Sykkelstrategi for Ski kommune
- ”Bruk sykkelen i hverdagen!” Vedtatt 12.06.2019
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Introduksjon
Kommunestyret i Ski vedtok 13.04.2016 oppstart av planarbeid med sykkelstrategi.
Planoppstart ble varslet, og det ble gjennomført en medvirkningsprosess (pedaltråkk). Utvalg
for teknikk og miljø vedtok 20.11.2018 at Ski kommune innen utgangen av mars 2019 skulle
fullføre arbeidet med sykkelstrategien. Føringene i vedtaket er innarbeidet i dokumentet.
Sykkelstrategien for Ski kommune har 6 hovedmål (kap.4):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innen 2023 skal Ski ha en sykkelandel på 10%
Innen 2030 skal Ski ha en sykkelandel på 20%
I Ski skal det oppleves attraktivt og trygt å sykle
Sykkel skal fremstå som et mer attraktivt fremkomstmiddel enn bil for reiser under 3 km
Innen 2023 skal 80 % av barn og unge gå eller sykle til skolen
Økt tilfredshet blant innbyggerne som velger sykkel som framkomstmiddel

Strategien angir videre 9 hovedinnsatsområder for å nå disse målene, med forslag til konkrete
tiltak på ulike strekninger i kommunen som i dag har dårlig eller ingen sykkel-infrastruktur.
Hovedinnsatsområdene (kap.6) er:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mest mulig sammenhengende sykkelveinett
Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter
Arealplanlegging og byggesaksbehandling som legger til rette for mer sykling
Bedre sikkerhet for syklister
Prioritere vedlikehold/drift av sykkelveier, sykkelfelt og gang- og sykkelveier
Kampanjer og informasjonsarbeid for å øke andelen syklende
Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv
God sykkelparkering
Utvide kommunens El- sykkelordning

Sykkelstrategien skal være et arbeids- og planleggingsverktøy for opparbeidelse av
sykkelveinettet i Ski kommune.
For lesere som ikke er kjent med begreper for infrastruktur til syklister, anbefales å lese kapittel
7 først, for å forstå bedre hvilke tiltak strategien anbefaler for Ski. Her er også ulike løsninger
for sykkelanlegg illustrert.
Strategien er utarbeidet av en prosjektgruppe. Følgende har deltatt i prosjektgruppen i hele
eller deler av arbeidsperioden:
- Kristine Sand, prosjektleder, planavdelingen
- Morten Sandaker, overingeniør, kommunalteknikk
- Hege Narvåg, folkehelsekonsulent, folkehelse og riskliv
- Kirsten Elisabeth Holz, geomatiker, geodata- og oppmålingsavdelingen
Det rettes en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet med sykkelstrategien.

							Ski, 15.02.2019

1. Hvorfor tilrettelegge
			

for syklister?

1.1. Bakgrunn, prosess og avgrensning av sykkelstrategien
Bakrgunn
Ski skal ha en ambisiøs sykkelstrategi, som legger til rette
for at det blir attraktivt og trygt å sykle. Den som velger
et miljøvennlig og helsebringende transportmiddel skal
belønnes med den raskeste, best vedlikeholdte og mest
effektive reiseveien. På den måten skal det blir mer attraktivt
å velge sykkel enn bil på reiser under 3 km. Dette krever
helhetlig satsing og tilrettelegging av infrastruktur, med gode
sammenhengende ruter for syklistene og trygg og praktisk
sykkelparkering ved reisens målepunkter.
Den som velger transportmiddel som forurenser både globalt
og lokalt, må tåle at syklistene har første prioritet i sentrum, og
at syklistene har tilgang til de raskeste veiene i tettstedene og
effektive transportetapper mellom tettstedene, adskilt fra bil.
Sykkelnettet skal legges opp slik at biltrafikk i størst mulig grad
har vikeplikt for syklende.
I høringsutkastet til kommuneplan for Nordre Follo løftes prioritering av sykkel,
gange og kollektivtransport fram som viktige virkemidler for å redusere utslipp av
klimagasser. Utkastet til kommuneplan fremhever blant annet at:
“Nordre Follo skal være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet. “
“Det legges vekt på gode gang- og sykkelforbindelser, spesielt fra sentrum og
ut til tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier
opprettholdes.”
“For at gange, sykkel og kollektivtransport skal bli innbyggernes førstevalg, er det
nødvendig med restriktive parkeringsbestemmelser.”
Ski er utpekt som regional by i Regional plan for areal og transport, og målsettingen
er at veksten i persontransport i området skal tas med kollektivtransport,
sykkel og gange. Dette betyr i praksis at dersom vi etter hvert blir dobbelt så
mange innbyggere, skal det likevel være nullvekst i personbiltransporten. I nye
reguleringsplaner skal det satses på sykkel og sykkelparkering framfor bil og
parkering for bil. Samtidig må innbyggerne som allerede bor og benytter seg av
Ski gis insentiver til å velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. Det må derfor
etableres trygg infrastruktur som er tilrettelagt for folk flest, ikke minst barn og unge.
Dette er avgjørende for å nå regionale mål om å halvere klimautslippene innen
2030.
’”8-80”
Det er et vedtatt mål at innen 2023 skal sykkelandelen i Nordre Follo Kommune
dobles. Da må både voksne og barn ønske å sykle. Ved utforming av sykkelveier
benyttes derfor «8-80 prinsippet». Du skal kunne sykle trygt til ditt reisemål uansett
om du er 8 eller 80 år.
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Avgrensning og videre oppfølging
Sykkelstrategien har økt bruk av sykkel som transportmiddel som hovedformål.
Selv om dette er kommunens strategi, er også satsingsområder og tiltak der andre
aktører har ansvar inkludert i strategien. Dette fordi det er nødvendig å se helhetlig på
satsingen. Mange av veiene langs hovedsykkelveinettet i Ski er fylkesveier.
Det er ikke avsatt midler til alle tiltakene beskrevet i sykkelstrategien. Sykkelstrategien
har en innarbeidet tiltaksplan hvor tiltakene ligger i prioritert rekkefølge. Tiltaksplanen
vil være et viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett.
I fremtidig budsjettrullering må det det bevilges midler til de tiltakene kommunen
har ansvar for å gjennomføre. Tiltak og prosjekter i Ski under fylkeskommunens
ansvarsområde blir fastsatt i Akershus fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel
og påfølgende budsjettprosesser.
Sykkelstrategien vil også komme gående til gode, da disse på mange strekninger i dag
deler areal med syklistene. Det er vedtatt politisk at det skal prioriteres oppmerking som
skiller fotgjengere og gående på strategiske transportstrekninger. Oppegård kommune
har en sykkelstrategi for 2010–2019, og for Nordre Follo kommune kan det bli aktuelt å
utarbeide en helhetlig mobilitetsstrategi. Vedtatt sykkelstrategi for Ski vil i så fall, sammen
med Oppegårds sykkelstrategi, utgjøre et godt grunnlag for denne. Det bør på sikt
vurderes å utarbeide et oppdatert sykkelkart for hele Nordre Follo kommune.
Det legges opp til at sykkelstrategien skal brukes aktivt i ulike typer planlegging,
ved fastsettelse av rekkefølgekrav, i politiske beslutningsprosesser og i den daglige
driften i Ski kommune. Planperioden for sykkelstrategien varer fram til 2030 eller til ny
sykkelstrategi/mobilitetsstrategi for Nordre Follo er vedtatt.
Målgruppe for strategien er kommunens administrasjon og politikere, innbyggere,
utbyggere, arbeidsgivere, skoler og barnehager.
Sykkelstrategien har tatt utgangspunkt i Ås kommunes nylig vedtatte gå- og
sykkelstrategi fra 2018 i sin oppbygning. Mye av faktagrunnlaget i de generelle kapitlene
er hentet fra Ås kommunes strategi.
Sykkelstrategien er delt inn i 9 kapitler. De første fem beskriver overordnede føringer,
hvordan strategien skal følges opp, hva som er grunnlaget for strategien og status
i Ski i dag, visjon og målsettinger og hvordan disse skal måles. Kapittel 6 beskriver
de 9 hovedinnsatsområdene, hva vi ønsker å oppnå og hva som må gjøres for å
nå målsettingene. Kapittel 7 beskriver type sykkelanlegg og kryssløsninger som
bør etableres i Ski for å øke sykkelandelen. Her beskrives også begrepene som
benyttes for ulike typer sykkelanlegg. De siste to kapitlene inneholder nyttige linker og
referanseprosjekter, samt kildeliste.
Etter politisk førstegangsbehandling vil sykkelstrategien legges ut på høring og offentlig
ettersyn.
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1.2. Hvorfor sykkelstrategi?
Det er mange fordeler med økt satsing på sykkel. Når flere benytter
sykkel fremfor bil, bidrar dette til mindre klimagassutslipp og redusert lokal
luftforurensning. At flere bruker sykkelen som transportmiddel bidrar til bedre
folkehelse for kommunens innbyggere og til hyggeligere by- og bomiljø, noe
som vil være positivt for kommunen som organisasjon og tjenesteyter. Mange
vil oppleve det som for tidkrevende å gå strekninger over 1 km. Derfor er det
viktig at sykkelen blir et selvfølgelig alternativ på de litt lengre strekningene.

Klima og miljø
Rask befolkningsvekst i Ski vil gi økt transportbehov. Ca. 53 % av
klimautslippene i Akershus kommer fra lette kjøretøy (2015). Uten endringer
i transportmidler og reisemåter vil vi få redusert luftkvalitet, mer støy og økte
CO2-utslipp. I og rundt Ski tettsted er det ikke kapasitet til flere biler, og for at
Ski skal bli et attraktivt sted å bo, må byrom og gater med kvalitet for opphold
prioriteres framfor parkeringsplasser for bil. Veksten i persontransporten må
derfor tas med kollektiv, gange og sykling. At flere sykler vil bidra til forbedret
luftkvalitet, mindre støy og reduserte klimautslipp, samt frigjøre arealer til lek,
rekreasjon og aktivitet som er viktig for framtidsbyen Ski.
Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert energiforbruk
knyttet til de daglige korte og mellomlange bilreisene, ved å erstatte disse med
bruk av sykkel. Det er et mål at det skal bli mer attraktivt å velge sykkel framfor
bil på reiser under 3 km. Tellinger gjort på Ski stasjon viser at svært mange av
de som benytter seg av pendlerparkeringen bor under 1 km fra stasjonen.
En beregning fra 2014 viste at en dobling av sykkelandelen på landsbasis ville
gi klimakutt på mellom 0,39 og 0,54 mill. tonn CO2- ekvivalenter i perioden
2014-2023 (SVV 2014). Ski skal inn i en periode med stor transformasjon som
vil legge føringer for hvor klimavennlig innbyggerne har muligheten til å leve i
tiden som kommer.

”Sykkelen

er den

enkle løsningen til noen av

verdens
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mest kompliserte problemer

”

Folkehelse
Regelmessig fysisk aktivitet gir en betydelig helsegevinst i form av redusert
risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, høyt blodtrykk, overvekt
og ulike typer kreftformer (TØI 2016). Fysisk aktivitet er også viktig for god
muskel-, skjelett- og leddhelse. Jevnlig sykling gir også økt velvære og
livskvalitet. For hver kilometer innbyggerne sykler, sparer kommunen penger i
form av helseutgifter..

Foto: Kristine Sand
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Trafikksikkerhet
Å sykle er forbundet med høyere risiko for personskader enn bilkjøring.
Imidlertid indikerer flere studier at trafikksikkerheten for syklister bedres
når deres andel av trafikken øker markant, en såkalt «safety in numbers»effekt. Grunnen er at bilistene blir mer oppmerksomme på syklistene, jo flere
syklister det er. Det vil likevel være viktig å kompensere med avbøtende tiltak
for å unngå alvorlige trafikkulykker. En bedring av forholdene for syklister i
form av anlegg, drift og vedlikehold bidrar positivt, men det er spesielt i kryss
og overganger syklistene i dag er utsatt. Gang- og sykkelvei som ender
i overgangsfelt fratar syklisten den samme sikkerheten som fotgjengere,
dersom de ikke går av sykkelen. Å gå av og på sykkelen i hvert overgangsfelt
igjennom byen, er såpass upraktisk at det i liten grad etterfølges av voksne
syklister. Det bør derfor tilstrebes å utforme moderne kryss og overganger som
gir rettigheter til syklister til å krysse veien på sykkelsetet. Dette må til for å
gjøre sykling praktisk, trygt og komfortabelt. Samtidig gir det tydelig beskjed til
bilister om å vike. Utfordringen med å etablere gode kryssløsninger for syklister
er nasjonal, og kan ikke kan løses av kommunen alene, men kommunen
kan være en pådriver for at ny infrastruktur i kommunen sikrer best mulig
løsninger for syklister. Mange bilister er usikre på hvilke rettigheter syklistene
har til å bruke veien og blir redde og provoserte av syklistene. Det er viktig
at infrastrukturen gir tydelig beskjed til både syklister og bilister for å unngå
at samspillet blir negativt, med gjensidig respekt for trafikkreglene. Det må
skapes en holdning der syklister er en akseptert og naturlig del av trafikkbildet.
Fra bl.a. Danmark ser man at det er en betydelig mer forsiktig holdning til
medtrafikanter – særlig ved krysninger. En slik adferd kan kun skapes gjennom
langsiktig holdningsskapende arbeid, med det vil gi gevinst gjennom færre
ulykker med sykkel i møte med andre trafikanter.
Trafikksikkerhetsarbeidet er viktig i denne sammenheng. Ski kommune
er sertifisert som Trygt lokalsamfunn og Trafikksikker kommune. Trygt
lokalsamfunn innebærer et forpliktende og langsiktig arbeid for å forebygge
skader og ulykker. Gjennom arbeidsmodellen Trafikksikker kommune
systematiseres og forpliktes trafikksikkerhetsarbeidet for hele kommunen.

