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Regjeringen legger opp til en transportpolitikk som skal 

stimulere kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk 

virkemidler som begrenser personbilbruken og gir mer bruk 

av miljøvennlig transportformer.

St. meld. nr. 16 (2008-2009)

Nasjonal transportplan (NTP) 2010-19



Sykkelen – det mest miljøvennlige kjøretøyet

• Sykkeltrafikk er nå 

omtalt som en integrert 

del av bypolitikken i NTP.

• Gjenstår å integrere 

sykkeltrafikken bedre i 

planleggingen i SVV, FK 

og  K i praksis.

• Med forvaltnings-

reformen er FK en 

viktigere aktør enn før



Internasjonal trend:

Verdens byer satser mer på kompakte byer bygget opp rundt 

kollektivtrafikk, gange og sykling

• Paris, London, Bogota, New 
York, Gent, Barcelona, 
Berlin, Strasbourg gjør 
det……

• Ørebro, Gävle, Lund, 
Stockholm og Karlstad….

• Oulo i Finland….

• København og Amsterdam 
konkurrer og 
verdensmesterskapet

• Mosjøen, Kongsberg, 
Vadsø….

Og sykkeltrafikken øker, 
mange av som satser har 
10-15% sykkelandeler, noen 
få opp i 25-30%

Paris

Rambla Barcelona

http://www.flickr.com/photos/mindcaster-ezzolicious/2748745569/


Nasjonale mål:

8% sykkelandel av alle reiser innen 2019

(i dag 5%) – dvs dobling i omfang i byene

80% av barn og unge skal gå eller sykle 

til og fra skolen (i dag 60%)

NTP 2010-19

Nasjonal sykkelstrategi

Fremtidens byer utgjør 55% av 

Norges befolkning, stort potensial for 

mer sykling. 

-i dag 43% av antall sykkelturer i 

Norge (kilde:TØI)



Forklaringsfaktorer for høy sykkelandel

1.Forskjell i reisetid mellom 

sykkel og bil

2. Parkeringsavgifter for bil

3. Kollektivandel

4. Utbyggingsmønster

5. Befolkningens 

sammensetning

6. Klima

7. Topografi

Kilde: Fitzberaad Continous and integral . The 

cycling policies of Groningen and other cycling 

cities – se www.sykkelby.no



Tilrettelegging gir økt sykling

København Praha Glasgow Malmø Aalborg Oxford

Sykkel-

andel (%)

25 1 1 19 16 10

Sykkelveg 

(km)

375 60 120 400 400 55

Kilde: Urban Transport Benchmarking Initiative Year Three, Annex A3 Cycling Working Group Report, July 2006

Klar sammenheng mellom omfang og infrastruktur og 
omfang av sykling



Stor forskjell på norske byer

Sykkelandel av antall reiser 

Drammen Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Oslo

1998 - 7 8 3 10 6

2005 3,9 7,1 6,4 2,7 8,5 4

Kilde: RVU 2005

– lokale undersøkelser viser økning i de 

senere år i Stavanger og Trondheim, og i deler 

av Oslo. Ny RVU i 2009.

Tønsberg og Lillestrøm ligger rundt 10-12%



Sykkelbysatsing i SVV region sør i 
samarbeid med FK og K har gitt resultater

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Kongsberg Sandefjord Notodden Grimstad Mandal
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Mål: Å øke syklingen med 50% innen 2015

Tiltak: Markedsføring, tilrettelegging, inspeksjoner og 

utbedringer. Spleis SVV, FK, K – mest i BTV-fylkene

Helsenytten er beregnet til 42 mill.kr pr år for 

de 5 byene

Km på sykkel pr. innbygger pr dag

46%

9%

106%

36%

14%

Kilde: Sintef



Differensiert standard for ”vanlig sykkelrute” og hovedruter 

med mye sykkeltrafikk. For eksempel anbefales 

barvegstrategi for hovedruter for sykkeltrafikken 

Omfang av vintersykling er en vanlig 

”innvending” mot å satse på sykling – men 

dette er et spørsmål om drift

Omfang av vintersykling varierer 

mellom byer fra 85%(Malmø) til 

mye mindre av sommernivået, 

men varierer ikke systematisk 

med været.     Kilde:Cykel i medvind
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Statens vegvesen skal:

• Sikre krysningspunkter (FK,K)

• Bruke av 30 og 40 km/t som fartsgrense mer (FK,K) 

• Utføre sykkelveginspeksjoner med utbedringer for 40% av statens 

sykkelruter (FK,K)

• Bedre drift og vedlikehold av sykkelruter

• Utvikle av hovednett for sykkeltrafikken i ht vegnormalene

• Arbeide for at flere bruker refleks og sykkelhjelm

• Kampanje om samspill i trafikken

• Bidra til at ”sykkelbysatsingen” i region sør videreføres og utvides 

geografisk. 



NTP 2010-19

Statlige investeringer i sykkelanlegg

500 km gang og sykkelveg,

hvorav vel halvparten i byer og tettsteder

• 50 km finansiert ved bompenger

• 100 km som en del av store prosjekt (NB)

• 350 km finansiert fra programområdene

Behovet for utbygging av sykkelanlegg langs riksvegnettet 

er 1100 km, hvorav 350 km i byer og tettsteder

……………i teorien skal mye være gjort på 15-20 år, 

men….

