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Hva er et rumlefelt? 

Hva er hensikten, og virker de som ønsket? 

Erfaringer med rumlefelt på Tiedemannsjordet
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Hva er et rumlefelt?

Langsgående og tverrgående

Vekke bilførerens 
oppmerksomhet gjennom støy 
og vibrasjoner

Påvirke til fartsreduksjon
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Rumlefelt mot syklende

Få retningslinjer for bruk eller 
utforming

TS-tiltak

Lite kunnskap om effekter

Person- og kulturavhengig bruk
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V122 sykkelhåndboka

Fartsreduserende tiltak 

Benytte på steder med fare for 
kollisjon
• hvor sykkelveg går i en rampe ned 

mot undergang
• der det er fare for at syklende fra 

en gang- og sykkelveg kan komme 
med stor fart ut i et spesielt farlig 
og/eller uoversiktlig kryss.
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Håndbok V128 fartsdempende tiltak

Liten effekt som fartsreduserende tiltak

Kan brukes for å vekke de syklendes
oppmerksomhet

Kan brukes som et avvisende tiltak
• lede syklende bort fra et område med dårlig 

sikt i en avkjørsel
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V128 om utforming

Nedfreste striper eller vegmerkingsplast
• 5-10 cm brede, maks 5 mm høye

Antall og avstand mellom stripene 
tilpasses den enkelte situasjon

«Tiltaket har medført at biler har kjørt ut 
på vegskulderen eller over i motgående 
kjørefelt»

«Striper i vegmerkingsplast kan utgjøre en 
fare for motorsyklister på grunn av faren 
for å gli under en eventuell oppbremsing»
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Myter og meninger på begge sider

For:

Øker oppmerksomheten og/eller 
reduserer farten
• Øker sikkerheten  for syklende og/eller andre

Særlig viktig der det er dårlig sikt

Mot:

Folk legger ikke merke til dem

Hvis legger merke til dem
• Endrer ikke atferd 
• Stjeler oppmerksomheten
• Unngår sykkelveien pga. ubehag
§ Redusert trygghet for gående
§ Ubehag størst ved lav hastighet
§ Neg. for mål om sykkelandel

Kan forårsake velt

Bygg gode, intuitive sykkelveier
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Sykkeltilrettelegging på Tiedemannsjordet

750 meter lang GS-vei 
mellom Tøyen/Ensjø og 
Valle Hovin 

Oppgradert til sykkelvei 
med fortau i 2017
• Redusere konflikter, øke 

trygghetsfølelse og 
fremkommelighet. 
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Rumlefelt på sykkelveien

Buet kantstein i kryssområder

5 steder med gjentatte 
rumlestein, 3 med dobbelt sett
• 1 sett=8 stein over 14 meter

Totalt 71 rumlestein som dekket 
130 meter
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Ække det fali, a?

14.09.2022 11

Ikke tillatt med motorisert 
trafikk

Lite kryssende gang- og 
sykkeltrafikk
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Humpetitten, humpetatten

«Syklet der nå 
nettopp, og dette er 
jo helt krise! Hjelper 
ingenting å sykle 
sakte. Og så mange! 
En sykkelvei som er 
utformet på en slik 
måte at syklende 
velger å bruke 
fortauet i stedet kan 
bare betegnes som 
en fiasko»
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Kritikken tas til etterretning 

Atferdsregistreringer:
• Sykler på fortauet
• Veksler mellom fortau og 

sykkelvei
• Sykler på sykkelvei 

To steder på 
Tiedemannsjordet
• N=590

Kontrollstrekning 
• N=114
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Atferd på mjølkeruta
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54%

33%
43%

100%

Bro Njårds vei Tiedemannsjordet, snitt Kontrollområdet

Andel syklister i sykkelveien
Bro Njårds vei Tiedemannsjordet, snitt Kontrollområdet
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Andre funn

Fotgjengerne påvirket 
atferden

Kreative løsninger for å 
unngå rumlestein
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Tallenes – og eksemplenes tale var klar
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Funn fra nye atferdsregistreringer
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43%

99%100% 99%

Før Etter

Andel syklister i sykkelveien
Tiedemannsjordet, snitt
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Til ettertanke
Rumlefelt direkte årsak
• Folk vet hvor de skal sykle

Tverrgående vs langsgående konflikter

Rumlefelt undergravde oppgraderingens 
hensikt

Gikk bra fordi folk flest tar hensyn
• Økt utrygghet blant gående
• Redusert komfort for syklende

Vikeplikt uklar

Alle fikk det bedre uten rumlefelt

Mer forskning trengs
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