er forkjørsrett for syklister skal det ikke brukes rødbrunt dekke
men svart asfalt. Dette underbygger hvor det er forkjørsrett for syklister
og ikke. Rødbrunt dekke kan gi falsk trygghet, det må gjøres en helhetlig
vurdering når man benytter rødbrunt dekke i kryss.
Rødbrunt dekke i kryss gir tydelig merking på hvor syklistene skal ferdes,
og gir signal til gående om at her kan det komme syklister. Visuell bruk
av farge vil bidra til at det blir mindre konflikter både mellom kjørende og
syklende, og mellom syklende og gående.

Rød brunt dekke gir tydelig ledning for syklister gjennom kryss, i tillegg til å “varsle” gående
om at her kan det være syklister (Fotomontasje fra Tiller: Multiconsult)

FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER

Det rødbrune dekket er ekstra viktig der det er uklare situasjoner, og
leder syklistene på riktig veg. Det rødbrune dekke trekkes litt forbi selve
krysset slik at det gir tydelig veiledning inn mot krysset for syklister, og
samtidig skiller gående og syklende. Hvor mye som skal være rødt forbi
kryss må stedstilpasses, og det må merkes så langt at situasjonen blir lett
å forstå.
Rødbrunt dekke kan være mer utfordrende å få tak i ved eventuelle
reparasjoner. Det kan brukes både asfalt og merking i kaldplast (eventuelt
andre gode alternativer). Merking med kaldplast er trolig billigere og
enklere å bruke ved reparasjon.

Rød brunt dekke kan være til hjelp for å forhindre at gående stiller seg opp for å vente på
grønt lys midt i sykkelvegen (Fotomontasje fra Jarleveien: Multiconsult)
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2.3 VEGVISINING
Vegvisningen langs hovedsykkerutene er en viktig faktor for synlighet,
vegfinning og orientering langs hovedrutene. Ulike syklister orienterer seg
ulikt - og det er viktig å ta i bruk flere samstemte virkemidler for å oppnå
god lesbarhet, helhet og flyt på strekningene.

prosjektet er i oppstartsfasen.

Det anbefales at sykkelvegnettet deles inn i rutenummer for å gjøre det
lettere å orientere seg. Det kan brukes farger på rutekartene for å gjøre
de mer lesbare. Sammen med belysning og gjennomgående materialbruk
vil vegvisningen forsterke helhet og status for hovedrutesystemet.
Sykkelskilt og merking i bakken med rutenummer gjøres fortrinnsvis i
tilknytning til kryss, og litt før og etter, for å gi god informasjon. Merking
i bakken bør helst ikke legges der det er kjøretøy da slites merkene
fortere bort.
Det skal merkes der det kan være usikkerhet om vegen videre, som i
kryss, der det er retningsendring og/eller systemskifte. Dette kan f.eks.
være ved start og slutt av ei bru. Vertikal merking med skilt er ekstra
viktig vinterstid da snø kan gjøre det vanskelig å følge merking i bakken.
Det må vurderes fra sted til sted hvor det er nødvendig med merking.
Skilt bør inneholde rutenummer, sted og km til målpunkt.
Bakgrunnsfargen på sykkelskilt har rødbrun farge i henhold til Statens
vegvesens håndbøker. Skiltstolper har farge angitt i Designprogram for
Midtbyen (Trondheim kommune, 2008).

Standardskilt skal ha buet ramme
rundt skiltet i samme farge som
Designprogrammet for Midtbyen
angir. Skilt skal vise rutenr, sted
og km til målpunkt. Bilde tatt i
Oslo (Foto: Multiconsult)

Vegvisningsskilt kan også
festes på baksiden av andre
skilt. Bilde tatt i Oslo (Foto:
Multiconsult)

Mindre skilt kan plasseres
langs sykkelruten for å vise
hvilken rute du er på og for
å signalisere at du er på rett
veg. Bilde tatt i Oslo (Foto:
Multiconsult)

Profilering og vegvisning vises likt også gjennom lokale sentra.
Sykkeltavle med tellinger av antall syklister bør ha samme form og farge
som skilt forøvrig.
Gjennom arbeidet med formingsveileder for hovedsykkelruter er det
identifisert behov for et eget vegvisningsprosjekt. Behovet er tydelig
fordi det er alt for dårlig vegvisning for syklister i Trondheim i dag. I et
fremtidig vegvisningsprosjekt bør man blant annet se på inndeling av
ruter og rutenummer. I sammenheng med vegvisningsprosjeketet bør
det utarbeides digitale kart og digitale løsninger. Prosjektet bør være et
samarbeid mellom etatene. Det er startet et landsdekkende prosjekt om
vegvisning gjennom vegvesenet der Trondheim kommune deltar, dette
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Vegvisning med rutenavn og sykkelmarkering markert i bakken, bilder tatt i Oslo (Foto: Multiconsult)
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3. TEMA OG ELEMENTER
2.4 BENKER OG OPPHOLDSMULIGHETER
Benker langs hovedsykkelruter er positivt både for gående og syklende
som vil ha en pause. Benker langs sykkelvegene bygger også opp under
kravet om universell utforming, og gir de som trenger det steder å
hvile. Steder å hvile er særlig viktig der det er bratt (stigning over 5-7%).
Benker plasseres ellers der det er hensiktsmessig som ved utsiktspunkt
og målpunkt. Benkene bør ha lokal tilpasning og utformes i henhold til
Designprogram for Midtbyen (Trondheim kommune, 2008)

Kapittelet beskriver utformingsprinsipper for de mest aktuelle tema og
elementer for sykkeltilrettelegging (se også tegningshefte for større
utgave av snitt og plantegninger som er vist som figurer i dette kapittelet).
Generelt henvises det til N100 Veg og gateutforming (Statens
vegvesen 2021b), V122 Sykkelhåndboka (Statens vegvesen, 2014) og
Trondheim kommunes normtegninger for ytterligere krav til utforming
av sykkelfelt, sykkelveg og bredder på fortau. Se liste over aktuelle
normtegninger bakerst i dokumentet

3.1 SYSTEMLØSNINGER
I dette kapitlet beskrives utformingsprinsipper for de mest aktuelle
systemløsningene for hovedruter i Trondheim.
Viktige virkemidler som kan gi måloppnåelse er at traséene har
tilstrekkelig bredde, er tilpasset økning i antall syklister og har få
konfliktpunkter slik at de gir fleksibilitet, og er tilpasset ulikt fartsnivå
mellom syklistene. Mange av rutene har stigning, og utvikling av
sykkelparken for elsykler, sparkesykler, lastesykler med mer vil trolig gi et
større spenn i fartsnivå og arealbehov langs sykkeltraseer i framtiden.
–Utforming av tiltak må ivareta behovet for forbisykling.
Andel syklende og gående på hovedrutene i dag, og i framtidige
prognoser, tilsier separat løsning mellom myke trafikanter. Egne separate
traséer for både gående og syklende er viktig for å unngå konflikter/
ulykker, sikre universell utforming og god lesbarhet for alle.

Ved for eksempel utsiktspunkt kan det være hensiktsmessig å plassere benker. Bildet er tatt mot
Ranheim (Foto: Multiconsult)
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Tilstrekkelig areal i ventesoner, rabatter som buffer mot biltrafikk,
klimatilpasset overvannshåndtering og plass til snøopplag er elementer
som også er viktige for måloppnåelsen. Ved prosjektering må hele
gatetverrsnittet sees i sammenheng, slik at sykkeltrasé, rabatter,
sidearealer, fortau og utstyr prosjekteres som en helhet. Veiledning for
utforming av disse elementene finnes i kapittel 3.
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3.1.1 SYKKELVEG MED FORTAU
Sykkelveg med fortau er et separat anlegg for gående og syklende som
er skiltet som sykkelveg og adskilt fra øvrig trafikk med rabatt. Rabattens
bredde og innhold tilpasses stedet og rabattens funksjon. Det henvises til
kap. 3.8 for utforming av sidearealer og rabatter.
Sykkelveg med fortau egner seg i følge Sykkelhåndboka V122 (2014)
best på strekninger med få kryss og avkjørsler. Sykkelveg med fortau
har god kapasitet og fungerer for sykling i ulike hastigheter, også rask
sykling (over 30 km/t). Denne løsningen er mye brukt langs hovedruter i
Trondheim, også i tettere byområder (se begrunnelse i kap 1. Systemvalg
og stedstilpasning).