Trygge lokalsamfunn: En global kvalitetsstandard
for godkjent systematisert innsats for forebygging
av ulykker, kriminalitet og personskader. Et
nasjonalt nettverk av godkjente lokalsamfunn.
En idé – et konsept – for å fremme tverrsektorielt
samarbeid for nyskapende løsninger.

I byen uten bilen
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Arealbruk
Ski sentrum skal bli en levende by, hvor det er hyggelig å oppholde seg.
Overføring av bilturer til sykkel har en positiv effekt på arealbruk, da det
vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved arbeidsplasser.
Det kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil. En
omdisponering av trafikkareal for bil og bilparkering til sykkelanlegg, kommer
også de gående til gode. Færre biler frigir mer areal til andre aktiviteter,
vegetasjon, overvannshåndtering, møblering og byliv.

Samfunnsnytten av at flere sykler
Trafikkøkonomisk institutt (TØI) har flere studier på samfunnsnytten av at flere
sykler framfor å bruke bil. En av studiene konkluderer med at samfunnsnytten
kan være så høy som tre ganger kostnaden av å bygge infrastrukturen
for syklistene (TØI 2002). Et annet eksempel fra København viser at
samfunnskostnaden for bilreiser er seks ganger høyere enn for sykkel
(Oslo kommune, Statens vegvesen 2018).

Figur 4 Et eksempel fra København viser at kostnaden med å kjøre 1 km med bil
er 6 ganger høyere enn 1 km med sykkel.. Figuren er lånt med tillatelse fra Oslo
kommune

Samfunnsøkonomi
Helsegevinsten ved sykling overgår langt det samfunnsmessige tapet ved
ulykker. For syklister viser beregninger at den samfunnsøkonomiske gevinsten
er 16 ganger større enn tapet, og at en syklist forlenger sin gjennomsnittlige
levetid med seks år, når ulykkene er inkludert i beregningen. Beregninger viser
at den samlede verdsetting av den positive helseeffekten av økt sykling ligger
mellom 2 og 3 kr pr. km sykling (TØI 2015). Når flere velger sykling og gange
som transportmiddel, vil det også gi bedre framkommelighet på veiene for
næringslivet og for de som må kjøre bil.
Ulykkestallene for Ski over politirapporterte ulykker er mest sannsynlig ikke
reelle for det virkelige antall ulykker, da erfaring og helsevesenets tall tilsier
at kun et fåtall av sykkelulykkene politirapporters. For å gjøre sykling mer
samfunnsøkonomisk, er det viktig å ha trygge sykkelveier, gode holdninger
blant både syklister, bilister og fotgjengere i samspillet med hverandre, samt
bruk av riktig utstyr som lys og hjelm, for å forebygge de alvorlige ulykkene.
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1.3. Hva skal til for å få flere til å sykle?
Potensialet for økt sykling er størst på de korte reisene som i dag foretas med
bil. I dag er nesten halvparten av alle reiser under 5 km, og rundt halvparten av
disse utføres med bil. På reiser på 1-2 km er det 50-60 % som utføres med bil.
I sykkelbyene sier rundt halvparten i en studie fra 2015 at de vil sykle mer hvis
forholdene legges bedre til rette (TØI 2016). Det er altså et stort potensial for at
flere bytter ut bilturer med sykkel.
Civitas (2012) vurderer, med utgangspunkt i en sammenligning med danske
og svenske byer, at norske byer kan få en langt høyere sykkelandel enn i dag.
Sammenligningen viser at god fysisk tilrettelegging (sammenhengende og
godt utbygd sykkelvegnett) er viktigst for en høy sykkelandel. Høy kvalitet på
drift og vedlikehold både sommer og vinter, samt sykkelkultur, altså at sykling
er vanlig og ansett som likeverdig transportform som bil, er også viktig. Med
en «kritisk masse» syklister vil sykkelkulturen styrkes og bilistene vil ta større
hensyn i trafikken. Derfor er det viktig med en sykkelkultur som store deler av
befolkningen kan assosiere seg med, slik at det blir vanlig og sosialt akseptert å
sykle i det daglige. Aktiv sykkelkultur kan påvirkes gjennom en kombinasjon av
PR og kampanjer, samt fysiske og økonomiske virkemidler (Civitas 2012).
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er konsentrert by- og tettstedsstruktur,
sammenhengende ruter og attraktive omgivelser framhevet som viktige faktorer
for å få flere til å sykle. Det er derfor viktig at det i Ski legges til rette for korte
avstander til daglige gjøremål. En av hindringene mange med små barn har i
hverdagen, er å rekke levering og henting i barnehage uten å benytte bil, hvis
barnehagen ligger langt unna. Barnehager bør ideelt sett ligge mellom hjem
og arbeidsted, enten nær bolig, knutepunkt eller arbeidsplassen. For Ski bør
muligheten for å etablere bilfrie barnehager i sentrum vurderes.
For å oppnå den beste effekten av positive virkemidler for mer sykling, er det
nødvendig å kombinere dette med tiltak som gjør det vanskeligere, dyrere eller
mindre effektivt å bruke bilen. Eksempler på relevante restriksjoner for bilbruk er
kapasitet på vegnettet, begrensning i parkeringstilbudet, ulike former for skatter
og avgifter, samt fartsregulering (TØI 2016). Slike virkemidler må tas i bruk,
spesielt i og rundt Ski og Langhus sentrumsområder. Samtidig må kommunen
kommunisere klart og tydelig at sykkelsatsning skal vektlegges.

Opplevd trygghet er svært viktig for om folk velger å sykle. Anleggene må
derfor både være sikre og oppleves som trygge. Et viktig tiltak for å bedre
trygghetsfølelsen for mange er å separere syklister fra biltrafikk. De raske
syklistene er mer opptatt av å separeres fra fotgjengere. Landeveissyklister som
bruker sykkelen i treningsøyemed trenger ikke nødvendigvis egen infrastruktur
da de kan benytte kjørebanen på strekninger uten sykkelfelt. Her er det derimot
holdningskampanjer og bilistenes hensyntagen som påvirker trygghetsfølelsen
og den reelle trafikksikkerheten. Bevisstgjøring av bilistenes ansvar for å kjøre
12

forbi syklister i god avstand, og kun der hvor det er oversiktlig, er et viktig
satsingsområde. Treningssyklister som holder høy fart skal benytte kjørebanen
framfor gang- og sykkelvei. Selv på sykkelvei med fortau er det en risiko for at
gående beveger seg ut i sykkelbanen. Syklistene skal derfor være aktsomme
når de ferdes blant gående.
Gode transportvaner legges tidlig. Det er derfor viktig både for barns helse og
trivsel og for deres videre valg av transportmidler at det er lett og trygt å sykle.
Nasjonal transportplan fremhever fokus på byplanlegging og stedsutvikling
som vesentlig for å legge til rette for barns mobilitet som en del av sosial,
miljømessig og økonomisk samfunnsutvikling. De senere årene har det vært
en markant nedgang av barn under 16 år som dør eller blir hardt skadd i
veitrafikken. Samordnet areal- og transportplanlegging, redusert hastighet og
mindre gjennomkjøring i tettbygde strøk er tiltak som har gitt økt trafikksikkerhet
for barn og unge (NTP 2018-2029). Det er også nødvendig at foreldre går foran
som gode forbilder og gir barna mulighet til å bli trygge i trafikken.

Eksempler på tiltak som kan bidra til økt sykkelandel:
Tiltak som fremmer sykling:
• Tilrettelegge dusj og garderobe til sykkelbrukere
• Tilrettelegge for sikker sykkelparkering med minimal avstand til arbeidsplass,
skole, barnehage og kollektivknutepunkt.
• Gi økonomisk støtte i form av sykkelgodtgjørelse pr km, på lik linje med bil
• Gi økonomisk støtte til kjøp av sykkel og sykkelutstyr
• Gi gratis vedlikehold av sykkel
• Vintersykkelkampanje, gratis piggdekk og omlegging
• Tilby premier til sykkelbrukere i bestemte perioder og delta i kampanjer
• Inkludere sykkel til/fra jobb i arbeidstiden
• Gratis lån av transportsykkel til foreldre
• Utvidet og gratis El-sykkeltilbud
• El-sykkel inkludert i buss og togbillett
• Belønne ungdom som sykler til skolen
• Gratis lån av lastesykler fra kjøpesenter og andre vareutsalg
Tiltak som begrenser bilkjøring:
• Begrenset parkeringsmulighet ved arbeidsplasser, slik at kun de med
spesielle behov har dette tilbudet
• Tilrettelegge for avgift eller øke eksisterende avgift på parkeringsplassene
• Fjerne alt av bilbruksgodtgjørelse
• Øke pris på innfartsparkering
• Sentrumsnære og bilfrie barnehager uten parkering
• Bilfri hjertesone rundt skolene med god avstand til droppsone
• Bilfri hjertesone rundt fritidsaktiviteter og idrettsanlegg
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1.4. Medvirkning
Den 15. januar 2015 lanserte Ski kommune kartportalen «Pedaltråkk» som
skulle gjøre det enklere for innbyggerne å melde inn behov og ønsker for
fremtidig sykkelveinett. På nettsiden kunne de legge inn detaljerte ruter for
hvor man ønsket å sykle. Samtidig kunne man sette inn punktinformasjon som
spesifiserte hindringer på strekningen i dag eller si hvorfor denne strekningen
var viktig. I perioden portalen var åpen, ble det innhentet nærmere 1.000
registreringer fra innbyggere.
Foreldre ble oppfordret til å gjennomføre «Pedaltråkk» sammen med sine barn
og å hjelpe dem med å tegne inn både skolevei, veien til fritidsaktiviteter og
andre strekninger som enten allerede blir brukt i dag eller som ville ha vært
viktige forbindelser dersom de var tilrettelagt. Dette for å hjelpe barna med å
sette ord på sine opplevelser og ønsker. I forbindelse med lagring av svarene
på undersøkelsen, ble den som svarte spurt om aldersgruppe og hva som er
det viktigste tiltaket for å få vedkommende til å sykle.
En gjennomgående tilbakemelding fra brukerundersøkelsen, som også
bekreftes i andre brukerundersøkelser, er at «folk flest» som ikke benytter
sykkelen i sportsøyemed, men som fremkomstmiddel, ønsker seg løsninger
adskilt fra bil. Dette er også avgjørende for om barn skal kunne sykle til skole og
fritidsaktiviteter. Mange markerte også punkter for kryss de finner utfordrende
eller farlige
Sammenhengende sykkelveinett og sykkel adskilt fra bil var et gjennomgående
ønske i Pedaltråkk-undersøkelsen. Dataene som ble registrert i undersøkelsen
ligger som grunnlag for mange av forslagene i tiltaksplanen i denne
sykkelstrategien.
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I forbindelse med prosjektet “Trafikksikkerhet og fritidsaktiviteter” våren
2018 ble det gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot barn og unge.
Spørsmålene som ble stilt var blant annet hvordan man forflytter seg mellom
hjem og fritidsaktivitet og hva årsaken til dette var. Kakediagrammene under
Syklet spørreundersøkelsen kan 45
%
viser hvordan
oppsummeres.
Gikk

16 %

Ble kjørt til at man ble kjørt var lang
38vei,
% utrygg vei og tidsbesparelse.
Hovedårsaken
5 % oppga at avstanden fra hjem til fritidsaktivitet var 7-10 km, 10 %
hadde 5-6 km avstand mellom hjem og fritidsaktivitet, mens 83 % oppga at
avstanden var 1-4 km. 51 % oppga at de opplevde veien som utrygg!