2,94 mrd kr til 

programområdet 

gang- og sykkelveg

294 mill.kr pr år



SVVs handlingsprogrammet for 2010 -2013 

Rammen er noe lavere enn rammen i NTP

• Hp 2010 -2013 innebærer 210 km nye gs-anlegg hvorav 
20%, 47 km, kommer i byer og tettsteder.

• For 2010 er det satt av 150 mill.kr, en opptrapping på 
30% i forhold til 2009, men langt unna 294 mill.kr. 2010 
budsjettet betyr 34 km nye anlegg hvorav kun                
10 %, 4km, er hovednett i byer og tettsteder. 

”Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier til NRK at 
krisepakken har gitt uvanlig mye gang- og sykkelveg i 2009, men 

innrømmer at hun ikke har mye å skryte av neste år”

• Men allikevel viser dette at det er stor mangel på vedtatte 
planer, ikke bare mangel på midler



Flaskehals nr.1 – mangel på 
strategier og planer ?

• Stavanger, Bergen, Oslo, Drammen kommune har 
strategier med pakker av virkemidler – flere ?

• Alle 13 byer har en vedtatt plan for hovednettet for 
sykkeltrafikken – burde være godt grunnlag for 
detaljplanlegging og tiltak

• SVVs ansvar å få fram planer for gjennomføring når 
det gjelder riksveger. 

• Fylkeskommunen (med SVV som gjennomfører) og 
kommunen har ansvaret for kommune- og fylkesveger

• Kommunen er planmyndighet

• Erfaringer fra bla Oslo viser at det er vanskelig å få en 
god framdrift på slike planer



Flaskehals 2 – plankvalitet ?

SLF v/Rune Gjøs: ”De fleste 
planer SLF uttaler seg til ikke 
følger vegnormalene eller 
H233 Sykkelhåndboka.” 

Stemmer dette, kan vi risikere 
at tiltak ikke gir bra nok 
fremkommelighet og 
trafikksikkerhet for 
sykkeltrafikken.

Et ansvar for SVV og 
kommunene, …og FK.

Viktig at H017 og H233 følges



Planlegging for sykling 
som transportform

Syklende er kjørende

Syklende og gående bør skilles

Tenk bil – framkommelighet, 

sikkerhet, komfort og parkering

Sammenhengende nett

Skilting

Planlegg for sykling i 25-30km/t



Flaskehals 3 – mangel på penger ?

”Kilder” for statlige midler:

- Bypakker med bompengefinansiering

- Belønningsordningen for mer kollektivtrafikk og mindre 

bilbruk. Fra 2009 kan midler brukes til gs-tiltak også, 

forutsatt at tiltakene gir mindre bilbruk. Søknadsfrist er 

15.februar for 2010 – for de byene som ikke har fireårig 

avtale. NB- FK søker!

- GS-tiltak skal inngå i større riksvegprosjekter

- GS-tiltak finansieres under programområdene for 

riksvegene



Flaskehals 3 –mangel på penger?

Fylkeskommunale midler:

- Over fylkesvegbudsjettet – for eksempel som utvalgt 

sykkelby – gjelder av de 13 kun Fredrikstad/Sarpsborg, 

Trondheim og Tromsø?

- Evt TS-midler kommunene kan søke FK om

Kommunale midler ?????

Men mye er ”gratis” – som 30-40km/t, fjerning av 

kantparkering, skilting og kart, kampanjer, vegprising



Krav til nye bypakker med brukerbetaling

• Det stilles sterkere krav til helhetlige areal- og 

transportplaner og til sammensetning av tiltakspakker for å 

sikre framtidsrettede transportløsninger i byene. 

• Det må være klart definerte mål bypakken. Satsing på 

kollektivtrafikk og gang- og sykkeltiltak må være en 

vesentlig det av fremstillingen av bompengepakken.



KVU/KS1 er et krav som 
beslutningsgrunnlag for nye bypakker

I KVU skal mulighetsrommet  

belyses, bla bør alle ha ett 

konsept som viser hvordan man 

kan oppfylle målet i Nasjonal 

sykkelstrategi 

KVU pågår for Tromsø, 

Bergensregionen, Kristiansand, 

Fredrikstad-Sarpsborg, Nord-

Jæren, Drammen, Grenland..

Trondheim er i startgropen mht 

miljøpakke fase 2. 



Regjeringen er tydelig: 

De statlige midlene til utvikling 

av hovednett for sykkeltrafikken 

skal prioriteres der lokale 

myndigheter selv satser.



62 medlemmer

Faglig nettverk for byer som 

satser på sykkeltilrettelegging

Gratis medlemskap og kurs

Nettsted med nyhetsbrev og 

verktøy, seminarer, 

kurs(gratis), konferanser og 

studieturer 

Malmø og Lund 25.-27.mai i 

år– felles tur for kollektiv og 

sykkel.
www.sykkelby.no

RÅD

Repr. for KS, syklistene, SVV, 

MD og SHD

SVV 

prosjekteier

SLF 

sekretariat

Kunnskapsformidling



Intern organisering i SVV

Vegdirektoratet

Hege Herheim Tassell/

Henrik Duus

Region nord

R. Kristiansen

Region vest

Beate Eldrup
Region sør

Henrik Duus

Fylkesavdeling

Region øst

Trude Schistad
Region midt

Tore Kvaal

Fylkesavdeling Fylkesavdeling Fylkesavdeling FylkesavdelingFylkesavdeling