*Forutsetninger for bruk av minimumskategorien knyttes til helhetsvurderinger av
tverrsnittet i den enkelte situasjon. Det må være omforent med vegeier at man kan gå
ned på anbefalt bredde. Forhold som kan tillate minimumsløsninger er f. eks. nærføring
til kulturminner, verdifulle bytrær mm. Bruk av minimumsløsninger over kortere
strekninger må vurderes i sammenheng på strekninger og i forhold til vintersituasjon.
Det er en forutsetning at andre virkemidler som omfordeling eller reduksjon av
andre elementer i tverrsnittet/ på strekningen er vurdert som alternativ før valg av
minimumsbredde for sykkeltraséen.

Som standard anbefales 4 meter bredde for sykkelveg på
hovedsykkelrute. Dette for å ha god nok plass til ulike typer syklister,
og plass til forbikjøring. Bredder må i tillegg tilpasses antall gående,
syklende, og forventet fremtidig utvikling. I tabellen vises anbefaling
av bredde på sykkelveg knyttet til syklende i makstimen i framtidig
situasjon:

Syklende i maks-timeni framtidig situasjon
(min 10 år fram)
< 200

Sykkelveg (begge retninger) i meter
Anbefalt

Minimum*

3,0

200-900

4,0

>900

4,5-

Skulderbredde kommer i tillegg til angitte bredder i tabellen

3,0*

Rabatt

Sykkelveg

Fortau

Veggsone

Eksempel på soneinndeling for sykkelveg. Bredder på rabatt og sideareal vil variere ut fra
tilgjengelig bredde, og om man er i by eller mer landlig. Bredder på sykkelveg og fortau kan
også variere ut ifra antall gående og syklende. Veggsone er aktuelt i by og lokale sentra
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Behov for ekstra bredde i forhold til anbefalingene kan være aktuelt i
følgende situasjoner:
•

•

I bratte bakker kan det (på grunn av svært stort spenn i fartsnivå
mellom syklende oppover og nedover) være behov for å legge
inn ekstra «vinglebredde» for at sykling skal oppleves trygt:
Dette gjelder særlig oppover. Ekstra bredde gir også mulighet til
forbisykling
På strekninger der avstand til murer, kanter, rekkverk og annet er
kort, kan det også være behov for å legge inn ekstra bredde som
buffer, se eksempel i kap 3.7.

Sykkelveg med fortau med smal rabatt

Når det gjelder bredde på fortau ved sykkelveg anbefales 2.5m bredde.
Minimum som sikrer fri ferdsel er 2.0m. På strekninger der antall gående
vil være stort ,og langs skoleveg der elevene gjerne går flere i bredden,
anbefales å øke fortausbredden. Dette for å unngå at gående forviller seg
ut i sykkeltraséen.

Sykkelveg med fortau med bred rabatt og plass til trær

FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER
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3.1.2 ENVEGSREGULERT SYKKELVEG

3.1.3 SYKKELFELT

Envegsregulerte sykkelveger bør ha bredde min 2.5m for å sikre plass til
forbisykling innenfor kanten. Denne løsningen krever fravik for å kunne
benyttes.

Oppmerkede sykkelfelt ligger i samme plan som kjørebanen. Sykkelfeltet
er adskilt fra kjørebanen med stiplet skillelinje. Denne løsningen passer
for gater med middels stor trafikk, lav tungbilandel og lav hastighet.
Sykkelfeltet skal ha en bredde som gir syklisten tilstrekkelig avstand til
motorkjøretøy, og god plass til å sykle forbi andre syklister.
2 meter bredde inkludert kantsteinsklaring og oppmerking anbefales som
standard for sykkelfelt på hovedsykkelrute. Dette er vist i figur under:

Sykkelvegen bygges med kantstein som gir et fysisk skille mellom
de ulike trafikantene. Dette kan føre til økt trygghet, sikkerhet og
framkommelighet for flere trafikanter.
Dagens vegnormaler anbefaler å bygge toveis sykkelveger, der
man sykler i begge retninger. Statens vegvesen i samarbeid med
Bymiljøetaten gjennomførte pilotprosjekt for å innhente erfaringer
med enveis sykkelveg i Oslo, der man sykler i én retning. En slik
sykkelveg kan være egnet på utfordrende strekninger, der det
oppleves spesielt utrygt å sykle. Enveisregulert sykkelveg brukes mye
i Danmark og Nederland. Konklusjonen fra pilotprosjektet er at alle
trafikantene føler seg tryggere i gata (Statens vegvesen, 2020a)

Løsning for sykkelfelt

Det skal være 2m bredde for å ha god nok plass til ulike typer syklister
(feks. lastesykler), mulighet til å sykle sammen og plass til forbikjøring.
Brede sykkelfelt gir også økt trygghet da man får mer avstand til
motorisert trafikk. Det kan være aktuelt å øke til bredde 2,2 meter
på kortere strekninger der syklisten er ekstra utsatt og trenger økt
beskyttelse.
Sykkelfeltet kan beskyttes med oppmerket bufferfelt på utsatte steder
og delstrekninger (se eksempler på: https://www.vegvesen.no/fag/
fokusomrader/miljovennlig-transport/sykkeltrafikk/pilotprosjekt-for-sykkel/
sykkelfelt-med-buffer)

Envegsregulert sykkelveg i Åkerbergveien i Oslo, kantsteinen og høydeforskjellen mellom
sykkelfelt og kjørebane gjør at syklister føler seg tryggere (Foto: Multiconsult)
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Der det er stigning bør man ha bredere sykkelfelt på grunn av større
spenn i fartsnivå mellom syklister, og økt behov for forbisykling. Smalere
sykkelfelt kan være aktuelt i gater med lav trafikk, få tunge bilder og lav
fart. Minimumsbredde for sykkelfelt er 1.8m.
FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER

Det kan være aktuelt å benytte system med ensidig sykkelfelt oppover
i bakker langs ruter med lav ÅDT og fart eller ensidig sykkelfelt i
envegskjørte gater. Slike systemvalg må gjøres som del av helhetlig
vurdering langs ruten (se kap 1 om systemvalg).

3.1.4 SYKLING MOT ENVEGSKJØRING
Sykling mot envegskjøring kan være aktuelt i gater med lav fart og lav
ÅDT for å oppnå sammenhengende sykkelvegnett og unngå omveier for
syklister. Se Håndbok N100 kapittel 4.2.2 (statens vegvesen, 2021b).
Slike gater kan ha sykkelfelt i begge retninger eller ensidig sykkelfelt mot
kjøreretningen. Løsningen krever ekstra god tilrettelegging i kryss og ved
inn og utkjøring i den envegsregulerte gaten. Skilt, fargebruk og ekstra
oppmerking brukes også for å gjøre fotgjengere som skal krysse gata
oppmerksom på at det kommer syklende i begge retninger.

Eksemplet fra Sverres gate viser ensidig sykkelfelt mot kjøreretning. Med kjøreretning er det
benyttet sharrows for å markere syklistens plass i gata (Foto: Multiconsult)
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3.1.5 SYKKELGATE MED BEGRENSET TRAFIKK
Blandet trafikk kan være aktuelt som system i gater der ÅTD ikke
overstiger 2000 og fartsnivået er 30km/t eller lavere. Det vises til
kapittel om overordnet vurdering av system og kryssutforming for
sammenhengende rute i kapittel 1.
Det er viktig å sikre at strekninger med blandet trafikk ikke virker
avvisende på usikre syklister. Trygghetsfølelse i kryss med blandet trafikk
vil kunne påvirke måloppnåelse for usikre syklister. Systemskifte inn og ut
av sykkelgaten må utformes i tråd med anbefalinger om lesbare og trygge
sykkelanlegg.
Utforming av sykkelgate med tosidig fortau er vist i figur til høyere.
Godt helårs tilbud for gående er en forutsetning for at blandet trafikk
skal fungere som systemløsning. I gater uten tilstrekkelig brede fortau
vil gående/ skolebarn komme til å bruke samme areal, dermed vil
framkommelighet for syklende langs hovedruten reduseres.
Illustrasjon som viser eksempel på utforming av sykkelgate (Illustrasjon: Jon Opseth, Statens
vegvesen, 2020d)

Illustrasjonsfoto fra boliggate langs skoleveg i Trondheim, viser strekning med blandet trafikk
og smale fortau (Foto Mari Olden, Trondheim kommune)
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3.2 KRYSSUTFORMING
For at sykkelvegnettet skal fungere er det nødvendig med gode
kryssløsninger for syklende. Det anbefales at sykkeltrafikken er adskilt fra
biltrafikk og gående også gjennom kryss.
I bysituasjoner er det ofte krevende å få til gode løsninger for alle
trafikkantgrupper, da det er lite tilgjengelig areal.
Selv om det er viktig å få til en god løsning for alle trafikantgrupper vil det
fokuseres på syklistene i denne veilederen. I skissene og tegningsheftet
vedlagt veilederen, er det vist elementer som er relevant for syklisten
eller sykkelvetilbudet. Hovedfokuset ligger ikke på elementer for andre
trafikantgrupper.
Det anbefales separat løsning i kryss, det vil si kryssløsninger der
syklistene har et eget areal adskilt fra biltrafikken gjennom krysset (se
begrepsforklaring side 3). Arealet for de syklende burde i størst mulig
grad være separert fra biltrafikken med rabatter og lignende, som
beskrevet i hovedprinsipper for sykkelløsning. Om man får til dette, vil
det føre til økt trygghet for de syklende.

