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«Det var en gang…»
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Sykkelstrategien og opphøyde sykkelfelt
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Tiltak 2B: Oslo innfører en høyere standard enn sykkelhåndboka

Oslostandarden utarbeidet av Sykkelprosjektet, 2015 - 2017
• Tillegg til og erstatning for SVV’s håndbøker for gate- og veiutforming
• VD, SVRØ, Ruter, BYM, PBE, VAV i referansgruppen.
• Så til best practices i andre land. 

Opphøyd sykkelfelt ny løsning
• Sykkelfelt i eget nivå, adskilt fra øvrige kjørefelt og fra fortau med kantstein
• Økt trygghet, sikkerhet og fremkommelighet. 
• Opplevelse av ett system
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Opphøyde sykkelfelt og utfordringene med 
dagens regelverk

Trafikkreglene (§1)
• Sykkelfelt= Kjørefelt som med offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for 

syklende 
• Sykkelvei =Vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende. Veien er skilt fra 

annen vei med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte 

Tilhørende føringer i SVVs håndbøker: Vegnormal N100, Skilnormaler N300 
og Vegoppmerkingsnormal N302
• N100 setter følgende skal-krav til sykkelfelt: «Sykkelfelt skal anlegges på samme nivå 

som øvrige kjørefelt». 
§ Opphøyde s.f = sykkelvei pga. kantstein og nivåforskjell
• Bestemmelser som er forankret i trafikkreglene er utenfor VD og kommunens 

fraviksmyndighet
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Ei lita skiltjungel?

VD: Kan bygge anlegget som en 
enveisregulert sykkelveg 

Ekstra skilt
• Skilt 520 Sykkelvei 
• Skilt 526 Enveiskjøring 
• Skilt302 Innkjøring forbudt 
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Kommunikasjon med Samferdselsdepartementet

Brev til SD i 2016
• «Opphøyd s.f. bør omfattes av regler som allerede finnes for den etablerte løsningen 

med oppmalte sykkelfelt i veibanen.»
• Endringer i N100, 300 og 302. 
• Skiltingen, ikke utformingen, som avgjør om enveiskjørt eller toveiskjørt

Fordeler:
• Unngå skiltjungel som er vanskelig å forstå og lett kan misoppfattes 
• Vikepliktsreglene for s.f. er mer logiske, forståelige og sikrer syklistenes 

fremkommelighet
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SD sitt svar

Kom aldri.

Innsynsforespørsel 
avdekket VD sitt råd 
til SD:

Negative til 
regelendring fordi 
opphøyde sykkelfelt 
ikke samsvarer med 
definisjonene som er 
angitt av sykkelfelt i 
trafikkreglene. 
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VD utdyper

Anlegget må være enveiskjørt, mulig med dagens regelverk
• Uenige i at 
§ det blir en skiltjungel
§ det vil være vanskelig for folk å forstå skiltingen
§ vikepliktsreglene for sykkelvei er uhensiktsmessig i byområder

«Vi anbefaler at løsningen planlegges og bygges innenfor gjeldende regler. 
Videre at de første løsningene betraktes som piloter som evalueres før det 
eventuelt foretas en ny vurdering av behovet for regelendring.»
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Pilotprosjektet i Åkebergveien
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Resultater

Alle trafikantgrupper mer 
tilfreds

Høyere vekst i 
sykkeltrafikken

Reduksjon i fortaussykling
• 18%, 7 %, 2 %

Færre laks 
• 3 i T1, kun 1 % i T2
• 4 % blant ELS i T2
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Full forvirring om skilt og regler – men intet kaos

Kun 24 % av syklistene og 22 % av 
fotgjengerne visste at syklende ikke 
har vikeplikt for noen

Representativt for bilføreres 
kunnskap? 
• Lite konflikter og utfordringer rundt 

vikeplikt 
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Forvirringen fortsetter

56 % hadde ikke lagt merke til 
noe sykkelskilting

Kun 25 % forstod forskjellen 
på sykkelvei- og 
sykkelfeltskiltet

50 % sa at s.f.- skiltet betyr 
toveissykling

21 % trodde det var forbudt å 
sykle i veibanen når det fantes 
s.f.-skilt

Likevel bruker nesten alle  
anlegget riktig
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Spørsmål til diskusjon og ettertanke

Folk ser ikke og forstår ikke s.f.- og s.v.-
skiltene
• Er det en nødvendighet å skilte som 

enveisregulert s.v.?

Mengden skilt har ikke blitt evaluert
• Bedre med opphøyde sykkelfelt? 

På tide med en pilot av opphøyde 
sykkelfelt?
• Finnes allerede rikelig med før-data i 
Åkebergveien ;)  
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«Vi anbefaler at løsningen 
planlegges og bygges 

innenfor gjeldende regler. 
Videre at de første 

løsningene betraktes som 
piloter som evalueres før 

det eventuelt foretas en ny 
vurdering av behovet for 

regelendring.»