Syklet
Gikk
Ble kjørt

Til fritidsaktiviteter,
sommerhalvåret

1%
20 %
79 %

Syklet

38 %
46 %

Gikk
Ble kjørt

16 %

1%

Til fritidsaktiviteter,
vinterhalvåret

20 %

Syklet
Gikk
Ble kjørt
79 %

”Jeg vil sykle – ikke ta skolebussen – fra Fjell til Siggerud!”
- Barn 10–13 år
«I dag må man enten velge å sykle i bilveien eller på fortauet. Det er utrygt
å dele kjørebanen med biler og vogntog, og man føler seg også i veien for
trafikken. Velger man fortauet, må man stadig gå av sykkelen for å gå over
fotgjengerfelt, og man er også i veien for de gående – og motsatt. Vi må
få egne sykkelfelt som er sammenhengende og ikke plutselig stopper i en
fortauskant eller en bilvei»
- Voksen 40–49 år
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Innspill fra Follo sykkelklubb
Kommunen har mottatt private innspill og et samlet innspill fra Follo sykkelklubb på vegne av
pendlersyklister og mosjonssyklister. Denne gruppen er i stor grad opptatt av pendlerruter, adskillelse
fra gående, bedre oppmerking, skilt og kryssløsninger for syklistene, samt kampanjer for bedre
samspill mellom syklister og bil. Innspillene fra sykkelklubben er oppsummert i tabell 1 og illustrert i
kart 1.
Tabell 1: Oppsummering av innspill til ønsket sykkelinfrastruktur fra Follo sykkelklubb

Ønsket tiltak

Sykkelvei med fortau

Sykkelfelt langs vei

Sykkelrute
1.

Holstad- Eikeliveien (gamle jernbanen)

2.

Kråkstad - Høysletta

3.

Ski skole - Langhus skole

4.

Langhus/Oppegård - Hjulet/Tusenfryd

5.

Vassumkrysset - Hjulet/Tusenfryd

6.

Langhus/Oppegård - Oppegård - Kongeveien - Sofiemyr

7.

Hjulet/Tusenfryd - Hvervenbukta

8.

Horgen - Vassum

9.

Finstad - Solberg - Myrås

10. Jernbaneveien - Hjulet
11.
Pendlerrute Ås/Ski/Langhus - Oslo
med behov for sammenhengende
sykkelveinett

Kirkeveien - Siggerudveien - Enebakkveien

12. Langhus - Hjulet - Hvervenbukta - Oslo sentrum
13. Langhus - Sofiemyer - Nordstrand - Oslo sentrum
14. Drøbakveien - Årungen - Nesset
15. Eikeliveien - Sanderveien - Ski skole (gjennom Ski
sentrum)
16. Eikeliveien - Jernbaneveien - Nordbyveien (gjennom Ski
sentrum)

Sykkelvei med fortau i by/tettsted

17. Nordbyveien/Kirkeveien - Ski skole - Ski
middelalderkirke
18. Kjeppestadveien inn mot Ski sentrum
19. Langhus skole - Langhus/Oppegård (Stenfelt)

Tiltakene har fokus på sykling på vei for pendler- og mosjonistsyklister. Sykkelrutene markert 1-9 i kart 1 er
eksisterende pendlerruter som i dag er mye brukt, men som har behov for utbedringer for å øke sikkerhet
og brukeropplevelse. Pendlersyklistene ønsker at strekningene markert 1-6 oppgraderes til sykkelvei med
fortau, noe som i praksis innebærer separasjon av syklende og gående (se figur 7.1.2). For rutene markert
7-9 ønsker pendlersyklistene at det oppgraderes til sykkelfelt langs vei (se figur 7.1.6) på delstrekningene
hvor det i dag ikke finnes gang- og sykkelvei, slik at det dannes sammenhengende sykkelveinett mellom
målpunktene.
Sykkelrutene markert 10-14 viser eksisterende pendlerruter mellom Ås/Langhus/Ski og Oslo. Sykkelrutene
går hovedsakelig langs og på hovedvei med behov for sammenhengende sykkeltrasé med skilting og
markering for sykkel. For sykkelrute 10 er det behov for å utvide og markere veiskulder for sykkelfelt.

Kart 1: Oppsummering av innspill til ønsket sykkelinfrastruktur fra Follo sykkelklubb
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I sentrumsområdene ønskes det sykkelvei med fortau for sykkelrutene markert 15-19, noe som
i praksis innebærer separasjon av syklende og gående. Dette ønsket samsvarer i stor grad med
innspill og ønsker fra den øvrige befolkningen, samt notat om sykling i Ski sentrum utarbeidet i
forbindelse med Funksjons- og designplanen. Til tross for at ulike syklister har ulike ønsker når
det gjelder sykkelinfrastruktur, er det fullt mulig å finne løsninger som på sikt vil gi et best mulig
tilbud til folk flest.
Gjentagelse av tabell 1: Oppsummering av innspill til ønsket sykkelinfrastruktur fra Follo sykkelklubb

Ønsket tiltak

Sykkelvei med fortau

Sykkelfelt langs vei

Sykkelrute
1.

Holstad- Eikeliveien (gamle jernbanen)

2.

Kråkstad - Høysletta

3.

Ski skole - Langhus skole

4.

Langhus/Oppegård - Hjulet/Tusenfryd

5.

Vassumkrysset - Hjulet/Tusenfryd

6.

Langhus/Oppegård - Oppegård - Kongeveien - Sofiemyr

7.

Hjulet/Tusenfryd - Hvervenbukta

8.

Horgen - Vassum

9.

Finstad - Solberg - Myrås

10. Jernbaneveien - Hjulet
11.
Pendlerrute Ås/Ski/Langhus - Oslo
med behov for sammenhengende
sykkelveinett

Kirkeveien - Siggerudveien - Enebakkveien

12. Langhus - Hjulet - Hvervenbukta - Oslo sentrum
13. Langhus - Sofiemyer - Nordstrand - Oslo sentrum
14. Drøbakveien - Årungen - Nesset
15. Eikeliveien - Sanderveien - Ski skole (gjennom Ski
sentrum)
16. Eikeliveien - Jernbaneveien - Nordbyveien (gjennom Ski
sentrum)

Sykkelvei med fortau i by/tettsted

17. Nordbyveien/Kirkeveien - Ski skole - Ski
middelalderkirke
18. Kjeppestadveien inn mot Ski sentrum
19. Langhus skole - Langhus/Oppegård (Stenfelt)
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Kart 1.2: Pendlersyklister og treningssyklisters ønsker til infrastruktur for syklister i Ski by og tettsted. Ønskene er markert
med stiplede linjer. De ulike rutene er markert med tallene 1-19. Den enkelte sykkelrute samt ønsket tiltak er sammenfattet i
tabell 1.
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2. Sykkelstrategien og andre
myndigheter
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2.1 Nasjonale, regionale og kommunale mål for sykkel
Sykkelstrategien for Ski kommune må sees i sammenheng med andre planer,
både nasjonale, regionale og kommunale. Det er viktig at strategien bygger
opp under nasjonale mål på området og kompletterer øvrige planer i regionen.
Effektmålene for Ski kommune/Nordre Follo er satt i henhold til nasjonal og
regional transportplan.
Sykkelstrategien vil bidra til å nå nasjonale mål innenfor transport, folkehelse
og klima. Strategien vil også støtte opp under og spille sammen med flere
andre regionale planer og strategier. Nedenfor følger en oversikt over relevante
planer/strategier.
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Tabell 2. Nasjonale, regionale og kommunale planer med mål/føringer for satsing på sykling

Plannavn / strateginavn, utgiver

År

Utdrag fra målsettingene og tiltakene som angår
syklende og gående

Regionale planer og strategier
Nasjonal sykkelstrategi,
Statens Vegvesen

2014-2023

Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 prosent av alle reiser
innen 2023.
I byene bør sykkelandelen være på 10–20 prosent
avhengig av lokale forhold.

Regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus,
Akershus fylkeskommune

2015-2030

Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for
biltransport.
All trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og
kollektivtransport.

Sykkelstrategi for
Akershus, Akershus fylkeskommune

2015-2030

Sykkeltrafikken i Akershus utgjør 8 % av alle reiser innen
2023. I bybåndet fra Oslo til Ski, Lillestrøm og Asker
og i de regionale byene Ski, Ås, Lillestrøm, Jessheim,
Sandvika og Asker er det et mål at sykkelandelen er
10–20 %.

Regional plan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv for Akershus,
Akershus fylkeskommune

2016-2030

Aktive forflytninger – på sykkel og til fots:
Ferdselsårer for aktiv forflytning er helhetlig utviklet i
og på tvers av kommuner og er godt koblet med øvrig
infrastruktur.
Sykkel og gange er den mest attraktive og effektive måten
å komme seg enkelt til kollektivknutepunkt, skole, jobb og
fritidsaktiviteter. Dette sørger for at en stor andel av det
økte transportbehov et tatt med sykkel og gange

Handlingsprogram for samferdsel i
Akershus,
Akershus fylkeskommune

2018-2021

Grunnlag for AFKs prioriteringer innen samferdsel.
Utvikle et helhetlig transportsystem for Oslo og Akershus,
som bygger opp om regional struktur.
Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder, som
bidrar til gange og sykling, kollektivreiser og bykvalitet.

Kommunale planer og strategier
Kommuneplan Nordre Follo
(samfunnsdelen - høringsutkast)
Ski kommune

4-årig Trafikksikkerhetsplan og årlig
Tiltaksplan for trafikksikkerhet
Ski kommune

2019-2030

“Nordre Follo skal være en foregangskommune på vei mot
lavutslippssamfunnet. “
“Det legges vekt på gode gang og sykkelforbindelser,
spesielt fra sentrum og ut til tettstedene, til turområder og
til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes.”
Ski kommune har forpliktet seg til å prioritere
trafikksikkerhet gjennom å bli godkjent som “Trafikksikker
kommune”
Hvert 4. år blir det utarbeidet en trafikksikkerhetsplan
som viser hvilke utfordringer som finnes på området,
ulykkesstatistikk og innkomne forslag til tiltak.
Den årlige tiltaksplanen viser hvilke praktiske tiltak som
prioriteres for gjennomføring årlig, inkludert Aksjon
skoleveg - prosjekter.
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2.2 Ansvarsfordeling og økonomi
Ansvarsfordeling
Dette er Ski kommunes sykkelstrategi. Likevel er satsingsområder og tiltak
som andre aktører har ansvar for inkludert i strategien, fordi det er nødvendig
å se helhetlig på satsingen. Mange av de viktigste traseene for sykkel ligger
på og langs fylkesvei. Det er flere av disse strekningene som har nylig vedtatt
detaljregulering eller hvor slik regulering skal vedtas den nærmeste tiden.
Kommunen har i innspill til slike reguleringsplaner forholdt seg til notat om
sykling, utarbeidet i forbindelse med kommunens funksjons- og designplan, for
å påse at syklistene har fått høy prioritet. For syklistene har det ikke betydning
om anleggene de bruker ligger under kommunens eller fylkeskommunens
ansvarsområde.
• Statens ansvar:
Staten har investeringsansvar for statlige sykkelveier som skal gå langs
eller parallelt med riks- og Europaveiene. Midler til etablering og opprusting
av disse rutene blir bevilget over statsbudsjettet etter prioritering i Nasjonal
transportplan.
• Fylkeskommunens ansvar:
Fylkeskommunens myndighet og ansvar for fylkesveiene følger av veglova
§ 9. I tillegg kommer etablering av gang- og sykkelanlegg (gang- og sykkelveier,
sykkelfelt og annen tilrettelegging) langs fylkesveier.
Midler til etablering av nye sykkelanlegg bevilges over fylkets handlingsprogram
for samferdsel, som rulleres hvert år. Kommunene kommer med innspill i
denne prosessen om hvilke veier under fylkets ansvarsområde de mener bør
prioriteres. Skoleveier har høy prioritet. Det bevilges også midler til gang- og
sykkelanlegg gjennom byutviklingsavtalen i Oslo og Akershus, som finansieres
av bompenger og statlige midler.
Som veieier har fylkeskommunen ansvaret for at fylkesveiene driftes og
vedlikeholdes hele året. Dette gjelder også gang- og sykkelveier langs
fylkesveier.
• Kommunens ansvar
Kommunen har ansvar for bygging av gang- og sykkelanlegg langs kommunale
veier (fortau, gang- og sykkelveier, sykkelfelt og annen tilrettelegging). Midler til
tiltak bevilges gjennom kommunens ordinære budsjettprosess.
Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg langs
kommunale veier.
Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler
I områdereguleringsplaner stilles rekkefølgekrav til infrastruktur. Dette er med
på å sikre utbyggers bidrag til blant annet infrastruktur for sykkel. Insentiver til
å delta i kommunens El-sykkelordning blir også innført i større byggeprosjekter.
Slike rekkefølgekrav foreligger blant annet for Ski sentrum.
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Økonomi og finansiering
Gjennomføring av en økt satsing på sykling vil kreve ressurser, spesielt til infrastruktur
og drift. Ansvaret for infrastrukturen er delt mellom kommunen, fylkeskommunen og
staten. Samtidig er det viktig at det sikres god infrastruktur gjennom rekkefølgekrav
og utbyggingsavtaler. Mindre kostbare tiltak kan gjøres også gjennom endrede
rutiner i kommunen, og gjennom økt vektlegging av sykling. Kampanjer og
holdningsskapende arbeid trenger ikke være kostnadskrevende, men kan likevel
ha stor effekt. Kommunen har avsatt penger til blant annet vintersykkelkampanje
med utdeling av piggdekk, som ved utprøving i desember 2018 viste seg å være
svært populært. Det finnes flere statlige og regionale tilskuddsordninger for fysisk
tilrettelegging for sykling og gange og for planlegging og holdningskampanjer.
Finansiering av kommunens tiltak i strategien må skje gjennom kommunens budsjett
og handlingsplan. Tiltak og prosjekter i Ski under fylkeskommunens ansvarsområde
blir fastsatt i Akershus fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel og
påfølgende budsjettprosesser.