Eksempel på kryss langs sykkelveg ved Strindheim knutepunkt (Foto: Multiconsult)

I Trondheim er det både sykkelveger og sykkelfelt i gatene, noe som gjør
at kryss ofte også vil bli et systemskifte. Det er viktig at det tas hensyn
til alle strømmene, og det skal være lett å forstå hvilket areal som er
forbeholdt de syklende.
I noen situasjoner kan beste løsningen for syklende være å krysse bilveg
planskilt fra biltrafikken. Planskilte kryss bygges der syklistenes sikkerhet
og fremkommelighet ikke kan ivaretas på en god måte. For mer om
planskilte kryss, se kapittel 3.7 om bruer og underganger.
Dette kapittelet tar for seg forkjørsregulerte kryss, rundkjøringer og
signalregulerte kryss.
Det anbefales tidlig dialog med skiltmyndigheter i hvert enkelt prosjekt.

Eksemplet fra Jarleveien viser at det trengs god plass i kryss for å gi plass til ventende syklister
(Foto: Multiconsult)
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3.2.1 T-KRYSS, VIKEPLIKT FOR KJØRENDE
I mindre kompliserte kryss kan forkjørsregulering for syklister vurderes.
Kryssing av sekundærvegen bør være minst 5 meter fra selve krysset
slik at det er plass til en bil mellom hovedveg og krysningspunkt. På
denne måten ivaretas sikt mellom syklist og bilist på en god måte. For
hovedsykkelruter anbefales det at bilistene har vikeplikt da dette gir god
fremkommelighet for syklister. Kravene til forkjørsregulert sykkelveg
angitt i Statens vegvesens (2020c) notat 20-25386-1 må oppfylles (se
kap. 1, side 10).
Det kan medføre fare hvis sykkelvegen krysser over armer med stor
trafikk, eller høy tungtrafikkandel. Risiko og trygghetsfølelse for
syklistene må vurderes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Figuren viser t-kryss med forkjørsregulert sykkelveg. Avstand fra
hovedveg til sykkelkryssing bør være minst 5 meter, og kravene i N300
til forkjørsregulert sykkelveg må være ivaretatt for å etablere løsningen.
Løsningen anbefales på hovedsykkelruter.
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Sykkelkryssing og gangfelt bør være hevet, slik at det blir en fartshump
for biler i sekundærvegen. Rødbrunt dekke på sykkelveg bør benyttes.
Det anbefales at det rødbrune dekket trekkes litt forbi selve krysset for
å tydeliggjøre systemet både for syklister, bilister og gående (se kap.2.2
Profilering).
Forkjørsregulert kryss er mest aktuelt i T-kryss, der sykkelvegen
følger hovedvegen og en mindre trafikkert sekundærveg krysser over
sykkelvegen. Forkjørsregulert kryss kan også brukes i x-kryss.

Bildetekst?
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3.2.2 T-KRYSS, VIKEPLIKT FOR SYKLENDE
I kryss der man ikke tilfredsstiller krav til forkjørsregulert sykkelveg
utformes krysset slik at syklende skal vike for trafikk på sekundærvegen.
For å tydeliggjøre forskjell fra kryss der syklisten har forkjørsrett, bør
krysset utformes med brede gangfeltstriper. Rødbrunt dekke brukes ikke
i selve krysningen av kjørevegen. Utformes ellers likt som forkjørsregulert
sykkelveg.

Illustrasjon av t-kryss der syklende skal vike for bilister på sekundærvegen.
Sykelvegen stoppes foran og bak krysningpunktet, og bredt gangfelt etableres.

FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER
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3.2.3 X-KRYSS MED SYSTEMSKIFTE
Sykkelveg kan forkjørsreguleres gjennom x-kryss. X-kryss kan utformes
som systemskifte mellom sykkelfelt og sykkelveg. Krysningspunktet
for sykkelveg bør trekkes 5 meter fra krysset, og etableres vinkelrett
på kjørevegen. Det bør tilstrebes å etablere minimum 2 meter bred
trafikkøy mellom kjøreveg og sykkelfelt. Dette for å redusere lengden
på gangfeltet, samt beskytte syklisten. Løsningen vil også bidra til økt
trafikksikkerhet mellom venstresvingende syklister, og biltrafikk, ved at
syklisten ledes ut og i bue før krysningspunktet. Dette sikrer øyekontakt
mellom trafikantene før kryssing.

Det er viktig at vinterdrift av sykkelfelt blir ivaretatt i utformingen av
trafikkdeler mellom sykkelfelt og kjøreveg.
Dersom trafikkmengden er for stor i denne typen kryss vil
trafikkavviklingen bli dårlig, og da anbefales ikke løsningen.
Det kan også vurderes om hele krysses skal heves. Opphøyd kryss vil gi
økt oppmerksomhet til syklister og gående. Dette bør sees i sammenheng
med omgivelser, overvannshåndtering mm.

Illustrasjon av x-kryss med systemskifte. Sykkelvegen kan
forkjørsreguleres gjennom hele eller deler av krysset,
dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle med hensyn til
bl.a. trafikksikkerhet og trafikkstrømmer
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3.2.4 RUNDKJØRING
Dagens rundkjøringer oppleves ofte som utrygge for syklister siden de
som regel må sykle sammen med biltrafikken gjennom rundkjøringen.
For å oppnå økt sikkerhet og trygghet anbefales det egne separate
sykkeltraséer utenfor kjørevegen. Dette gir beskyttelse og god
fremkommelighet.
Det anbefales toveis sykkelveg rundt rundkjøringer. Denne bør etableres
rundt hele rundkjøringen, men kan også etableres bare på deler. Dette
må vurderes og tilpasses i hvert enkelt prosjekt. Enveis sykkelveg rundt
rundkjøringen anbefales ikke.
Ved kryssing av armene i rundkjøringen må de syklende krysse vinkelrett
på kjørevegen. Dette medfører mer kantete linjeføring, noe som godtas
i kryssområdet, da det er ønskelig at også syklistene skal redusere
farten gjennom krysset. Hvert krysningspunkt mellom sykkelveg og
bilveg i rundkjøringen løses på samme måte som i forkjørsregulerte
kryss: Krysningspunktet skal være minst 5m fra sirkulasjonsarealet for
bilistene. Det er viktig at sikt mellom kjørende og syklende blir ivaretatt
ved krysningspunktene. Dette kan være utfordrende å få til, spesielt for
høyresvingende, store kjøretøy. Dersom man ikke oppnår tilstrekkelig sikt
ved krysningspunktet kan man gi syklister vikeplikt. Et annet alternativ
er å etablere krysningspunktet lengre unna sirkulasjonsarealet. Dette
vil i mange tilfeller føre til omvei for syklende og gående, og faren for
villkryssing må vurderes og ivaretas.

Rundkjøring ved Stabells veg og Byåsveien (Foto: Multiconsult)

Det anbefales at tilstøtende sykkelveger/sykkelfelt har vikeplikt inn i
sykkelvegen som går rundt rundkjøringen.
Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke krysningpunkter som skal
være opphøyde, eller om hele krysset skal være opphøyd. Dersom
krysningspunktene opphøyes på kollektivstrekninger bør humpen
utformes som modifisert sirkelhump for 50 km/t.

FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER
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Illustrasjonen viser rundkjøring med ulikt sykkelsystem i hver arm,
samt toveis sykkelveg rundt rundkjøringen. Egen sykkelveg rundt
rundkjøringen gjør det enkelt å tilrettelegge for systemskifter. I vestre
arm er separat sykkelfelt adskilt fra kjørevegen. Denne løsningen
anbefales spesielt der det er to felt inn og ut av rundkjøringen, da
gangfeltet vil få en bedre løsning med venteareal mellom kjøreveg og
sykkelveg. Trafikkøy mellom kjøreveg og sykkelfelt bør være minimum
2 meter bred, og utformes slik at vinterdrift kan ivaretas på en god
måte. Denne løsningen bør tilstrebes ved sykkelfelt, da den vil gi en mer
trafikksikker og oversiktlig løsning spesielt for venstresvingende syklister.
Det bør være minimun 2,5 meter avstand mellom kantsteinene for at
sykkelfeltet skal kunne brøytes.

syklister kommer brått på bilisten. Løsningen bør kun benyttes der det
ikke er plass til å etablere trafikkdeler. Sykkelfelt uten trafikkdeler bør
ikke etableres i gater/veger med stor andel tunge kjøretøy.
Nordre arm viser sykkelveg med fortau, og østre arm viser kombinert
gang- og sykkelveg.

