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Hva er en sykkelprioritert gate?
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§ En gate der syklende prioriteres (mål)

§ Tilrettelegging for sykling i blandet trafikk

Ø på syklistene sine premisser 

(trafikksikkerhet, trygghet, trafikkflyt, 

fremkommelighet, attraktivitet osv.)

Ø når det ikke er plass til separate 

sykkeltraséer

§ Er utformet / opparbeidet etter visse prinsipper i 

gater som oppfyller visse krav eller som kommer 

til å oppfylle kravene etter etableringen



Hvilke andre land i Europa har erfaring med dette?

3

Europa

Nederland Tyskland Danmark

Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik
Publicerad 15 oktober 2020

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/cykelgator-ska-underlatta-for-cykeltrafik/?fbclid=IwAR2cfoVdk7eRoA4LavXcVDGtOTusdIVJ6JBnu-Fb5L048CXrne9GIOc0gxM

Sverige

Belgia

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/cykelgator-ska-underlatta-for-cykeltrafik/?fbclid=IwAR2cfoVdk7eRoA4LavXcVDGtOTusdIVJ6JBnu-Fb5L048CXrne9GIOc0gxM


Verktøykassen skal utvides
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§ SVV har utarbeidet forslag til krav og 

veiledning for sykkelprioritert gate

§ Høringsfrist 18. april 2022



Hvor / når kan en 
sykkelprioritert gate etableres?

Sykkelprioritert gate skal kun etableres når følgende 

krav er oppfylt eller blir oppfylt etter etableringen:

§ ÅDT motoriserte kjøretøy < 2000

§ Fartsgrense 30 km/t

§ Ingen kollektivtransport i gaten

§ Del av skiltet sykkelnett

§ Eget tilbud for gående (fortau)

§ Høyere andel syklende enn kjørende
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Sykkelprioritert gate i Seehusens gate (Stavanger)



Hvordan utformes en sykkelpr. gate?

6

Kjørebane

• Bredde på 5 m (toveistrafikk)  

• Inkl. tosidig sideareal på 0,5 m (fortrinnsvis smågatestein)

Veidekke

• Fast og jevnt asfaltdekke uten hull og sprekker

• Rødt dekke på 4 m bredde som gjør:

Ø at det blir tydelig for alle trafikanter at de ferdes i en 
sykkelprioritert gate 

Ø at syklistene vet hvor i gaten de skal sykle

Ø at gata blir visuelt innsnevret

Prinsippskisse utforming sykkelprioritert gate med langsgående parkering



Hvordan utformes en sykkelpr. gate?
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Parkering

• Begrenses og struktureres

• Forbys i kjørebanen gjennom skilting

• Ensidig, og langsgående parkeringslommer, min. 2,5 m 
bred (inkl. min. 0,5 m buffersone)

• Vareleveringslomme(r) ved behov 

ÅDT, fartsnivå

• stengning for gjennomkjøring for motoriserte kjøretøy, 
begrensning av parkering, etablering av fartshumper, 
opphøyde kryss, osv.

Prinsippskisse utforming sykkelprioritert gate med langsgående parkering



Hvordan utformes en sykkelpr. gate?
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Forkjørsregulering

Ø Rettigheter og plikter i gaten blir klarere

Ø Trafikksikkerheten i kryss forbedres

Ø Trafikkflyten og fremkommeligheten for syklister forbedres

Ø Gaten blir attraktiv for syklister à sykkelandelen øker

Kryssutforming

• Rødt dekke og sideareal trekkes gjennom krysset (ved 
forkjørsregulering) 

• Ved opphøyde kryss: rampene markert eller sykkelvennlig 
gatestein, resten bør ha asfaltdekke

Prinsippskisse kryssutforming sykkelprioritert gate med forkjørsregulering og opphøyd kryss



Hvilke erfaringer har vi gjort med 
prøveprosjektet Sykkelprioritert 
gate i Møllegata?

§ Sykkeltrafikken er tredoblet 
§ Syklende er den dominerende trafikantgruppen
§ Gaten benyttes oftere av syklister enn tidligere 
§ Mindre biltrafikk, lavt fartsnivå
§ Gangtrafikken har økt
§ Etter at gaten ble forkjørsregulert ble det tydelig 

hvordan syklistene prioriteres i gaten. 
§ Det røde dekket leder syklistene til å bruke kjørebanen 

og plassere seg godt synlig for andre trafikanter i 
kjørebanen. 

§ En overvekt av syklistene svarte at det røde dekket har 
betydning for å velge å sykle Møllegata framfor andre 
gater.
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Sykkelprioritert gate i Møllegata (Stavanger)

UTVALGTE RESULTATER



Sykkelprioriterte gater 
i Stavanger

10

Etablert
§ Møllegata

§ Seehusens gate

§ Jens Zetlitz gate

§ Kannikgata (øst)

§ Ivar Aasens vei

§ Tjodolvs gate

§ Nedre Banegate

Møllegata

Planlagt
§ Steingata

§ Kannikgata (vest)

§ Hannasdalsgata

§ Peder Klows gate

§ Lagårdskleivå

§ Cort Adelers gate

§ Rektor Steens gate

§ Chr. Jacobsens gate



Sykkelprioritert gate i Kannikgata – rødt dekke er delvis på plass 
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Sykkelprioritert gate i Tjodolvs gate – rødt dekke gjenstår
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Interessant lesing
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§ Henning Stokstad: Sykkelgater i Norden –

erfaringer for videreutvikling av norske 

sykkelgater, masteroppgave i fysisk 

planlegging på NTNU, juni 2021

§ Anbefalinger til hvordan norske sykkelgater kan 

videreutvikles, basert på praksis og erfaringer 

med sykkelgater i Europa (hovedfokus på 

Danmark, Sverige, Finland og Norge)



Takk for 
oppmerksomheten!
Holger Pansch
Rådgiver sykkel, Bymiljø og utbygging

holger.pansch@stavanger.kommune.no
Mobil: +47 98 90 82 83
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