Tilskuddsordninger
Tilskuddsordninger fra Staten og Akershus fylkeskommune er viktige kilder til
finansiering av både infrastruktur-tiltak og kampanjer. Forutsatt gode søknader,
kan kommunen få betydelige beløp i støtte. Ofte krever tilskuddsordningene 50%
delfinansiering fra kommunen. Kommunen har tidligere mottatt støtte til sykler,
mobil sykkelbane, mobile sykkelstativ, skur til El-sykkelstasjoner mm. Aktuelle
tilskuddsordninger er Aksjon skoleveg (Akershus fylkeskommune), Klimasats
(Miljødirektoratet) og Statlig tilskudd til sykkeltiltak (Statens vegvesen). Dersom
kommunen blir valgt ut som sykkelby og har infrastruktur til sykkel ferdig regulert, kan
det også søkes midler inntil 50% fra en begrenset pott som fordeles på sykkelbyene.
Det kan søkes penger fra Klimasats i forbindelse med arbeidet med en eventuell
mobilitetsplan for Nordre Follo
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3. Eksisterende sykkelinfrastruktur
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3.1 Hva har Ski i dag?
Kart 3 viser eksisterende infrastruktur på dagens sykkelveinett i Ski kommune.
Kartet illustrerer hva vi har på plass per i dag, men det illustrerer også at det
gjenstår mye før vi når målet om et godt og sammenhengende sykkelveinett.
Kart 3.1 og 3.2 viser dagens sykkelveinett i Ski by og Langhus tettsted. Kartene
viser store mangler på sykkelveinettet, også i Ski sentrumsområde. Både Ski
sentrum og Langhus tettsted vil være gjenstand for sterk vekst de neste årene.
Det er derfor spesielt viktig å satse på god infrastruktur for syklister her.
Undersøkelser blant befolkningen i Ski kommune viser at innbyggerne
ønsker sykkelvei med fortau, separert fra bil. Denne løsningen gir syklistene
er følelse av trygghet, noe som er avgjørende for å øke sykkelandelen i alle
aldersgrupper. Av eksisterende infrastruktur for syklister i Ski er det en klar
overvekt av gang- og sykkelvei, med unntak av Nordbyveien hvor det er
sykkelfelt. Per januar 2019 har vi ingen strekninger med sykkelvei med fortau.
I løpet av arbeidet med sykkelstrategien har arbeidsgruppa gjort registreringer
over hva kommunen har av sykkel-infrastuktur, og laget GIS-kart av
registreringene. Disse kan enkelt oppdateres og bør brukes i videre planlegging
av sykkelanlegg.
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Kart 3: Oversiktskartet viser eksisterende infrastruktur for syklister i Ski kommune
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Langhus tettsted

Kart 3.1 Eksisterende infrastruktur for sykkel i Langhus tettsted
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Ski by

Kart 3.2 Eksisterende infrastruktur for sykkel i Ski by
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Nasjonal sykkelrute nr.7
Nasjonal sykkelrute nr.7 går gjennom Ski sentrum. Langs Langhusveien (fv.152) fra nord og
langs Åsenveien i sør er den tilrettelagt med gang- og sykkelvei. På disse strekningene, hvor
det i dag er relativt lav ferdsel av gående, fungerer gang- og sykkelvei godt, men dersom det
i framtiden blir mer enn femti gående eller syklende i makstimen bør det benyttes oppmerking
for å skille gående og syklende. Nært sentrum og i sentrum fungerer denne løsningen dårlig
i dag. Det er for mange gående til at det fungerer for syklistene, og kryssene gir heller ingen
rettigheter til syklistene. Ved nyetablering på denne strekningen bør det anlegges sykkelvei
med fortau og syklistene bør gis forkjørsrett i overgangsfelt slik at de ikke må gå av sykkelen.
På strekningen hvor Nasjonal sykkelrute er markert i sentrum er det i dag manglende
tilrettelegging for syklister i Sanderveien. Sanderveien skal reguleres i 2019. Kommunen har
spilt inn ønske om sykkelvei med fortau langs Sanderveien, med sikte på å skille sykkel fra bil.
Regional sykkelrute
Regional sykkelrute krysser Ski i øst - vest retning. Fra vest i Nordbyveien er det markert
sykkelfelt med stiplet linje på strekningen til og med ny bro over jernbanen. I Kirkeveien
mangler tilrettelegging for syklister. Kirkeveien fra Nordbyveien bro til kryss ved Sanderveien er
planlagt regulert i 2019. Kommunen har til denne strekningen spilt inn ønske om sykkelvei med
fortau, med sikte på å skille syklister fra bil og buss. For resten av Kirkeveien videre østover er
det ingen planer om regulering. Sykkelstrategien foreslås bygging av ny gang- og sykkelvei på
nordsiden av Kirkeveien fram til Eikjolveien som et prioritert tiltak.
Vestsiden av jernbanen
Langs Vestveien er det i dag gang- og sykkelvei vest for bilveien, med unntak av strekningen
fra Bjerkelundveien nordover til Nordbyveien. Her må man eventuelt krysse Vestveien ved
arbeidskirken for å komme inn på gang- og sykkelveien som skal opparbeides vest for Skeidar.
Det mangler en kobling mellom eksisterende gang- og sykkelvei ved Bjerkelundveien og
Nordbyveien.

Kart 3.3 Eksisterende infrastruktur for sykkel i Ski by, hentet fra Funksjons- og designplanen
34

Sentrum
I sentrumskjernen er det foruten gang- og sykkelvei langs nedre del av Jernbaneveien,
ingen tilrettelegging for syklister. Mange syklister bruker i dag Idrettsveien, da denne har lav
trafikk og ligger hensiktsmessig til.
Kryssing av jernbanen med sykkel
Det er i dag kun mulig å krysse jernbanen på sykkel over Nordbyveien bro, eller på gang- og
sykkelvei i Åsenveien. I ny undergang på stasjonen vil man kunne trille sykkelen. Funksjonsog designplanen for Ski sentrum legger opp til å etablere en gang- og sykkelbro fra GS12
til park 10, (markert som nr. 7 i kart under) samt en bro i hensynsone H410_1. Begge er
avsatt i sentrumsplanen vedtatt i 2015. Det hadde vært ønskelig at den nye undergangen
som nå bygges under jernbanen var tilrettelagt for syklister og at fundamenter for de to
planlagte broene ble etablert under bygging av jernbanen. Dette blir ikke gjennomført og
påvirker dermed kostnadene og utformingen av broene. Samtidig er det svært viktig å bygge
gang- og sykkelbroer slik at jernbanen ikke blir liggende som en barriere mellom øst og
vest. Dette er ikke minst viktig for å oppnå målet om at det skal være mer attraktivt å velge
sykkel enn bil på strekninger under 3 km i Ski sentrum.

Kart 3.4 Hvordan fremtidig kryssing av jernbanen kan linkes til øvrig sykkelveinett, hentet fra
Funksjons- og designplanen
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3.2 Ønsket situasjon for syklister i Ski sentrum
Gågata i Idrettsveien
I forbindelse med utarbeidelse av funksjons- og designplanen ble det gjort en vurdering
av hvordan syklistene på best måte kan krysse bykjernen. Ideelt sett burde Idrettsveien
først og fremst bli gågate, og Torgveien mer effektiv for syklistene. Mange syklister vil nok
likevell velge Idrettsveien, da denne ligger lettere tilgjengelig for syklister som kommer
fra Nordbyveien eller jernbanestasjonen. Det legges derfor opp til å bygge Idrettsveien
funksjonell både for syklister og gående, men den skal etableres med belegg og utforming
som senker farten på syklistene framfor å fronte gaten som effektiv sykkelbane. I framtiden,
når det kommer på plass bro i H410-1, vil denne mest sannsynlig linkes til Åsenveien som
en effektiv sykkelrute mellom øst og vest.
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Funksjons- og designplanen legger opp til sykkelvei med fortau langs fylkesveinettet for å
sikre en effektiv løsning for syklistene som også er trafikksikker for skolebarn. Samtidig kan
eksisterende gang- og sykkelvei med fordel gradvis merkes opp og utvides til sykkelvei med
fortau.

sykkelvei med fortau

Fylkesvei

Hele bykjernen skal være praktisk å sykle i. De gatene som fortsatt har bil og/eller
varelevering, etableres som sykkelgater eller enveiskjørt for bil og toveiskjørt for syklister.
På denne måten skal sykkel bli et mer effektivt framkomstmiddel enn bil i byen. Dette blir
et system for sykling gjennom sentrum som er oversiktlig og helhetlig.

sykkelgate med enveiskjørt bilkjøring
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Å sykle i veibanen
Ved å la syklistene benytte seg av veibanen i bygatene, i stedet for å etablere eget
sykkelfelt, slipper man en tredeling i trafikkbildet og man får et smalere gateløp
som innbyr til lavere fart og hvor man isteden kan bruke større del av gatearealet
til vegetasjon, møblering, opphold og gange. Bilistene må i større grad tilpasse seg
syklistenes tempo ved en slik løsning, sammenlignet med sykkelfelt som tillater at
bilene kjører forbi syklistene. Et ekstra moment som taler for ikke å anlegge sykkelfelt i
bykjernen, er at bilister ofte bruker dette for kortere stopp, noe som gjør det både farlig
og upraktisk å være syklist.
Målet er at syklistene skal få en naturlig rett til å bruke veibanen og at de ikke skal
behøve å sykle i ytterkanten/rennesteinen for å slippe biler forbi. Løsningen hvor
syklistene bruker veibanen er også mer egnet for vintersyklister, som da kan sykle
i den delen av veibanen som er best brøytet og vedlikeholdt. Ved å la syklisten
benytte kjørebanen på lik linje med bilen, reduseres usikkerheten når man kommer til
gatekryss. Syklisten slipper å befinne seg i sykkelfelt på siden av bilen og avvente bilens
bevegelser.
For å ytterligere fremheve syklistenes plass i gatene, bør det merkes med skilt og
symboler for sykkel i begge retninger i veibanen. Dette benyttes i økende grad for å
understreke at det er bilene som er gjester i gaten og som må vise hensyn.
Krysset Åsenveien/Sentrumsveien bør etableres som opphøyet kryss og gatene må
skiltes med lav fart.

Hvorfor ikke sykkelfelt i Ski sentrum?
Dersom det anlegges sykkelfelt i gatene vil disse bli liggende mellom kjørefeltet for bil
og HC parkering, de må krysses av bilister som kjører inn og ut av parkeringskjellere,
parkeringshus og kryss. Det er dermed en tryggere løsning når syklistene benytter
veibanen, hvor de kan holde god avstand til parkerte biler. En slik løsning er mer
oversiktlig både for syklister og bilister. SVV sykkelhåndbok anbefaler heller ikke
sykkelfelt kombinert med kantparkering.
GT5 og Torgveien vil ha kjøring til og fra eiendommer. Gatene i sentrum er korte gater
med lav fart som grenser til bilfrie gater, eller ender ut i gang- og sykkelvei langs
fylkesveinettet. Dette systemet vurderes som rasjonelt og ryddig å benytte til sykling. I
og med at syklistene har tilgang til alle gatene og kan sykle i alle retninger, er dette er
også effektivt og gjør det mer attraktivt å sykle enn å kjøre bil.
Åsenveien er den gaten i sentrumskjernen som vil ha høyest ÅDT. Gaten var i
utgangspunktet vurdert enveiskjørt, men ettersom den har innkjøring til parkeringshus
bør det vurderes om det er hensiktsmessig at toveiskjøring fortsatt opprettholdes i den
østre delen. Dette for å hindre unødvendig biltrafikk i den resterende delen av gaten.
Fylkesveinettet har i dag delvis gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveiene bør i
framtiden erstattes med sykkelvei med fortau. I andre tilfeller kan sykkelfelt være en god
løsning. Dette gjelder fortrinnsvis der sykkelfelt kan anlegges over lange, oversiktlige
strekninger, slik at bilistene er oppmerksomme på sykkelfeltet og slik at syklistene
slipper stadige systemskifter eller kryss.
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Kart 3.5 Ønsket situasjon for sykling i sentrum
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Utfordrende kryss
Ved etablering av sykkelbane i byens randsone er det viktig å sikre at denne har gode
løsninger i kryss og overganger. En mulighet er å legge sykkelbanen sammen med
overgangsfelt for gående, som eventuelt også er lysregulert eller skiltet slik at bilen
har vikeplikt.
For syklister som skal over Nordbyveien bro vil det bli et systemskifte fra sykkelvei
med fortau til sykkelfelt. Det er allikevel vurdert som en mer trafikksikker løsning enn
å videreføre sykkelfelt. Av brukerundersøkelsen kom det tydelig fram at syklistene
ønsker løsninger adskilt fra biltrafikk. Syklister som holder høy fart står allikevel fritt til
å bruke veibanen.
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4. Sykkelstrategiens mål
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4.1 Seks hovedmål
For å nå målene for sykkelstrategien er det av avgjørende betydning at fokus rettes mot de
mest tettbygde områdene av Ski, Langhus og Vevelstad med mange og viktige målpunkter
for både voksne og barn. Selv i by og tettbygde strøk velger mange bilen på strekninger på
1 km i dag. Dersom vi skal nå hovedmål 4 om at sykkel skal fremstå som et mer attraktivt
fremkomstmiddel enn bil for reiser under 3 km, må by og tettsteder bli betraktelig mer
fremkommelige enn i dag. Spesielt i Ski tettsted er fremkommeligheten vanskelig fordi byen
er delt i to av jernbanelinjen, noe som ofte resulterer i at syklister må ta omveier. Mangelfulle
sykkelveinett innbyr ikke til å velge sykkel framfor bil.