Løsningen er imidlertid plasskrevende og kan være utfordrende å
etablere, spesielt i bystrøk. I søndre arm er det vist sykkelfelt uten
trafikkdeler. Denne løsningen kan øke faren for at venstresvingende

Rundkjøring med 4 armer og ulikt
system i hver arm. Egen sykkelveg rundt
rundkjøringen
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Illustrasjonen viser eksempel med 3-armet rundkjøring med egen
sykkelveg rundt. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om det er
nødvendig at sykkelvegen går hele vegen rundt rundkjøringen, eller
om det er tilstrekkelig med kun deler av runden. Dette avhenger av
bl.a. trafikkstrømmer og tilgjengelig areal. Dersom man kun etablerer
deler av runden, vil man få færre krysningspunkt. Dette vil være bra for

trafikkavviklingen i krysset, samt færre konfliktpunkt. Det kan imidlertid
føre til omveier for gående og syklende, som igjen kan føre til villkryssing.
Utforming må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Rundkjøring med sykkelveg rundt og tilstøtende
sykkelveger
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3.2.5 SIGNALREGULERTE KRYSS
Som hovedregel burde signalregulerte kryss unngås for hovedsykkelruter.
De stedene det er mulig å etablere en annen type kryss, eller legge
sykkelvegen utenom krysset, burde dette gjøres. Signalregulerte kryss
gjør det vanskelig å separere syklister fra andre trafikantgrupper uten
at avviklingen i krysset blir dårlig. De fører også til stopp og venting på
reisen, noe som gjør ruta mindre attraktiv for syklende.
For å kunne gi syklister et tilbud som er adskilt fra andre trafikantgrupper
i signalregulerte kryss må man ha eget sykkelsignal. Når det gis grønt lys
for syklistene med sykkelsignal kan det ikke være noen konflikterende
strømmer i krysset, noe som fører til at svingebevegelser over
sykkeltraséen ikke kan ha grønt signal samtidig. Alle svingebevegelser
som krysser en sykkelveg må da ha eget svingefelt, noe som vil gjøre
krysset mer plasskrevende og omløpstid på signalanlegget lenger.
Unntaksvis kan sykkelvegen stoppes rett før krysset, syklistene ledes
over krysset som fotgjengere med sebrastriper og grønn mann, for så
å fortsette sykkelvegen på andre siden av krysset. Dette vil ikke gi et
sammenhengende tilbud for syklister, men kan være eneste mulighet
enkelte steder. Det anbefales ikke å bruke denne løsningen med mindre
det ikke kan unngås.

Signalregulert kryss med sykkelboks i Kjøpmannsgata i Trondheim (Foto: Multiconsult)

Sykkelsignal for syklister i Innherredsveien (Foto: Multiconsult)
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Ved bruk av sykkelsignal i lysregulerte kryss kreves det eget svingefelt for alle kjørende som
krysser sykkelvegen. Krysset blir derfor veldig stort om det skal være sykkelkryssing i flere armer
i et lysregulert kryss. Sykkelsignalet plasseres etter der hvor gangkryssing over sykkelvegen
befinner seg
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Hvis det ikke er mulig å etablere egne svingefelt for alle svingebevegelsene som krysser
sykkelvegen kan sykkelvegen stoppes, og syklistene ledes over krysset som gående med
sebrastriper og grønn mann
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I mange eksisterende signalregulerte kryss er det lite tilgjengelig areal
for å etablere egen sykkeltrase gjennom krysset. Det er ofte ikke mulig
å etablere egne svingefelt, og innføring av sykkelsignal blir derfor
utfordrende. Vrimlefase kan være et alternativ for å innføre sykkeltilbud
gjennom slike kryss. Med det menes å gi gående og syklende grønt
samtidig i alle armer på krysset. Det etableres også eget areal for de
syklende og eget sykkelsignal. Gående krysser først sykkelvegen, og
får eget vrimleareal på innsiden av sykkelvegen der de også kan krysse
diagonalt. Syklister sykler rundt på eget avsatt areal. Fordelen med
vrimlefase er at man får etablert egen sykkelløsning gjennom krysset uten
å kreve ekstra areal. Løsningen vil gjøre at kapasiteten i krysset går noe
ned, da man innfører en ekstra fase.
Løsningen er ikke testet, og det anbefales at det gjennomføres et
pilotprosjekt før løsningen eventuelt innføres som standard løsning
for sykkel. Det må også avklares hvordan løsningen skiltes dersom
lyssignalet er nede.

Figuren viser signalregulert kryss med sykkelboks. Se håndbok V122 (Statens vegvesen, 2014)
for utdypende informasjon

HÅNDBOK V122 (Statens vegvesen, 2014): I signalregulerte kryss
med sykkelfelt anbefales det å bruke sykkelboks eller tilbaketrukket
stopplinje for motorvogn.
Ved sykkelfelt bør stopplinjen trekkes noe tilbake i forhold til
stopplinjen for sykkelfeltet for a sikre at høyresvingende kjøretøy er
oppmerksom på tilstedeværelsen av syklister. Sykkelfelt kan også
avsluttes i sykkelboks hvis det kun er ett kjorefelt i tilfarten. Se håndbok
V122 for utdypende informasjon om sykkelboks i lysregulerte kryss.
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Eksempel på vrimlefase, løsningen kan
testes som pilotprosjekt
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3.2.6 UREGULERT KRYSS
I kryss med lite trafikk og lavt fartsnivå kan man velge å ha uregulert
kryss. For å sikre høy oppmerksomhet til myke trafikanter bør da hele
kryssområdet heves og gjerne ha et annet materiale i dekket. Dette vil
indikere at bilistene kjører gjennom krysset på de myke trafikantenes
premisser, og i deres fart.

Figuren viser uregulert kryss. Kryssområdet bør opphøyes for å sikre høy oppmerksomhet til
myke trafikanter
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3.2.7 KRYSS MELLOM SYKKELVEGER
Der to sykkelveger med fortau møtes utenom bilveg ledes fotgjengere
over sykkelvegen med gangfelt. Det anbefales ikke å markere
vikepliktsforhold internt mellom sykkelveger i t/x-kryss, da er det
høyreregel som vil gjelde i krysset. Ved stor trafikkmengde eller behov
for fartsreduksjon i krysset bør rundkjøring for sykkelvegene vurderes.
Trafikkøy i sykkelrundkjøring bør utformes slik at vinterdrift kan
gjennomføres på en god måte.

Kryss mellom sykkelveger kan utformes enten som t/x-kryss eller sykkelrundkjøring
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3.3 SKILTING/OPPMERKING/SYKKELSIGNAL
SKILTING
Sykkelrutene skal skiltes med skilt 520 der det er sykkelveg eller med
skilt 521 der det er sykkelfelt. Disse skiltene settes opp ved begynnelsen
på sykkelvegen, eller sykkelfeltet, og gjentas etter kryss eller ved behov.
Skilting skal utføres i henhold til håndbok N300 (Statens vegvesen,
2012a).
Der det er skiltet sykkelveg gjelder reglene for sykkelveg på strekningen.
Sykkelvegen skal separeres fra fortau og kjøreveg med kantstein eller
rabatt.
Der det er skiltet for sykkelfelt gjelder reglene for sykkelfelt på
strekningen. Sykkelfeltet er regnet som et kjørefelt, og skal skilles
fra andre kjørefelt med oppmerking. Andre kjørende kan ikke bruke
sykkelfelt.
Det anbefales at bruk av andre skilt på sykkelveg holdes til et minimum,
og at løsningene er utformet på en slik måte at de er selvforklarende.
Dette for at personer som ikke har trafikal opplæring, f.eks. barn, også
skal kunne forstå hvordan man skal ferdes på sykkelvegene. Se også
kapittel 2.3 om vegvisning.

