
Complete Streets i Norge – takeaways fra PhD-
forskning og andre kilder
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Bilde: Miljøpakken, Trondheim

Bilde: Knut Opeide, Statens vegvesen
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Disposisjon

• Sykkelveger med fortau – trafikksikre eller ikke?

• Deaktivering av trafikklys – bra for fotgjengerne?
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Litt om meg selv

• Mastergrad i vegplanlegging;

• Leverer snart en doktorgradsavhandling om infrastruktur for syklister;

• Sykkelplanlegger i Ålesund kommune.
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Forskning

• 4 artikler som første forfatter;
• 1 artikkel i TØIs nettmagasin;
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Begrepsforklaring

Sykkelfelt Sykkelveg

Bilde: TØI Bilde: TØI
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Complete Streets er gater som er utformet og driftet på en måte som sikrer god mobilitet for alle brukerne. 

US Department of Transportation

Complete Streets - gater for alle

Bilde: ced.sog.unc.edu
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Case studier
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Prøveprosjekt Innherredsveien

• 4 kjørefelt ble til 2;

• Sykkelveg.
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• 719 respondenter;

• Rangere ulike gateløsninger;

• Markere punkt på kart;

• Skrive kommentarer.

Nettbasert spørreundersøkelse
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Ulike gateløsninger - resultater

Sykkelveg løsninger ble rangert høyere 
enn løsningene med sykkelfelt.
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Ulike gateløsninger - resultater

Rangert lavest
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Ulike gateløsninger - resultater

Rangert høyest
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Kryss med Mellomveien

• Bedret opplevd trygghet;

• Eget trafikklys for sykkel.

Bilde: Google Streetview

Bilde: Mpillary

Bilde: Adresseavisen
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Kryss med Stadsingeniør Dahls gate

• Forverret opplevd trygghet;

• Ikke eget trafikklys for sykkel.

Bilde: Google Streetview



Kryss med Stadsingeniør Dahls gate

Adresseavisen



Kryss med Thomas von Westens gate

• Forverret opplevd trygghet;

• Ikke eget trafikklys for sykkel.

Bilde: Google Streetview



18

Kilde: Nidaros.no
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Kilde: Nidaros.no
Kilde: Nidaros.no
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• Elvik mfl., 2009 (TØI)

– metaanalyse av 13 studier;

– ulykker forflytter seg fra vegstrekninger til kryss.

Andre forskningsstudier
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Tiltak ifølge Sykkelhåndboka
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Anbefalt løsning i byer– sykkelfelt eller opphøyde sykkelfelt 
(envegsregulert sykkelveg)

(fra Sykkelhåndboka)
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Sykkelhåndboka V122:

- «Løsninger for syklende vil i byer og tettsteder oftest være sykkelfelt … Løsninger utenfor tettbygd 
strøk vil primært være … sykkelveg …»

Sykkelhåndboka
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Prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate

• 4 kjørefelt ble til 2;

• Sykkelfelt;

• Trafikklys slått av;

Bilde: Google Streetview



25

• To overganger;

• To kryss.

Deaktivering av trafikklys

Bilde: Google Streetview Bilde: Rambøll
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Agree that turning the traffic lights off has been positive?

Deaktivering av trafikklys

Bilførerne minst fornøyd

De som sykler ofte var mest fornøyd

Men fotgjengerne var verken positive eller 
negative
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• Elvik, 1997 (TØI) – Kun 53 % av sjåførene stopper for 

fotgjengere ved overganger

• Høye et al., 2016 (TØI) 

- ca. 80% (mellom 53% og 91% i de enkelte overgangene) av 

sjåførene stopper for fotgjengere  i Trondheim;

- ca. 85% i Oslo

Andre forskningsstudier

Bilde: Ida Harilstad
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• Trafikklysene ble slått på igjen;

• Takeaway - Ikke nødvendigvis en god idé i sterkt trafikkerte gater pga. konflikter og 

forsinkelse for buss.

Deaktivering av trafikklys
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Thank you for the attention!



According to Elvik et al. 
(2009), TØI:
• 80% of cycling accidents 

– collisions 
• Most of them happen at 

intersections;

Picture: BBC
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According to Elvik et al. (2009), TØI:

• A meta-analysis of 13 studies;

• 11% decrease of accidents along sections;

• 24% increase at intersections;

• A total 7% increase. Picture: Velosurance
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Elvik concluded:

• bicycle tracks do not increase the safety for cyclists;

• the bicycle accidents transfer from sections to intersections;

• the physical separation between cyclists and motorists along road sections possibly 

makes them less alert to each other at intersections.