1. Innen 2023 skal Ski ha en sykkelandel på 10%
2. Innen 2030 skal Ski ha en sykkelandel på 20%
3. I Ski skal det oppleves attraktivt og trygt å sykle
4. Sykkel skal fremstå som et mer attraktivt fremkomstmiddel enn bil for reiser under 3 km
5. Innen 2023 skal 80 % av barn og unge gå eller sykle til skolen
6. Økt tilfredshet blant innbyggerne som velger sykkel som framkomstmiddel

Tall fra TØI i tabell 4 viser at sykkelandelen for reiser internt i Ski tettsted lå på om lag 7 %
i 2011, sammenlignet med 5 % på landsbasis. Samtidig viser tabellen at kun 1 % benyttet
sykkel på reiser mellom Ski og ekstern sone. Dette tallet er svært lavt.
Tabell 4 Reisemiddelfordeling i Ski sammenlignet med tettsteder generelt i Norge
Reisemiddel
Bil
Kollektiv
Gående
Syklende

Mello Ski og ekstern sone

Interne reiser i Ski

81%
16%
1%
1%

59%
4%
30%
7%
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Interne reiser i tettsteder i
Norge
53%
10%
30%
5%

Avstand fra Ski stasjon

Kart 4. Kartet viser 1, 2 og 3 km radius fra Ski stasjon. Det er politisk vedtatt at det skal være mer attraktivt med sykkel enn bil på
reiser under 3 km i Ski kommune. Se effektmål 4
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Avstand fra Langhus og
Vevelstad stasjon

Kart 4.1. Kartet viser 1, 2 og 3 km radius fra Langhus og Vevelstad stasjon. Det er politisk vedtatt at det skal være mer attraktivt
med sykkel enn bil på reiser under 3 km i Ski kommune. Se effektmål 4
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5. Resultatmåling
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5.1 Å måle endringer
For å vite om kommunen og andre aktørers innsats for økt sykling og gange fungerer,
er det viktig å måle resultater jevnlig. Tabellen under viser hvilke indikatorer og kilder
kommunen kan bruke for å vise om målene i sykkelstrategien nås. Det er i dag ingen aktive
tellestasjoner for syklister i Ski.
Tabell 5 viser forslag til måter å måle vekst i sykkelandel og infrastruktur. Kommunen har
i dag ingen egne tellinger, men kan benytte seg av Nasjonal reisevaneundersøkelse som
gjennomføres hvert fjerde år.
For å måle vekst fra år til år kan det være hensiktsmessig å etablere sykkeltellere på
strategiske steder som syklistenes hovedinnfartsårer til Ski eller nyetablerte anlegg.
Eks. Nordbyveien bro, Idrettsveien (gågata) eller ved idrettsparkene, Langhusveien og
Åsveien (XXL). Det kan benyttes mobile tellestasjoner, da disse er best egnet for gangog sykkelveier og sykkelbaner. Det finnes også mer avanserte tellekameraer som skiller
bil, sykkel og gange. For Ski nedre torg, som i tiden fremover skal transformeres fra
parkeringsplass til torg, ville slike data være svært interessante.
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Tabell 5: Oversikt over indikatorer for å måle resultater av satsing på sykkel og gange

Indikator

Hvordan måle endring

Kilde (i kursiv hvis kommunen m
angler info)

Sykkel
Sykkelandel av alle reiser
Sykkelandel av alle korte reiser
(< 3 km, < 6 km)

Prosentvis endring siden siste
måling

Km syklet/innbygger/dag

Nasjonal reisevaneundersøkelse

Sykkelbyundersøkelse

Månedsdøgntrafikk (MDT)

Endring fra valgte måned

Sykkelteller (SVV / kommunen)

Antall syklister i maksimaltimen

Siste telling

Manuelle tellinger

Andel barn og unge som går og
sykler til skolen.

Prosentvis endring

Årlig telling på skolene ifb.
med skolekampanjer

Trafikksikkerhet
Antall politimeldte trafikkulykker
med syklister

Endring siden forrige år

Statens vegvesen

Bygging og tilrettelegging
Km nye sykkelanlegg
Antall offentlige
sykkelparkeringsplasser
Samlede investeringer

Kommunen/ Nasjonal vegdatabank
Siden forrige år
Kommunen
Kommunen/Akershus
fylkeskommune

Regnskapsåret
Drift og vedlikehold

Samlet kostnad

Endring siste regnskapsår

Kommunen

Holdningsskapende arbeid
Deltakelse i forpliktende
kampanjer, f.eks Sykle til jobbenkampanjen

Endring siden forrige år
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Tall deltakelse fra Sykle til jobbenkampanjen eller andre kampanjer.
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6. Hovedinnsatsområder
				

49

og tiltak

Hovedinnsatsområder
For å oppnå målene beskrevet i kapittel 4, skal kommunen rette satsingen inn mot følgende 9
hovedinnsatsområder:

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mest mulig sammenhengende sykkelveinett

Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter

Arealplanlegging og byggesaksbehandling som legger til rette for mer sykling

Bedre sikkerhet for syklister

Prioritere vedlikehold/drift av sykkelveier, sykkelfelt og gang- og sykkelveier

Kampanjer og informasjonsarbeid for å øke andelen syklende

Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv

God sykkelparkering

Utvide kommunens El- sykkelordning

Innen hvert av de 9 hovedinnsatsmrådene beskrives målsettinger, samt hvordan kommunen
og andre aktører må arbeide for å nå målene. For hvert innsatsområde følger en tabell med
nødvendige tiltak.
Hovedinnsatsområde 1 «mest mulig sammenhengende sykkelveinett» er det mest omfattende
innsatsområdet. Det følger med en liste over tiltak som er svært omfattende. Tiltakslisten viser
behov for etablering av nye gang- og sykkelanlegg, belysning, utbedring av farlige krysninger og
skilting. Tiltakene er nummerert i prioritert rekkefølge og prioriteringen vises også på medfølgende
kart.
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1

6.

•

Mest mulig sammenhengende sykkelveinett

Målsettinger:
Det er etablert et sammenhengende sykkelveinett som dekker hele kommunen.

•

Det er etablert en praksis der det benyttes separering mellom fotgjengere og
syklister, ved at det i størst mulig grad etableres sykkelbane eller sykkelvei med
fortau.

•

Det er etablert trafikksikre skoleveier og andre strekninger som benyttes av
barn og unge, med sykkelvei adskilt fra biltrafikk.

•

Det etableres gode, funksjonelle og trygge kryssløsninger for syklister.

•

Det er mer attraktivt og effektivt å sykle enn å kjøre bil på reiser under 3 km.

Hvor er vi i 2030?
Det er attraktivt og selvfølgelig å velge sykkel som transportmiddel for folk fra 8–80
år, både sommer og vinter. Framkommeligheten, sammenhengen og kapasiteten på
hovedsykkelveinettet er vesentlig forbedret. Større deler av gang- og sykkelanlegg
(G/S-anlegg) er separert mellom fotgjengere og syklister og skjermet mot biltrafikk.
Sykkelvei med fortau blir etablert framfor gang- og sykkelvei. Det er lett og intuitivt
å finne fram på sykkel. På landevei eller i gater hvor syklister deler veien med bil
viser bilistene hensyn til syklistene. De gatene i sentrum som fortsatt har biltrafikk
er etablert som sykkelgater. Syklistene er prioritert i kryss. Der hvor sykkelvei med
fortau krysser vei har bilen vikeplikt.
Hvordan når vi målene?
Det søkes midler fra Klimasats for å utarbeide en plan for sykkelveinettet i Nordre
Follo, eventuelt i forbindelse med utarbeidelse av en mobilitetsplan.
Ved utbygging av gang- og sykkelanlegg dimensjoneres kapasiteten ut fra
målsettingene om økning i antall syklister i henhold til SVV sin anbefaling i
sykkelhåndboka.
I arealplanlegging og utbygging av nye områder og ved rehabilitering av etablerte
områder prioriteres tilrettelegging for syklister foran privatbil. Standarder i
Sykkelhåndboka til Statens vegvesen og kommunens veinorm følges i planlegging
og utbygging for å sikre tilfredsstillende kvalitet og kapasitet på gang- og
sykkelanlegg langt fram i tid. I tillegg kan kommunen gjennomføre prøveprosjekter
med nye løsninger for prioritering av syklister i planperioden. Valgte løsninger skal gi
god sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet for de ulike trafikantgruppene.
Det skal i størst mulig grad benyttes sykkelvei med fortau, sykkelbaner og
sykkelgater. Sykkelfelt skal ikke benyttes hvor barn ferdes. Sykkelfelt er best egnet
for voksne syklister som er komfortable med å sykle tett på biltrafikk. Dersom
det bygges sykkelfelt skal disse ha en minimumsbredde på 2 meter, det skal
benyttes heltrukken linje som forbyr bil å kjøre i sykkelfeltet og det skal ikke legges
busslommer og andre hindringer i sykkelfeltet.
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For å få gjennomført prosjekter innenfor kommunens ansvarsområde søker kommunen
statlig og fylkeskommunal medfinansiering for prioriterte tiltak. Kommunen er pådriver
overfor Akershus fylkeskommune for å få gjennomført tiltak på fylkesveier. Kommunen er
pådriver for at det velges fullgode løsninger for syklister i alle aldre langs fylkesveinettet.
Tellinger av syklister og fotgjengere og brukertilfredshetsundersøkelser gjennomføres for å
følge utviklingen og vurdere virkningen av tiltak.
Prioritering av tiltak
For å øke satsingen mot et sammenhengende og godt tilbud for syklister, har
kommunen kartlagt manglende sammenhengende strekninger på viktige deler av
sykkelveinettet med forslag til prioritering.
Hvilken type anlegg som bør benyttes avhenger av andel fotgjengere, syklister og
biltrafikk (ÅDT) samt fartsgrense på veien. Se kapittel 7 for beskrivelse av foretrukne
anlegg. Innspill og forslag er sortert i 4 prioriteringskategorier ut fra følgende kriterier:

Tabell 6.1 forklarer hvordan nødvendige infrastrukturprosjekter som kommunen selv har ansvar for er prioritert

Prioritet 1
Høyest

Skolesone, del av overordnet sykkelveinett, Ingen alternativ rute,
mange brukere, trafikkfarlig situasjon, gjennomførbarhet

Prioritet 2
Middels

Underordnet sykkelveinett, middels antall brukere, utenfor
skolesone, utfordrende å gjennomfør

Prioritet 3
Lav

Det finnes delvis eller alternativt tilbud, få brukere, ikke på
sykkelveinett, svært utfordrende å gjennomføre.

Prioritet 4
Andre tiltak

Gang - og sykkelvei som bør oppgraderes til sykkelvei med fortau.