Eksempel på visningsskilt langs hovedsykkelrute, se kap for vegvisning. Bildet er tatt ved
Vækerø i Oslo (Foto: Multiconsult)

Skilt 520 Sykkelveg (Statens
vegvesen, 2012a)

521 Sykkelfelt (Statens
vegvesen, 2012a)
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OPPMERKING
Langs sykkelrutene skal det være vegoppmerking i tillegg til skilting.
Vegoppmerking er beskrevet detaljert i håndbok N302 Vegoppmerking
(Statens vegvesen, 2021d), og oppmerking skal utføres i henhold til dette.
Sykkelfelt skilles fra andre kjørefelt med skillelinje. Skillelinjene skal føres
forbi avkjørsler, men ikke gjennom kryss.
Sykkelveg deles med midtlinje. Midtlinjen skal være gul og markeres som
varsellinje.
I kryss med vikepliktsregulering eller signalregulering der syklistene ikke
har vikeplikt brukes oppmerkingen «sykkelkryssing», som er firkantede
bokser. Disse skal ikke brukes når syklistene har vikeplikt.
Som veiledning merkes sykkelsymbol og retningspiler også på asfalten.
Ved sykkelveg med fortau anbefales det å bruke symbol for gående på
fortauet samme sted.
Krysningspunkter for gående over sykkelveg skal merkes med egen type
gangfelt med smalere striper.
Det kan brukes «sharrows» i kjørebane for å markere sykkelens plass i
gata selv om det ikke er egen sykkeltilrettelegging på strekningen. Dette
er særlig aktuelt i sykkelgater.

Sykkelsymbol og retningspiler på sykkelveg ved Bromstadveien (Foto: Multiconsult)

SYKKELSIGNAL
Sykkelsignal gjelder for syklister i sykkelkryssing med sykkelfelt eller
sykkelveg. Ved bruk av sykkelsignal skal dette gjøres i henhold til
Håndbok N303 (Statens vegvesen, 2021e).
Denne typen signaler benyttes kun der kryssing på grønt lys kan skje uten
konflikter med andre trafikantgrupper.
Lyssignal for syklende har en
miniatyr av sykkelvegskilt over
lyssignalet (Statens vegvesen,
2021e)

Sharrows- oppmerking for sykling i blandet trafikk (Statens vegvesen, 2021a)
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3.4 TILTAK FOR ØKT TRAFIKKSIKKERHET
I alle kryss der sykkelvegen krysser bilveg bør det vurderes om det
er behov for fartsreduserende tiltak både for bilistene og syklistene.
Krysningspunkter over bilveg er sårbare punkter og høy fart medfører
betydelig økt risiko for ulykker. Ved gangkryssinger over sykkelveg bør
det ikke legges opp til full dimensjonerende hastighet på sykkelvegen, da
syklistene har vikeplikt for kryssende gangtrafikk.

OPPHØYD KRYSSOMRÅDE
En måte å senke farten til biltrafikken gjennom kryss er å heve krysset
opp til samme nivå som gang- og sykkeltrafikken. Kjørevegen heves som
en fartshump før gang og sykkelkryssing i alle armene, for så å hodes
oppe på det nivået gjennom hele krysset. Dette anbefales i mindre kryss
med lite trafikk og uten kollektivtransport.

OPPHØYDE KRYSNINGSPUNKTER
I større kryss og kryss med kollektivtransport anbefales det fartsreduksjon
ved hjelp av modifiserte sirkelhumper ved krysningspunktene i alle
armene i krysset. Fartshumpene gjør også at sykkeltraséen kan krysse
uten høydesprang. Annen utforming av humpene kan velges i prosjektene
så lenge fartsreduksjon og høydesprang gir samme funksjon for
sykkelvegen.

STRAM LINJEFØRING
Der det er mulig bør kryssene gis en stram linjeføring med smale
kjørefelt. Dette gjør at lengden på kryssinger blir kortere og fartsnivået
reduseres for biler. I kryss med kollektivtrafikk må det tas hensyn til
dette, og linjeføringen kan ikke være like stram.

Kurver med radius mindre enn kravet for sykkelveg kan bevisst brukt som fartsreduserende
tiltak inn mot krysningspunkt for gående. Bildet tatt ved Christian Fredriks gate i Trondheim
(Foto: Multiconsult)

REDUSERT FART MOT KONFLIKTPUNKT
Dersom det er nødvendig å senke farten på syklistene anbefales det
ikke direkte fartsreduserende tiltak, men krappere kurvatur inn mot
krysningspunktet. Sykkelhåndboka sier at det skal være minst 40m
radius på kurvene til en sykkelveg. På strekninger skal dette overholdes
for god fremkommelighet, men inn mot kritiske punkt (som f.eks. med
en bussholdeplass) kan radien senkes som et fartsreduserende tiltak.
Rumlestriper som fartsreduserende tiltak for syklister anbefales ikke.
FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER
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3.5 MATERIALBRUK
Det skal brukes materialer som er holdbare over tid, som kan ha
forenklet vedlikehold og hyppig drift. Dette gjør at sykkelanlegget kan
dimensjoneres for fremtiden, og har lang tidshorisont som beskrevet i
målene.
I hovedsak er det foreslått farget dekke og asfalt på hovedsykkelruter
og det brukes overbygning som beskrevet i N200 Vegbygging (Statens
vegvesen, 2021f). Se kapittel 2.2 om fargebruk på sykkelanlegg. Når en
hovedsykkelrute møter en lokal sentrumskjerne kan dekketype endres for
å signalisere at nå er man i et miljø der man må ta mer hensyn. Bredder
og juridisk merking er den samme som ellers på sykkelruten. Et slikt
type system gir helhet til sykkelruten, samtidig som man symboliserer at
syklisten må ta mer hensyn gjennom lokale sentra. Belegning prosjekteres
i henhold til Håndbok V262 Steindekker (Statens vegvesen, 2018).

KANTSTEIN OG OVERBYGNING
Kantstein angir avgrensning mellom ulike vegareal og skaper et juridisk
skille mellom de ulike formålene. I tillegg fungerer kantsteiner som
naturlig ledelinje for universell utforming.

Her er annet type dekke brukt gjennom et sentrum for å signalisere sykkelveg. Bredde og
symbolbruk er den samme, men symbolbruken har annen type utforming mer tilpasset
omgivelsene (Foto: Mari Olden, Trondheim kommune)

Kantsteinsdetaljer utformes som vist i Trondheim kommunes
normtegninger TK-J-01. Det er i hovedsak tre varianter som er aktuelle
langs hovedsykkelruter: Kantstein hovedveg, kantstein mellom sykkelveg
og fortau og kantstein ved gang- og sykkelveg.
Det er viktig at vegoverbygningen har tilstrekkelig bæreevne til å tåle
tunge maskiner ved bygging og vinterdrift. Tykkelse på bærelag og
forsterkningslag vurderes deretter og i henhold til Håndbok N200
Vegbygging (Statens vegvesen, 2021f). Dekket består av to lag asfalt etter
beskrivelse i normtegninger, to lag asfalt vil gi en jevnere flate.
Ved valg av overbygning bør det være dialog med vegteknolog.
Typisk utforming av sykkelveg med fortau i dagens sykkelsystem i Trondheim (Foto hentet fra
presentasjon: Trondheim kommune, Merete Wist - Byplankontoret (2020)
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3.6 BELYSNING
Belysning har som funksjon å lede, skape trygghet og gjøre det mulig å
sykle på kveldstid/vinterhalvåret.
Master og armaturer må plasseres utenfor gang- og sykkelareal og lys
på gangveger bør følge samme side. Det bør velges armaturer som ikke
blender og det bør alltid utføres lyspunktberegning for riktig plassering
av stolper og armatur.
Master må ikke plasseres i sikkerhetssone, det henvises til vegvesenets
håndbøker og til Veilysnormen til Trondheim kommune (2021) for
ytterligere informasjon.
Der det er gunstig bør det etableres fellesmast/stolpe for belysning og
signalhoder, slik at en slipper to stolper rett ved siden av hverandre. God
og jevn belysningen fremhever kontraster. Skygger som kan kamuflere en
mulig hindring og bør unngås. Skilt og informasjonstavler bør ha integrert
belysning eller være lyssatt.
Krysningspunkt, inn og utløp av undergang og andre steder der man
kan komme i konflikt med andre trafikanter, bør ha intensivbelysning.
Intensivbelysning vil være et trafikksikkerhetstiltak som kan forhindre
ulykker.

Eksempel på effektbelysnining i kulvert ved sykkelstamvegen i Stavanger. God belysning i
kulvert gjør det trygt å ferdes også på kveldstid (Foto: Multiconsult)

Det kan være aktuelt med effektbelysning langs sykkelveg for å for
eksempel vise endring av rute (se også kap 2.3 for vegvisning).
Rekkverk på bruer der det er sykkelanlegg anbefales opplyst.
For valg av type armatur bør det velges master og armatur som
harmonerer med møblering forøvrig på stedet. Det henvises også til
“Designprogram for Midtbyen” (Trondheim kommune, 2008) som tar for
seg type armatur som skal brukes.

God belysning langs sykkelruta gir god ledning for syklistene på kveldstid. Bildet er tatt på
sykkelstamvegen i Stavanger (Foto: Multiconsult)
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3.7 BRUER, UNDERGANGER OG MURER
Planfri kryssing kan være aktuelt som en trygg løsning som gir høy
framkommelighet for syklister der hovedrutene passerer kjøreveger
med høy fart, trafikkerte gater, og kompliserte kryssområder. Planfrie
kryssinger bør plasseres og utformes slik at de gir tilgjengelighet til
viktige målpunkter og er i tråd med naturlige ferdselsretninger. Unødige
omveier for hovedrutene må unngås, dette gjelder både vertikalt og
horisontalt. For å skille gående og syklende og skape forutsigbare
situasjoner anbefales alltid separert løsning med kantstein gjennom
kulvert og over bru.
Oppmerking av sykkelveg, og forsterket bruk av symboler vil bidra til
forutsigbar ferdsel mellom trafikanter og forhindre ulykker. Bredder
som anbefales for sykkelanlegg over bruer, og gjennom kulverter, er
de samme som for systemløsninger (se kap 3.1). Bredder over bru og
gjennom kulvert bør være uendret i forhold til strekningen før og etter for
å unngå standardsprang. Gjennom kulvert er det særlig viktig at breddene
opprettholdes.
Se også krav i N100 (Statens vegvesen 2021b) for utforming av gangog sykkelbruer. Krav til konstruksjonsdetaljer utføres ihht. N400
Bruprosjektering (Statens vegvesen, 2015), fri bredde og rekkverk for
bruer ihht. håndbok N101 (Statens vegvesen 2021c). Det må vurderes
om det er behov for ekstra areal til snøopplag og driftsareal på bruer.
Siktforhold må ivaretas ved kurvatur. Trygghetsfølelse ved ferdsel i
kulverter er svært viktig for å tilrettelegge for økt bruk. God belysning,
sosial kontroll og god sikt gjennom kulvert er viktig. Det er også viktig
å ha god lesbarhet både for gående og syklende inn, gjennom og ut av
kulverter. Kryss nær kulvert plasseres slik at krav til siktforhold mellom
gående og syklende er ivaretatt og forsterkes med farge og symboler som
forsterker lesbarhet.

Granittsteinskant mellom sykkelveg og fortau over bru ved Strindvegen (Foto: Multiconsult)

Det bør vurderes om snøsmelteanlegg, lydabsorbsjon, lyse vegger og
forsterket belysning er nødvendig for å avbøte evt. ulemper, se eksempler
på belysning i kap 3.6.

Undergang med god sikt gjennom (Statens vegvesen/ViaNova, 2020b)
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Høye murer, vegger eller skjermer helt inntil traseen gjør at vegen føles
smalere da det ikke er noe tilgjengelig sideareal – det anbefales at det
legges inn buffer på minimum 25cm.
Skjermer er også omtalt i kap 3.13.

Eksempel fra Lilleby i Trondheim som viser buffer langs støyskjerm (Foto: Statens vegvesen)

Sykkelveg med buffersone mot støyskjerm på sykkelstamvegen i Stavanger. Variasjon av bed
og faste dekker i buffersonen(Foto: Multiconsult)
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Grønn buffersone inn mot mur langs sykkelveg i Oslo ved Vækerø (Foto: Multiconsult)
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3.8 SIDEAREALER OG RABATTER
Rabatter gir trygg buffer mellom sykkelveg og kjørende og gjør at man
unngår sprut fra kjøreveg. Håndbok N101 (Statens vegvesen 2021c) angir
at for veger med fartsgrense 50 eller 60 km/t skal det være trafikkdeler
på minst 1.5m mellom veg og anlegg for syklende.
Der anlegg for syklende går langs veg med 70-80 km/t skal det være
trafikkdeler på minst 3 meter. Over 90 km/t må gang-sykkelveg være
utenfor vegens sikkerhetssone.
Langs veger med fartsgrense mindre enn 50 km/ t er det ingen krav til
trafikkdeler. Dersom det er høyt trafikknivå og eller stor tungbilandel
kan det virke avvisende på usikre syklister å sykle tett opptil kjøretrafikk,
derfor anbefales trafikkdeler for alle ruter der situasjonen tilsier det.
Rabatter ivaretar flere viktige funksjoner, alt etter utforming og bredde.
Skilt har krav til avstand fra asfaltkant som også knyttes til fartsgrense.
Skilt og lysstolper bør plasseres i rabatt mellom kjøreveg og sykkelveg
langs hovedsykkelrute. Se kapittel 3.3 og 3.6 for prosjektering av skilt
og belysning. 1.5m bredde anbefales som minimumsbredde for rabatter
med skilt og lysstolper. Minimum 3m bredde anbefales for rabatter som
skal ha trær. Se også Trondheim kommunes normtegning TK-O09 for
ytterligere krav til etablering av trær. Rabatter kan brukes til å samle
opp vann fra sykkelveg (når den har permeabelt dekke) og fungere som
snøopplag. Det er i tillegg en stor fordel om kummer plasseres i rabatt
om dette er mulig. Rabatten kan enkelte steder være et fleksibelt areal
som anlegges med overkjørbart dekke. Dermed kan rabatten brukes til
forbikjøring for syklende der det er smalt, eller som lomme der syklister
kan stoppe langs sykkelruten. Rabatten kan brytes opp for å gi plass til
innfelt parkering. Ved bruk av rabatter får man et naturlig venteareal/
hvileareal ved kryssing av kjøreveg for gående og syklende. Rabatter
kan utformes i ulike typer dekker som feks. gress, gressarmering eller
steindekke.

Håndbok V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt, figur 4.1.2 viser avstand til skilt
(Statens vegvesen, 2009)

Rabatt med varierende bredde, belegning og trær er brukt i rabatten. Bilde fra Richard
Birkelands vei i Trondheim (Foto: Multiconsult)

Det er utfordrende å vedlikeholde grønne rabatter under 1.5m langs høyt
trafikerte veger pga. støv og salt. Det anbefales fast dekke med fuger av
betong for slike rabatter slik at de kan spyles.
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Type dekke i rabatter, trafikkdelere og sideareal tilpasses ellers til
omgivelsene. Det anbefales at bredde på rabatt bør være 4 meter i
tettbygde strøk der det er behov for møbleringssone med varelevering,
benker, sykkelparkering, grønt og lignende. Langs kollektivtrase
anbefales også 4 meter bredde slik at man har plass til plattformer med
leskur i rabatten.
I andre tettbygde strøk anbefales minimum 3 meter bredde for å få plass
til trær og annen type beplantning (se også kap 2.1 om vegetasjon).
Unntaksvis kan minimum 1,2 meters bredde velges der fartsnivået tilsier
det, dersom tverrsnittet er trangt og det ikke er behov for møblering.
Dette velges i samråd med vegeier og sees i sammenheng med andre
elementer i tverrsnittet – som reduksjon av kjørebanebredde eller
sideforskyving av traseen. I landlige omgivelser, eller der fartsgrensen
er over 60 km/t, bør det vurderes bredere trafikkdeler for å øke
attraktiviteten for gående og syklende, samt ha mulighet for å plante trær
uten at de havner i sikkerhetssonen.

Foto fra Ilevollen i Trondheim som viser rabatt med gress, trær og blomstrende bunndekker
(Foto: Multiconsult)

Overgang mellom rabatt med gress, og felt
med belegning med fuger av betong, fra
Strindvegen Trondheim (Foto: Multiconsult)
Eksempel på bred rabatt i forbindelse med stasjonsområde for Metrobuss. Rabatten benyttes
til sykkelparkering, bilde fra Høgskoleringen i Trondheim (Foto: Multiconsult)

FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER

HØRINGSUTGAVE 01.09.2021

41

3.9 OVERVANNSHÅNDTERING
Trygg flomveg i gater kan utformes ved hjelp av gatens tverrfall,
kantsteiner, grøfter og grøntstruktur. Vann ledes fra sykkelveg til grønn
rabatt eller sandfang og overvannssystem, på denne måten unngår man
at det blir liggende vann i vegen. Dette er fordelaktig både sommer- og
vinterhalvåret.
Det er også aktuelt med lukket overvannsløsning og det henvises til
Trondheim kommunes normtegninger som beskriver denne typen
overvannsløsning.