I tabell 1 og 2 på de neste sidene kommer ønskede infrastrukturtiltak på sykkelnettet
i prioritert rekkefølge, der Ski kommune har ansvar for gjennomføring. Tabellene
hører sammen med kart A - D som har nummerert geografisk plassering av tiltakene.
Tiltakene i tabellen lister ikke opp fortau. Tiltak er ikke finansiert/planlagt. Anslagene i
kostnadsberegningene er overordnet, og har følgende føringer:
•
•
•
•
•

Alle anslag er unntatt grunnerverv. Dette kan være en fordyrende kostnad for en del tiltak
Høyeste erfaringstall fra WSP er benyttet for å beregne pris pr. meter G/S-vei
Høyeste erfaringstall fra WSP er benyttet for å beregne pris pr. kvadratmeter fortau
Anslag kan variere ut i fra ønsket bredde på tiltak
Anslagene har en usikkerhet på +/- 25%
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Gå til denne linken for å åpne interaktivt kart:
https://follo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b54bb863f066491b9b28c187212024d0
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Strekninger
Prioritet 1

Eksisterende
infrastruktur

Prioritet 2
Prioritet 3
andre forslag

Gang-/Sykkelveg
Sykkelfelt
Tursti
Sommerrute

Krysning, skilting
Prioritet 1
Prioritet 2

Kommunegrense

Prioritet 3

0 0,5 1

K = Ski kommune har ansvar

2 km

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

F = Fylkeskommune / Statens Vegvesen har ansvar

Kart 6.1 Oversiktskart over tiltak med prioriteringer. Se kart 6.1.1 - 6.1.4 for mer detaljer
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Tabell 1 - Strekninger som Ski kommune har ansvar for
ID

Navn:

Beskrivelse av tiltak:

Overordnet
kostnadsberegning:

K1

Austliveien

G/S-vei fra Lysneveien til Oppegårdveien. Vurdere enveiskjørt vei.

7 182 000

K2

Nybrottveien

G/S-vei fra Lysneveien til Oppegårdveien. Vurdere enveiskjørt vei.

6 840 000

K3

Idrettsveien

Bygge sykkelvei med fortau. Vurdere enveiskjørt gate.

6 386 850

K4

Idrettsveien

Bygge sykkelvei med fortau. Vurdere enveiskjørt gate.

5 204 100

K5

Idrettsveien

Bygge sykkelvei med fortau. Vurdere enveiskjørt gate.

8 752 350

K6

Driftsveg/turveg
fra Siggerud
til Stallerud /
Langhus

Oppgradering til sykkelveg 4,4 km fra Siggerud til Haugjordet u-skole.

75 240 000

K7

Åsenveien

Bygge G/S-vei

4 788 000

K8

Idrettsveien

Reguleres G/S -vei og opparbeides i forbindelse med skolekvartalet.

2 565 000

K9

Sørjordet

G/S-vei hele veien fra St Hansveien til Hebekk skole. Fjerne
droppsone rundt Hebekk skole.

4 446 000

K10

Turveg Stallerud
til Åsland / Oslo

Oppgradering fra turveg til sykkelveg jfr. ønske om sykkelvei til Oslo.
Henger sammen med Oslos plan for sykkelvei m/fortau fra Klemetsrud
til Åsland. Ikke planlagt før etter 2025!

59 850 000

K11

Torgveien

Etableres og skiltes som sykkelgate med tillat bilkjøring

K12

Fra St. Hansveien
til Holteveien Nordbyveien

Bygge snarvei (sti?), evt. g/s-vei. Total lengde ca. 300 m.

5 130 000

K13

Bøhlerveien

G/S vei fra kryss Østrengveien til Bjerkehageveien, ca. 275 m. legges
inn som rekkefølgekrav ved Linås-utbygging

1 567 500

K14

Humleveien

G/S-vei fra Oppegårdveien til Hebekk skole, ca. 130 m.

2 223 000

K15

Berghagan

Fortau eller g/s-vei fra Berghagan ned mot Stil Arena. Bedre kobling til
g/s-vei mot Vevelstad stasjon.

3 591 000

K16

Åsenveien

Etableres som enveiskjørt gate med egen sykkelbane i motgående
felt.

1 000 000

K17

G/S-bro over
jernbane.

Bro over jernbanen. Hensynssone avsatt i sentrumsplanen.

?

K18

Vardåsveien

G/S-vei fra Langhusveien til Ski sykehus, ca. 150 m. (Fortau vurderes
bygd i løpet av 2019/2020 med midler fra Ski på kryss og tvers)

2 565 000

K19

Berghagan
/ Stil Arena /
Langhushallen

Stil Arena / Langhushallen: Mer gatelys

180 000

K20

Vestveien

Videreføring av sykkelveien med fortau ved Salmakertunet, langs
Bjerkelundveien mot Nordbyveien. Bør inngå i en helhetlig plan for
utforming av Vestveien.

Tas i VAprosjekt
Finstadbekken
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K21

Stasjonsveien
Kråkstad

G/S-vei fra Stasjonsveien 12 til planovergangen ved Kråkstad stasjon,
ca. 140 m.

2 394 000

K22

Bindingsveien

Sammenhengende sykkelveg fra Siggerudveien – Bru-Fjell veien
til Fjell og videre mot Rausjøveien. Kommunal vei kun langs
Bindingsveien.

7 695 000

K23

Gymnasveien

G/S-vei fra Idrettsveien til Ski videregående skole

2 565 000

K24

Hageveien

Snarvei/G/S-vei fra Oppegårdveien til Hageveien 6A.

855 000

K25

Nybrottveien

Videreføre G/S-vei

8 550 000

K26

Løvåsveien

Snarvei til Austliveien

600 000

K27

Gamleveien

G/S-vei. Vurdere enveiskjøring deler av strekningen.

22 230 000

K28

Bygge turveg/sykkelveg fra Hebekk skole langs VA-trasé til Vestre
Turveg / sykkelveg Dals vei og evt videre nordover til Haugbro Terrasse, med mulighet for
Ski-Langhus
kobling til eksisterende gangveier flere steder langs traséen. Alternativ
til trasé langs Oppegårdveien.

41 040 000

K29

Lysneveien

Sykkelvei med fortau langs hele veien fra Nordbyveien til Dagbo, med
kobling til turveier i området nord for Dagbo.

4 446 000

K30

Dynamittveien

G/S-vei fra Kjeppestadveien til Drømtorp VGS

10 260 000

K31

Skoleveien, nedre
del

Bygge ny G/S-vei

2 565 000

K32

Markveien syd

Bygge ny G/S-vei

5 130 000

K33

Rausjøveien

Fartsreduserende tiltak fordi veien brukes av mange som går og sykler
på tur.

7 866 000

K34

Rausjøveien

Fartsreduserende tiltak fordi veien brukes av mange som går og sykler
på tur.

?

K35

Skogveien/
Måsaveien

Bygge ny G/S-vei

6 156 000

K36

Myrveien,
Bekkestien

Bygge ny G/S-vei

8 550 000

K37

Gjevikbakkene Borgåveien

Gatelys langs privat vei gjennom skogen fra Gjevikbakkene til
Borgåveien.

1 200 000

K38

Turvei langs VAtrase

Videreføre turvei/sykkelvei langs VA-trase

26 400 000

K39

Stasjonsveien

utvide fortau til G/S-vei

7 284 600

K40

Finstad

Bygge ny G/S-vei

14 535 000

K41

Gamle
Siggerudveien

Bygge ny G/S-vei

9 405 000

K42

Jernbanetrasé
Skotbu-Kråkstad

Ny G/S-vei langs jernbanelinje

59 850 000

K 43

G/S-vei HolstadEikeliveien

Utvides til sykkelvei med fortau

36 765 000

K44

Østre Solberg Midtre Eikjol

Utbedring av eksisterende sti til sykkelvennlig snarvei

?

55

Tabell 2 - Tiltak på kryss, overganger og skilt som Ski kommune har ansvar for
ID

Navn

Beskrivelse av tiltak

K1

Gamle Vevelstad vei

Ved Vevelstad-undergangen trenger man en bedre
kryssing under undergangen for myke trafikanter. Ny
gangtunnel og evt. utvidelse bilpassasje

K2

Snipetjernveien

Mangler fotgjengerfelt og skilt i kryss mot Regnbueveien
og i krysset ved Snipetjernveien 1.

K3

Dynamitveien

3 opphøyde gangfelt i krysset Dynamitveien – Anolitveien,
inkl. skilt og oppmerking.
(2 stk vedtatt i Tiltaksplan trafikksikkerhet 2019 – utvidet
fra 2 til 3 jfr. møter med Ski Næringspark)

K4

Skoglia

Ved kryss Ospelia: Fartsdemper før fotgjengerfeltet.

K5

Snipetjernveien

Mangler fotgjengerfelt og skilt i kryss mot Regnbueveien
og i krysset ved Snipetjernveien 1.

K6

Hebekk skole

Opphøyd fotgjengerfelt krysset ved Hebekk skole

K7

Haugebro terrasse

Skilting på g/s-vei fra nytt byggefelt Haugbro Terrasse til
Langhusveien

K8

Humleveien

Opphøyd fotgjengerfelt i krysset Oppegårdveien,
Humleveien.

K9

Skoglia

Ved kryss Lyngåsveien: Utbedring av overgang.

K10

Bøhlerveien ved Langhus
skole

Mangler fotgjengerfelt

K11

Bøhlerveien ved
Langhus skole, kryss
Bjerkehagenveien

Mangler fotgjengerfelt

K12

Bøhlerveien ved Langhus
skole, kryss Ramstadlia

Mangler fotgjengerfelt

K13

Kryss Austliveien
Lysneveien

Behov for trygging av kryssing

K14

Skoglia kryss Tyriveien

Ved kryss Tyriveien: Utbedring av overgang.

K15

Vestveien

Trygging av fotgjengerfelt ved Birkelunden

K16

Gamleveien, kryss
Gauselveien

Trygging av kryssing

K17

Finstadveien, kryss
Markveien

Trygging av kryssing

K18

Markveien ved Finstad
skole

Trygging av kryssing

K19

Villenga, kryss Markveien

Trygging av kryssing

K20

Vestveien ved Politihuset

Trygging av kryssing

K21

Berghagan

Nytt skilt med ajourført info i kryss Berghagan /
Vevelstadveien. Jfr trafikksikkerhetsplan.

K22

Jernbaneveien, kryss
Åsenveien

Trygging av kryssing

K23

Kryss mellom Ski
Storsenter og
Jernbanestasjon.

Trygging av kryssing

K24

Vestveien, kryss Villenga

Trygging av kryssing

K25

Gamleveien, kryss
Monsrudveien

Trygging av kryssing

Kostnad

Tabellene 3 og 4 på de neste sidene viser Ski kommunes innspill til prioritering
av prosjekter og tiltak der SVV har det økonomiske ansvaret. Dette spilles
inn direkte til fylkeskommunen i forbindelse med deres budsjettprosesser
og planer. Tiltakskartene viser den geografiske plasseringen. Tiltak
som omhandler fortau er ikke tatt med da fortau ikke er egnet som
sykkelinfrastruktur.
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Tabell 3 - Strekninger som Statens vegvesen har ansvar for
ID

Navn

F1

Oppegårdveien FV 31

Bygge G/S-vei fra Langhusveien til Dalstubben.

F2

Sanderveien

Sykkelvei med fortau. Forslag til reguleringsplan under arbeid.

F3

Kirkeveien

Sykkelvei med fortau. Fylkesvei. Reguleringsplan under
arbeid SSV.

F4

Kirkeveien øst

Sykkelvei med fortau. Fylkesvei.

F5

Kjeppestadveien FV30

Bygge fortau \ G/S-vei fra rundkjøring ved Circle-K til
idrettsparken / Byggmakker, ca. 1000 m.

F6

Bru- Fjellveien FV34

Sykkelvei fra Borgåveien til Gjevikveien, ca. 870 m.

F7

Skotbuveien FV 27

Ny g/s-vei langs fylkesveien til Skotbu st. Lengde ca. 600 m.

F8

Åsveien

Oppgradere G/S-vei til sykkelvei med fortau

F9

Oppegårdveien FV 31

Sykkelfelt til Søndre dal, forbindelse til G/S-vei

F10

Kjeppestadveien

G/S-vei eller sykkelvei med fortau

F11

Kråkstadveien

Utvide fortau til G/S-vei

F12

Bru-Fjellveien FV34

Sykkelvei fra Gjevikveien til Fjell, ca. 1,3 km.

F13

Løkenveien FV 29

Etablere sykkelfelt

F14

Søndre Tverrvei FV
154, med forlengelse
Nordby – langs E18
mot Vinterbro – HjuletOslo sentrum.

Etablere sykkelfelt på siden av vegbanen (80km/t).

F15

Siggerudveien, FV 154

Etablere sykkelfelt

F16

Siggerudveien, FV36

Etablere sykkelfelt

F17

Kollerøysveien

Etablere sykkelfelt

Nordbyveien

Forbedringer: Legge sykkelfelt på innsiden av busslommer,
redusere fartsgrensen, heltrukket hvit linje, tidsbegrenset
kjøring for tungtrafikk (spesielt knyttet til skolestart og
skoleslutt). Skilting: Stopp forbudt-skilt på Nordbyveien bru,
”Sykkelfelt opphører” der dette gjelder.