Det anbefales å tilstrebe minimum 1% lengdefall. Sykkelveg og fortau
bør ha motsatt 2 % tverrfall (det bør kun være unntak der dette ikke lar
seg gjøre uten å smalne bredden vesentlig). Det må ikke renne vann fra
sidearealer over sykkelbanen. Det bør være jevn helning og høyt krav til
overflateavvik slik at ikke vann samler seg i dammer. Det bør også stilles
krav til flomveier som tar unna vann fort, på denne måten unngår man at
det blir stående vann som fryser i sykkelbanen.
Se kap 3.15 Tekniske løsninger for anbefaling angående sluk.

Illustrasjonen viser gatetverrsnitt med brede rabatter der overvann kan ledes fra vegareal til grønne rabatter. Det må vurderes i det enkelte prosjekt om det er aktuelt å tilrettelegge for
fordrøyning i rabatter (Illustrasjon: Multiconsult)
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3.10 HOLDEPLASSER
For sykkeltilrettelegging forbi metrobusstasjoner henvises det til
“Metrobuss Prosjekteringsanvisning for stasjoner” (Miljøpakken, 2020),
for sykkeltilrettelegging forbi andre bussholdeplasser henvises det til
Trondheim kommunes normtegninger.

Sykkelveg legges bak metrobusstasjon og holdeplasser som her ved Christian Fredriks gate i
Trondheim. Det bør legges en buffersone inn mot leskur (Foto: Multiconsult)
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3.11 VARELEVERING OG GATEPARKERING
Uavhengig om det er sykkelveg eller sykkelfelt bør traséen føres bak
gateparkering og vareleveringslomme.

VARELEVERING
Der det lar seg gjøre bør varelevering legges til tider utenom rushtid.
Sykkelfelt og sykkelveger skal som hovedregel ledes mellom arealet som
brukes til varelevering og fortauet, dette gjeldet også ved taxilomme.
Sykkelfelt beskyttes med smale rabatter eller trafikkøyer. Dette beskytter
den syklende bedre, og reduserer risikoen for feilbruk og farlige
situasjoner.

BILPARKERING
Sykling tett inntil parkerte biler oppleves utrygt og skaper farlige
situasjoner. Sykkelfelt og sykkelveg føres bak parkerte biler. Sykkelfelt og
sykkelveg beskyttes med smale rabatter, eller trafikkøyer, og tilstrekkelig
buffersone for åpning av dører. Dette beskytter den syklende bedre
og gir mindre fare for feilbruk og farlige situasjoner. Det gjør også at
fortausarealet skjermes bedre mot biler.

FORBUD/ FRAVIK
Det bør ikke tillates parkering på innsiden av sykkelfelt. Det kan gis fravik
for én enkeltstående vareleveringslomme skiltet med parkering forbudt,
og dimensjonert for én lastebil på innsiden av sykkelfelt. Det samme
gjelder inntil to HC-plasser. Ved slike løsninger må det dimensjoneres
slik at dørsone og kjøretøy ikke når ut i sykkelfeltet.

Sykkelveg og sykkelfelt skal føres bak lomme for taxi, varelevering og parkering slik som vist i
eksempel fra Strindheim (Foto: Multiconsult)
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3.12 SYKKELPARKERING
Tilrettelegging for parkering av sykler er en viktig del av å tilrettelegge
for flere, enklere og tryggere. I forbindelse med hovedruter er det behov
for sykkelparkering i nærheten av viktige målpunkter som holdeplasser,
lokalsenter, sentrale gater og knutepunkter. Sykler finnes i flere
størrelser, og det er viktig å ha fleksible arealer for å manøvrere og sette
fra seg sykkelen. Universell utforming er viktig også her – spesialsykler
må ha plass. Takoverbygget parkering er nødvendig der sykler skal
stå ute vinterstid. Stativer bør ha god kvalitet, lang levetid, og være
fleksible, slik at sykler kan låses fast tilpasset ulike fasonger og høyder.
Sykkelparkeringer bør være godt synlige på avstand slik at man rekker
å stoppe/ svinge inn til parkeringen. Plassering tilpasset god sosial
kontroll er nødvendig slik at syklene kan stå trygt uten å bli ødelagt
eller stjålet. Belysning og synlighet bør også sikres. Områder mellom og
rundt stativene bør enkelt kunne feies og brøytes. Stativtype bør følge
Designprogram for Midtbyen (Trondheim kommune, 2008). For utforming
av sykkelparkering, se også tiltaksplan for Midtbyen (2017), Normtegning
TK-1-41, Håndbok N100 (Statens vegvesen 2021b) og V122 (Statens
vegvesen 2014) for dimensjonering og utforming.

Fleksibel
sykkelparkering med
plass til ulike typer
sykler. Sykkelstativ
bør i tillegg ha
møbleringssone
rundt seg, slik at
soneinndelingen er
tydelig. Dette er også
en fordel for universell
utforming (foto: Mari
Olden, Trondheim
kommune)

Ved kjøpesenter og lignende kan
farger fra senteret benytts slik som
ved Sirkus shopping i Trondheim (Foto:
Multiconsult)

For sykkelskap er som hovedregel farger bestemt av Trondheim
kommunes Designprogram for Midtbyen (2008) benyttes. Sykkelskap
kan ha stedstilpassede farger ved f.eks. kjøpesenter. Det bør være hvitt
sykkelsymbol på boksen som symboliserer at det er sykler som skal
parkeres der (som vist på bildet under til venstre).
Sykkelhotell kan anlegges ved knutepunkt og større målpunkt.

Sykkelhotell ved kollektivknutepunkt på
Tonstad (Foto: Multiconsult)

Sykkelparkering med møbleringssone rundt ved
metrobusstasjon Portalen (Foto: Multiconsult)
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Som hovedregel skal farger
bestemt av Trondheim kommunes
Designprogrammet for Midtbyen
benyttes slik som ved Leutenhaven
(Foto: Multiconsult)

Det bør i tillegg være informasjon på
sykkelskapene som gjør at man lett forstår hva de
skal benyttes til. Bildet er tatt ved CC-Vest i Oslo
(Foto: Multiconsult)
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3.13 REKKVERK, GJERDER OG SKJERMER
Det ønskes minst mulig bruk av rekkverk. Rekkverk for syklende benyttes
der det oppstår faremomenter som definert i N101 Trafikksikkert
sideterreng og vegsikringsutstyr (Statens vegvesen, 2021c) kap 3.5.
Dette kan være ved feks. bratte/vertikale skråninger, elver og vann og
eventuelt andre faremomenter påvist i trafikksikkerhetsvurdering. Der
det er høydeforskjell over krav i TEK17 § 8-3 må rekkverket også være
fallsikret/klatresikkert. Klatresikkert rekkverk utformes ihht § 12-15 i TEK
17.
Ledegjerder i tett by vil kunne oppleves som stengsler og bør kun
brukes der det er ekstra behov. Det kan være behov for ledegjerde for
å skille myke trafikanter fra hverandre der det kan oppstå misforståelse
og konflikter. Det kan også være behov for ledegjerde for å skille mot
parkeringsplasser og private kjørearealer som ikke trenger kjøresterkt
rekkverk.
Der det er behov for rekkverk og gjerder langs sykkelveg skal de ha enkel
og solid utforming. Det må ikke være utstikk fra gjerdet i styrehøyde
og gjerdet må ikke være til hinder for syklende. Enhetlig utforming og
fargebruk kan gi synergieffekt som element og være med å forsterke
profil, synlighet og lesbarhet langs rutene. Der det er høydeforskjell skal
rekkverket trappes.