F18

Beskrivelse av tiltak

Kostnad:
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F19

Kråkstadveien FV 28

F20

Siggerudveien FV 36

F21
F22
F23
F24

Langhusveien FV 152,
fra Smedsrudveien til
Oppegård
Siggerudveien FV 36
Langhusveien FV
152, fra Kirkeveien til
Langhus skole
Bru-Fjellveien FV34

F25

Siggerudveien FV 36

F26

Vevelstadveien FV 32

Forbedre belysning
Langs Gamle Siggerudvei eller fylkesveien – bygge nytt
sykkelfelt
Eksisterende g/s-vei oppgraderes til sykkelvei med fortau
Fra Siggerud til Bru: oppgradere 1,7 km. eks g/s-vei til
sykkelfelt med fortau.
Eksisterende G/S-vei oppgraderes til sykkelfelt med fortau
Oppgradering av eks. G/S-vei fra Bru til Borgåveien til
sykkelfelt med fortau.
Fra Bru til Østre Solberg vei: Oppgradere 2,2 km. eks G/S-vei
til sykkelvei med fortau
Fra Siggerudveien til Måltrostveien: Oppgradere eks G/S-vei
til sykkelvei med fortau
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Tabell 4 - Tiltak på kryss, overganger og skilt Statens vegvesen har ansvar for
ID:

Navn:

F1
F2
F3
F4

Kirkeveien, kryss
Sanderveien
Sanderveien, kryss
Sandertunet
Rundkjøring
Sanderveien,
Skorhaugveien
Rundkjøring
Sanderveien,
Skorhaugveien

Beskrivelse at viltak
Trygging av kryssninger. Under regulering
Trygging av kryssninger. Under regulering
Trygging av kryssninger. Under regulering
Trygging av kryssninger

F5

Kirkeveien, FV154

Ved kryss Eikjolveien: bygge fotgjengerkryssing med
større sikkerhet for myke trafikanter (mange skolebarn)
Senke fartsgrense

F6

Oppegårdveien

Lysregulering ved kryss Austliveien

F7

Rundkjøring Åsveien,
Kråkstadveien
Rundkjøring
Nordbyveien, kryss
Oppegårdveien

F8

Trygging av kryssninger
Utbedre krysning for gående og syklende. Evt.
lysregulering

F9

Oppegårdveien

F10

Trygging av kryssninger. Under regulering

F12

Vevelstadveien, kryss
Ødegårdsveien
Rundkjøring
Sanderveien,
Åsenveien
Kryss over
Vevelstadveien

F13

Bru-Fjellveien   FV 34

Nytt gangfelt ved kryss Gjevikveien. For skolebarn.

F14

Siggerudveien, FV 36

Ved avkjørsel til Siggerud skole / barnehage /
Siggerudhallen. Skolebarn krysser FV fra Brusagaveien.

F11

F15
F16

Kirkeveien, ved
rundkjøring
Langhusveien
Rundkjøring
Jernbaneveien,
Kjeppestadveien

Ny lysregulert fotgjengerovergang
Mangler fotgjengerovergang

Kryss over Vevelstadveien

Trygging av kryssninger. Under regulering
Trygging av kryssninger.
Fotgjengerfelt ved nr. 278: Bilister har høy fart og
stanser ikke for fotgjengere som skal over. Opphøyd
fotgjengerovergang, evt. senke fart.
Nytt fotgjengerovergang med skilt over Bru-Fjellveien ved
kryss Fiskestien.

F17

Langhusveien FV 152

F18

Bru-Fjellveien, FV 34

F19

Siggerudveien, kryss
Bru-Fjellveien.

Mangler fotgjengerovergang.

F20

Siggerudveien, FV 36

Nytt krysningspunkt over fylkesveien inn på G/S-veien.

F21

Siggerudveien, FV 36

Ved kryss Siggerudbråten, mot nord. Bedret utforming av
kryssing.
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kostnad:

F26

Kråkstadveien, kryss
Ellingsrudveien
Oppegårdveien, kryss
Hebekkveien
Kråkstadveien, kryss
Leikvollen
Kråkstadveien, kryss
Sætreveien
Vevelstadveien, kryss
Langhusveien

F27

Siggerudveien, FV 36

Ved kryss Siggerudbråten, mot sør. Bedret utforming av
kryssing.

F28

Åsveien, kryss
Eikeliveien

Trygging av kryssning

F29

Vevelstadveien, FV32

F30

Kråkstadveien, FV28

F31

Siggerudveien, kryss
Oppsandveien

Kryss til evt. fremtidig ny G/S-vei.

F32

Søndre Tverrvei FV 154

Tilrettelegging for syklister fra G/S-vei langs Åsveien mot
Søndre Tverrvei.

F22
F23
F24
F25

Trygging av kryssning
Ønske om redusert fart for å gjøre overgangen tryggere.
Trygging av kryssning
Trygging av kryssning
Utrygd fotgjengerfelt

Ved rundkjøring Haugjordet u-skole: Utbedring til LED-lys
med sterkere lys ved eksisterende fotgjengerovergang
Ved nr. 95: Skolebarn som skal bruke den nye G/S-veien
må krysse fylkesveien der bilene kjører i høy fart (80 km/t).
Foreldre er redd det skal skje en ulykke. Uoversiktlig pga.
bakketopp.

Kartene A, B, C og D på de neste sidene viser alle de nummererte tiltakene,
enten som strekning eller som punkt (kryss, overganger, skilt)
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A
Kart 6.1.1 Kart over tiltak med prioriteringer for Ski sentrum
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B
Kart 6.1.2 Kart over tiltak med prioriteringer for Langhus
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C
Kart 6.1.3 Kart over tiltak med prioriteringer for Siggerud

Strekninger
Prioritet 1

F 19

Eksisterende
infrastruktur

Prioritet 2

F 13

Prioritet 3
andre forslag

K 39

K 21

Gang-/Sykkelveg
Sykkelfelt
Tursti
Sommerrute

Krysning, skilting
Prioritet 1
Prioritet 2

Kommunegrense

Prioritet 3
K = Ski kommune har ansvar

K 42

F = Fylkeskommune / Statens Vegvesen har ansvar

K 42

F7

500 meter
Kart 6.1.4 Kart over
tiltak med prioriteringer for Kråkstad og Skotbu
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D

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

6.

2

Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra skole og barnehage

Målsetting
•

Minst 80 % av barn og ungdom sykler eller går til skolen

•

Det etableres sentrumsnære barnehager uten bilparkering

•

Det bygges bod med tak til oppbevaring av sykkelvogner, barnesykler i barnehagen og
til parkering for foreldre og ansatte

•

Gjennomføre opplegget “Sykkelskolen” eller lignende tiltak i barnehagene

•

Motivere barnehagene til å kjøpe inn løpesykler istedenfor vanlige trehjulssykler

•

Barn får opplæring oppfordres til å sykle fra 1. klasse

•

Skolen benytter sykkel som del av undervisningen, og tilrettelegger for hjelp og
opplæring i reparasjon av sykkel og omlegging av dekk

•

Skolene tilbyr lånesykler til elever som ikke har sykkel når sykkel skal brukes i
forbindelse med skoleutflukter

•

Velge ut skole/skoler som skal sertifiseres som sykkelvennlig skole

•

Vårsykkelkampanje U-Go rettet mot ungdomsskolene

•

Aktiv bruk av mobil sykkelløype

•

Etablere sykkellekeplass og Pump track-bane

•

Det etableres hjertesoner5 rundt skolene og jobbes aktivt med å redusere bilbruk til og
fra skolen

•

Økt fokus på sykkelanlegg egnet for barn i skolesoner (se kart over skoleveisoner)

Skoleveisoner
Veier og gater som er viktige strekninger for barn og unge, skal har ekstra høy prioritering
når det gjelder trafikksikkerhet i form av adskillelse fra biltrafikk. Ved å legge inn skoler,
idrettsanlegg og andre viktige målpunkter for barn, kan man generere kart som er med på å
synligjøre hvilke områder som bør prioriteres høyt, dersom man ønsker at barn skal kunne
bruke sykkel som fremkomstmiddel i hverdagen. Kartfunksjonen generere automatisk
hvor langt man kommer på 500 meter, 1, km og 1,5 km. Samtidig må man gjøre manuelle
avveininger for hvor det er mange boliger og mange barn som har behov for tryggere
skolevei.
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Langhus tettsted

67

Ski by

68

69

70

71

Hvor er vi i 2030?
80 % av barn og unge går eller sykler til og fra skole og fritidsaktiviteter. Når færre barn
blir kjørt til og fra skolen, blir det samtidig mindre biltrafikk og mer attraktivt å sykle. Flere
syklende barn medfører flere syklende foreldre. Skolene oppfordrer til bruk av sykkel, og
benytter sykkel aktivt i egne aktiviteter.
Det er etablert trafikksikre skolesoner med tilstrekkelig kapasitet rundt hver skole. I tillegg
er bilfrie «hjertesoner» etablert rundt skolene. Eventuelle droppsoner er etablert utenfor
de bilfrie hjertesonene rundt skolene. Foreldre deltar aktivt med å innarbeide gode
vaner hos barna. De lar bilen stå og organiserer heller følgegrupper og annet opplegg
for at barna kan sykle til skolen. Det er enklere for foreldre å bringe barna til skole/
barnehage med sykkel enn med bil. Alle barne- og ungdomsskoler gjennomfører minst
én årlig holdningskampanje for økt sykling i samarbeid med FAU og foreldre. Skolene og
barnehagene sikrer god trafikkopplæring av barna. Det er tilstrekkelig sykkelparkering
ved skoler og barnehager.
Barnehagene får god veiledning og opplæring i hvordan de gjennomfører «Sykkelskole».

Hvordan når vi målene?
Nye skoler etableres uten mulighet til å kjøre bil helt frem til skolen. Kommunen starter
en prosess om å fase ut parkeringsplasser og droppsoner i og nær eksisterende skoler.
Barneskolene/FAU innarbeider en sone rundt hver barneskole hvor foreldrekjøring ikke
tillates - en «hjertesone» etter modell fra andre byer, se link i kap.8.
Kommunen setter barna i høysetet, og prioriterer å utbedre strategiske sykkelstrekninger
innenfor skolesonene for å tilrettelegge for trygge og attraktive sykkelveier mellom
boligområdene og skolene.
Kommunen bidrar med informasjon og tilrettelegging for at skolene kan delta i
holdningskampanjer som «Aktiv til skolen», og har lokal premiering som ekstra
motivasjon. FAU og skolene har eierskap til og gjennomfører kampanjene på hver enkelt
skole. Ungdomsskolene deltar på nasjonal kampanje U-Go. FAU samarbeider godt med
skole og foreldre for å redusere foreldrekjøring til et minimum.
Kommunen kartlegger og forbedrer sykkelparkeringen for elever ved skolene.
Kommunen og barnehagene sørger for trygg sykkelparkering for sykkelvogner og
lastesykler ved barnehagene, slik at det er enkelt og trygt å levere og hente barna med
sykkel hele året. Det etableres slik sykkelparkering ved alle nybygg.
Kommunen deltar allerede i et prosjekt i samarbeid med Akershus fylkeskommune
om miljøvennlig transport knyttet til ny videregående skole i Ski sentrum. Prosjektet er
støttet av Klimasatsmidler og ferdigstilles i 2019. Målet er å blant annet ha konkrete tiltak
knyttet til økt bruk av sykkel for alle som skal benytte bygningene både dag og kveld.
Utover bruk som skole, vil bygningene også benyttes til kulturskole, idrett, bibliotek med
mer. Dersom tiltakene som anbefales i prosjektet blir vedtatt og gjennomført, vil en stor
brukergruppe i Ski sentrum få økt mulighet til å reise miljøvennlig, og et godt grunnlag vil
være lagt for å etablere gode sykkelvaner blant ungdom, ansatte, foreldre og barn.
Kommunen skal legge til rette for sikker og attraktiv sykkelvei mellom boligområdene,
fritidsaktiviteter og andre målpunkter for barn og unge.
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Tabell 6.2: Tiltak for å få flere barn og ungdom til å sykle til skole og barnehage

Nr.

Beskrivelse

1.

Strategiske sykkelstrekninger innenfor skolesonene skal ha infrastruktur for syklister adskilt
fra bil og sterkt fokus på barn og trafikksikkerhet.

2.

Etablere hjertesone rundt alle skoler i Ski, se vedlegg link i kapittel 8. Kommunen tar grep
og gjør eksisterende nærområder til skolene tryggere i samarbeid med skoler og FAU.

3.

Gjennomfører ulike tiltak og kampanjer i regi av skolene for å motivere til sykling til skolen.
Barn får opplæring oppfordres til å sykle fra 1. klasse

4.

Etablere prøveordning for transportsykler til bruk i barnehage/småskole

5.

Gjennomføre opplegget “Sykkelskolen” eller lignende tiltak i barnehagene1. Motivere
barnehagene til å kjøpe inn løpesykler istedenfor vanlige trehjulssykler

6.

Etablere sykkelparkering med tak for sykkelvogn og lastesykler tilknyttet barnehagene

7.

Ny videregående skole i Ski sentrum med sin bygningsmasse, infrastruktur og kultur får en
tydelig miljøprofil med fasiliteter for syklister som er innbydende og funksjonelle og tilpasset
alle brukergruppene som skal bruke bygningene og/eller omkringliggende område.

8.