Rekkerverk bør bøyes utover slik at det blir bedre plass til syklistene. Bilde hentet fra
Formingsveileder E39 Sykkelstamveg Stavanger-Sandnes (Statens vegvesen, 2016)

På bruer med sykkelveg bør rekkverket være bøyd utover (se bilde). Dette
gir bedre plass for syklende på brua. Det anbefales også lys på rekkverk.
På noen strekningene kan det være behov for støyskjerming langs ruten.
Der det er behov for støyskjerm mot biltrafikk bør sykkelveg ligge på
“stille side”. Støy fra biltrafikk bør vurderes ved plassering av sykkelveg
langs hovedveg med fartsgrense 60 km/t og høyere. Støyskjermer bør
i minst mulig grad ødelegge for opplevelser som syklist. Skjerm bør
utformes slik at reisen for syklende oppleves trygg og variert.
Se også bildeeksempler i kapittel 3.7

Rekkerverk brukt langs sykkelstamvegen i Stavanger (Foto: Statens vegvesen)
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3.14 GJENNOMFØRING OG TEKNISKE LØSNINGER
Det er viktig å ivareta tekniske installasjoner i grunnen både under
prosjektering og bygging. Geoteknikk, forurensede masser, VA m.fl må
ivaretas og det må holdes dialog med kabeletater. Kabler og eksisterende
VA- ledninger må innhentes før planlegging starter. I forbindelse
med planlegging skal det tidlig være dialog med geotekniker. Det
må være tett dialog med alle kabeletater gjennom hele prosessen, og
spesielt i forbindelse med bygging av tiltaket. I tillegg må det sikres
nok plass til anleggsgjennomføring. Det anbefales å stille krav til
utslippsfri gjennomføring, tilrettelegging for dette må innarbeides i
prosjektgrunnlaget. I anleggsgjennomføringen må syklister og gående
sikres trygg veg gjennom anlegget. Det bør vurderes å stenge kjørefelt for
bil før man stenger gang- og sykkeltilbud.
Det anbefales at kummer i sykkelvegen holdes til et minimum for å gi
slett dekke i sykkelveg. Kjefsluk bør benyttes der de vurderes å ha god
nok kapasitet, hvis ikke skal sandfang benyttes. Tekniske installasjoner
som trekkekummer bør plasseres i rabatt. Se tekniske detaljer i
Trondheim kommunes normtegninger.
Tekniske installasjoner i grunnen må ivaretas under prosjektering og bygging (Foto: Odd
Nygård, TRFK)

Det kreves stort arealbehov i anleggsfase (Foto: Statens vegvesen)
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3.15 DRIFT, VEDLIKEHOLD OG VINTERSITUASJON
For at flere skal sykle hele året og det skal oppleves enkelt og trygt å
bruke sykkelen må drift og vedlikehold prioriteres høyt. Det forutsettes at
alle hovedruter for sykkel skal oppfylle krav til Vinterdriftsklasse GsA ihht.
håndbok R610 (Statens vegvesen, 2012b): Bymessig strøk med høy gangog sykkeltrafikk.
Ved prosjektering er det relevant å ivareta forhold som må innarbeides
allerede ved planlegging og bygging:
•
•
•
•
•

•

•
•

Høy kvalitet på anleggene som bygges vil forebygge hull og sprekker
og sikre god overvannshåndtering
Løsninger som sikrer plass til snøopplag og tilrettelegging av lave
nivåsprang mellom rabatter og gang- og sykkelareal er tiltak som gjør
det enkelt å feie og brøyte
Smale rabatter og trafikkdelere nær kjøretrafikk må tilrettelegges med
materialer som er enkle å spyle for støv og salt, anbefaler fast dekke
med fuger av betong
I kryssområder må avstand mellom kantsteiner mellom trafikkdelere
og fortau være tilpasset brøyteutstyr, minimum bredde 2.5m
Tverrfall og slukplassering bør være slik at ikke store mengder
rennende vann krysser sykkelvegen ved nedbør, eller at det blir
stående vann på sykkelvegen. Dersom det ligger til rette for det bør
det være takfall mellom sykkelveg og fortau
Sykkelanleggene bør utformes slik at man unngår at løse
partikler lett kommer inn på sykkelanleggene. Vegetasjon nær
inntil sykkelanleggene må stelles slik at beplantningen ikke blir
sikthindrende eller vokser seg inn over sykkelarealene
Ved bruk av vegetasjon bør det tas hensyn til hvordan
vegetasjonsarealene enklest mulig kan ryddes for søppel
På veger som saltes bør det vurderes særskilte tiltak for å unngå at
snø, slaps og salt brøytes inn på sykkelfelt eller sykkelveg

I kryssområder må avstand mellom kantsteiner mellom trafikkdelere og fortau være tilpasset
brøyteutstyr, minimum bredde 2.5m

Dersom det ligger til rette for det bør det være takfall mellom sykkelveg og fortau
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DIMENSJONERENDE FOR PROSJEKTERING ER OGSÅ DRIFT OG VEDLIKEHOLD
I BARMARKSSESONG:
•
•
•

•
•
•

Sykkelfelt og sykkelveger skal feies regelmessig
Merking av sykkelfelt og sykkelveger skal skje tidlig i sesongen og
gjentas før merkingen blir slitt
Ujevnheter og sprekker skal måles jevnlig. Ujevnheter, sprekker
og skader skal utbedres umiddelbart. Reasfaltering fortas etter
vedlikeholdsplan. Dekkene bør freses ved jevne mellomrom for å
unngå nivåsprang
Sand og andre farlige partikler (knust glass) må fjernes, både ved
feiing straks isen er borte og med jevnlig oppfølging gjennom hele
barmarksesongen
Løv og organisk materiale fjernes hver høst, og oppfølgende hver vår
Vegoppmerking, særlig langs sykkelfelt, bør gjenopprettes tidligst
mulig om våren og om nødvendig også oppfriskes om høsten
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Rabatt i Christian Fredriks gate med fast dekke, dette gjør det enkelt å spyle for støv og salt.
Det anbefales fast dekke med settelag og fuger i betong for belegg som skal spyles hyppig
(Foto: Multiconsult)
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HØRINGSUTGAVE

FORMINGSVEILEDER FOR HOVEDSYKKELRUTER

Tema

Kravdokument /referanser*

Forhold til formingsveilderen

Gateutforming

Håndbok N100 Veg- og gateutforming

Utforming av gater og kryssområder skal prosjekteres i henhold til håndbøker. Formingsveilederen
beskriver prinsipp for tilrettelegging og virkemidler for syklende. Løsninger skal være i tråd med
regelverk og prosjektering av løsninger må samordnes med andre krav og vurderingsgrunnlag

Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområde
Håndbok V120 Premisser for geometrisk utforming av
veger
Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og
gatekryss
Håndbok N200 Vegbygging
Håndbok N300 Trafikkskilt, del1-5
Håndbok N302 Vegoppmerking
Håndbok N303 (Trafikksignalanlegg)
Håndbok V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt
Håndbok V262 Steindekker - Belegningsstein, heller,
gatestein og plater
Sykkelanlegg

Håndbok V122 Sykkelhåndboka

Kollektiv

Håndbok V123 Kollektivhåndboka
Metrobuss, Prosjekteringsanvisning for stasjoner

Gående

Håndbok V127 Kryssingssteder for gående

Drift og vedlikehold
Konstruksjoner

Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av
riksveger
Håndbok N400 Bruprosjektering

Universell utforming

Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater

Krav til ivaretakelse og tilpasninger til UU skal ivaretas ved å bruke kravdokumenter for UU.
Formingsveileder viser skisser som angir utformingsprinsipper for syklende.

Overordnede planer og
retningslinjer

KPA
Sykkelstrategien
Gåstrategien

Mål og retningslinjer er innarbeidet i målsetting for arbeidet. Vurdering av måloppnåelse for disse.

Andre temaplaner:

Kommunale krav

https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kartog-eiendom/arealplaner/temaplaner-prosjekter-ogutredninger/
Teknisk plangodkjenning
Normtegninger

Andre normer
Design

Veglysnorm
VA-norm
Designprogram for Trondheim
Gatebruksplan for Midtbyen Høringsutgave
Arbeid med KPA for lokalsenter

Krav til plangodkjenning i kommunale anlegg må ivaretas. Formingsveilederen gir kun føringer for
helhetlig utforming av sykkelanlegg, og sier ikke noe om leveranser i enkeltprosjekter
Formingsveilederens prinsipper skal være i tråd med Normtegninger, det påpekes der det evt. er avvik –
og det foreslås at Normtegning revideres.
Liste over mest relevante normtegninger:
TK-E02, TK-E10-E14, TK-E20-22, TK-E31, TK-F03, TK-F11-12, TK J01-02. TK- J24 og TK-O09.
Henvisning til krav
Materialbruk og møblering elementer som nevnes i veilederen samordnes med designprogrammet:
dette er under utvikling i regi av Trondheim kommune pr sept 2021.
Samordning

*Ikke uttømmende liste: Det vil være mange andre bakgrunnsdokumenter som er relevante for planlegging av sykkelanlegg, der er i listen over nevnt de mest brukte – og som er henvist til i
konseptutgaven av formingsveilederen
Andre kilder og bakgrunnsdokumenter som er bruk som grunnlag i arbeidprosessen med formingsveilederen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslostandarden
Gatenormal for Oslo
Cycle Highway Manual
Designprogram sykkelanlegg Trondheim 2012
Haandbog i Cykeltrafik Denmark Copenhagen
Tiltak.no
Skiltplaner – retningslinjer foreløpig utgave – Oslo
Formingsveileder for sykkelstamveg Stavanger
Div forprosjekt og skisser fra TK, TRFK og SVV
Verkstedmateriale fra Verksted 1 (dato) Verksted 2 (dato) Verksted 3 (dato)