Kommunen søker fylkeskommunale midler til besøk av rullende sykkelverksted ved skolene

9.

Skolen benytter sykkel som del av undervisningen, og tilrettelegger for hjelp og opplæring i
reparasjon av sykkel og omlegging av dekk

10.

Det etableres sentrumsnære barnehager uten bilparkering

11.

Skolene tilbyr lånesykler til elever som ikke har sykkel når sykkel skal brukes i forbindelse
med skoleutflukter.

12.

Velge ut skole/skoler som skal sertifiseres i henhold til Syklistenes landsforening konsept
om sykkelvennlig skole. Kommunen søker midler fra Klimasats som skal gå til bedrifter og
skoler som vil sertifisere seg som sykkelvennlig arbeidsplass.

13.

Aktiv bruk av mobil sykkelløype

14.

Etablere sykkellekeplass og Pump track-bane
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6.

3

Arealplanlegging og byggesaksbehandling for mer sykling

Målsettinger
•

Utarbeide en parkeringsstrategi som sterkt begrenser unødvendig privatbilisme, som
gjør kollektivtransport, sykling og gåing til mer naturlige valg

•

Tilrettelegging for sykling og reduksjon av bilkjøring er prioritert i reguleringsplaner og i
byggesaksbehandling.

•

Privatbilisme, parkering og varelevering må underordne seg infrastruktur for syklister

Hvor er vi i 2030?
Syklister prioriteres foran privatbil i planlegging. Kommunen og Fylkeskommunen
samarbeider om å finne gode løsninger tilpasset innbyggernes behov.
Det er attraktivt for alle å sykle i hele Ski. Nye nærings- og boligområder, skoler og
barnehager er plassert og utformet på en måte som prioriterer sykling. Samordnet
planlegging med tilrettelegging for sykling og sykkelparkering i tilknytning til
kollektivtransport. Bysykkelordning med El-sykler er godt utviklet med stasjoner på
strategiske steder i hele Ski/Nordre Follo.

Hvordan når vi målene?
Det stilles krav om tilrettelegging for syklister i kommunens saksbehandling ved
reguleringsplan og byggesak, i tråd med utarbeidete veiledere og sjekklister. Det tas
høyde for forventet og ønsket vekst i sykkelandelen når det dimensjoneres sykkelanlegg.
Det avsettes tilstrekkelig areal til framtidige sykkelanlegg adskilt fra gående og bil.
Tilrettelegging for sykkel omtales i reguleringsplaner, rekkefølgebestemmelser og
utbyggingsavtaler.
Krav om etablering av sykkelparkering benyttes i saksbehandling av reguleringsplaner
og byggesaker. Krav om anleggsplan i byggesak/regulering sikrer syklister god
framkommelighet og sikkerhet i utbyggingsperioden. Kommunen fortsetter å stille krav til
reasfaltering av gang- og sykkelanlegg etter gravearbeid i gater, og følger opp innspill om
manglende istandsetting etter gravearbeider overfor tiltakshavere.
Kommunens planleggere deltar i sykkelbynettverket og relevante kurs og konferanser for
kompetansebygging innen sykkelplanlegging.
Ved anlegg som innebærer omlegging av trafikken i større grad kan kommunen for
kommunal veg eller Statens vegvesen for riks,- fylkesveg og privat veg stille krav om at det
utarbeides en egen trafikkavviklingsplan. Dette er en plan som viser hvor hovedstrømmen
av trafikken skal gå, inkludert eventuelle omkjøringsveier og alternative traseer for syklister
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og gående. For Ski kommune gjelder at en slik plan skal være kommet kommunen i
hende minst 2 uker før tiltaket skal gjennomføres.
Dessuten skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan for anlegget som på en mer
detaljert måte beskriver skilting og tiltak for å ivareta sikkerhet og framkommelighet til
bilister og myke trafikanter, inkludert syklister. Disse to tiltakene til sammen skal sikre
at følgende forhold blir ivaretatt:
•

Skilting av fare og anleggsarbeid

•

Sikre alternative ruter og skilte disse

•

Unngå lange perioder med dårlig dekke

•

Påse at asfaltering er gjennomført før brukstillatelse/ ferdigattest gis.

•

Følge opp tiltakshaver underveis i store prosjekter ved igangsettingstillatelser.

Tabell 6.3: Arealplanlegging og byggesaksbehandling: Utarbeidelse av planer og sjekklister som ivaretar syklisters
behov.

Nr.

Beskrivelse

1.

Det utarbeides et kartlagt i follokart som viser eksisterende infrastruktur for
syklister og viktige overordnede strekninger for syklister og “skoleveisoner” Kartet
skal ikke inkludere fortau slik dagens kart gjør. Karte vil være viktig i arbeid med
reguleringsplaner for å sikre at sykkelveinettet blir sammenhengende.

2.

Utarbeide sjekkliste for reguleringsplan og byggesak (forhåndskonferanser og
mottakskontroll) og for kommunens nye funksjonsbygg med tema sykkelvennlige
bygg, sykkelparkering, krav til sykkelanlegg, opprettholde snarveier, stedskvalitet
mm.

3.

Innarbeide krav for sikring også av syklisters sikkerhet og fremkommelighet i mal for
anleggsplan.

4.

Avsette nok areal til sykkelparkering.

5.

Strategisk plassering av skoler og barnehage mellom hjem og arbeidsted/
kollektivknutepunkt.

6.

Være pådriver for etablering av Follo-samarbeid om sykkelplanlegging og
oppfølging: Kommunene, SVV og Akershus fylkeskommune.

7.

Det prioriteres at ansatte i Ski kommune fra flere faggrupper deltar i kurs og
konferanser for kompetansebygging rundt infrastruktur og prioritering av sykkel.

8.

Utarbeide en parkeringsstrategi som sterkt begrenser unødvendig privatbilisme, som
gjør kollektivtransport, sykling og gåing til mer naturlige valg
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6.

4

Bedre sikkerhet for syklister

Målsettinger
Trafikksikkerheten for syklister er vesentlig forbedret.
Ingen økning i ulykker med myke trafikanter til tross for økning i andel syklister.
Kommunen legger 8-80 prinsippet til grunn for sykkelinfrastruktur.
Syklistene gis prioritet i kryss. Det merkes opp, skiltes, lysreguleres, etableres
opphøyde overganger mm. for å sikre syklistenes framkommelighet, prioritet og
sikkerhet.

Hvor er vi i 2030?
Det er, og oppleves, tryggere og sikrere å være syklist. Syklister prioriteres høyere enn
i dag ved utforming av trafikkanlegg. Det etableres fortrinnsvis sykkelanlegg adskilt
fra bil. En større del av gang- og sykkelveinettet er separert mellom fotgjengere og
syklister. I sentrumsgatene og gater uten egen sykkelinfrastruktur er syklister tydelig
velkommen til å benytte kjørebanen, bilister viser hensyn og holder avstand. Det
er bedre belysning og siktlinjer, og farlige krysningspunkt, under- og overganger er
utbedret. Kjørende viser hensyn til landeveissyklister. Forbikjøring skal kun skje på
oversiktlige deler av strekningen på lik linje med forbikjøring av bil.

Hvordan når vi målene?
Fartsgrenser er satt til 30 og 40 km/t på kommunale veier der det er skolevei og på
veier med blandet trafikk og/eller farlige krysninger med mye syklister og fotgjengere.
Kommunen spiller inn til Statens vegvesen ved behov for reduserte fartsgrenser og
andre fartsreduserende tiltak på fylkesvei. Kommunen fokuserer på trafikksikkerhet i
planlegging og utbygging av sykkelanlegg.
Kommunen vurderer forbud mot gateparkering av bil i belastede boligområder
som benyttes som skolevei. Kommunen informerer innbyggere om viktigheten av
kantklipping for å sikre siktlinjer, og gjennomfører dette ved behov.
Skoler og barnehager har fokus på sykkelopplæring og holdningsskapende arbeid,
og tidligere sykkelopplæring innføres. Kommunen iverksetter holdningskampanjer
rettet mot bilister og syklister, og kampanjer som fremmer godt samspill mellom
trafikantgrupper. Kommunen oppfordrer også til bruk av refleks, hjelm, lys og
ringeklokke.
Kommunen gjennomgår ulykkesstatistikk i forbindelse med rullering av
trafikksikkerhetsplan. Kommunen arbeider også aktivt med utbedring av eventuelle
ulykkespunkter.
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Tabell 6.4: Tiltak for å oppnå bedre sikkerhet for syklister

Nr.

Beskrivelse

1.

Utbedre ulykkespunkter og gjennomføre fartsreduserende tiltak med hovedvekt på
skolevei

2.

Separere syklister fra andre trafikantgrupper

3.

Gi syklister tydelig prioritet i kryss

4.

Økt trafikkopplæring tidlig i barnehagene/skolene

5.

Iverksette holdningsskapende kampanjer som fremmer godt samspill mellom
trafikantgrupper

6.

Trafikksikkerhet for syklister promoteres i forbindelse med “Sikkerhetsuka”

7.

Iverksette holdningsskapende arbeid for å forebygge fare for konflikter mellom
syklende og gående, spesielt mennesker med funksjonsnedsettelser

8.

Ny gang- og sykkelbru over jernbanen skal ha løsning for separering av gående og
syklende.

9.

Økt innsats på fjerning av vegetasjon langs sykkelveier og fortau

77

6.

5

Prioritert vedlikehold og drift av sykkelveier, sykkelfelt og gang- og sykkelveier

Målsettinger:
•

Drift og vedlikehold er vesentlig forbedret slik at sykkelanleggene er
fremkommelige året rundt.

•

Gang- og sykkelvei, sykkelfelt og sykkelveier prioriteres foran kjørebane på
både kommunale og fylkeskommunale veier.

•

Statens vegvesen (SVV) følger Håndbok R610 (standard for drift og
vedlikehold av riksveger) for føringer om vintervedlikehold på ferdselsareal for
gående og syklende.

•

Oppmerking holder til enhver tid god kvalitet.

•

Det benyttes ikke salt på anlegg beregnet for syklende

Hvor er vi i 2030?
Brøyting og vedlikehold av sykkelveier er tydelig prioritert foran kjørebane.
I kommunens driftsrutiner prioriteres syklister høyt. Gang- og sykkelanlegg
feies ofte. Kommunen oppfordrer SVV til å brøyte for syklister før brøyting av
kjørebane. Kommunen og SVV følger gjeldende normer for drift og vedlikehold
av sykkelanlegg (per tidspunkt gjelder Håndbok R610 Standard for drift og
vedlikehold for SVV). Gårdeiere som har sykkelanlegg på egen eiendom har
god standard på feiing, brøyting og vedlikehold. Forbedret drift gjør at syklister
i alle aldre kan komme seg fram også på vinterstid. Oppmerking og skilting er
til enhver tid intuitiv og godt lesbar. Det er god kommunikasjon og samarbeid
mellom kommunal drift, SVV og underleverandører.
Hvordan når vi målene?
SVV benytter føringene i Håndbok R610 som standard for vedlikehold og
vinterdrift av sykkelanlegg. Den høyest prioriterte vinterdriftklassen, GsA, omfatter
bymessige strøk med høy gang- og sykkeltrafikk, Hovednett for sykkeltrafikk,
Ferdselsareal hvor store deler av arealet eller strekningen har indikatorer.
Vinterdriftsklasse GsB omtaler standard for øvrige ferdselsareal for gående og
syklende. For GsA er maksimal syklustid for brøyting ved snøfall 2 timer og ikke
senere enn tilgrensende kjøreveg. For GsB er maks syklustid for brøyting ved
snøfall 3 timer og ikke senere enn tilgrensende kjøreveier. SVV klassifiserer G/Sveier i Ski som klasse GsB. Kommunen oppfordrer SVV til å omklassere flere av
G/S-veiene til klasse GsA, samt redusere bruk av salt.
Kommunens driftsrutiner skal forbedres gradvis fram mot 2030 i henhold til
gjeldende kommunale og fylkeskommunale normer. Kommunens norm om
brøytehyppighet skal tilsvare kravene i R610 Håndbok. Driftsbudsjettet skal
økes årlig. Kommunen er pådriver for bedre drift av hovedsykkelveinettet som
hovedsakelig er tilknyttet fylkeskommunale veier. Det gjennomføres møter
mellom Statens vegvesen og kommunen for å evaluere og planlegge drift og
vedlikehold og følge opp funksjonskontrakter og entreprenører ved behov.
Hull og skader på gang- og sykkelanlegg blir prioritert i driften og utbedres så
raskt som mulig, både av kommunen og Statens vegvesen.
78

Tabell 6.5: Tiltak for å oppnå bedre vedlikehold og drift av sykkelanlegg

Nr.

Beskrivelse

1.

Kommunens norm for brøyting av G/S-vei skal ha krav til brøytehyppighet tilsvarende
Håndbok R610 (standard for drift og vedlikehold av riksveger).

2.

Kommunens løsning (Gemini) for innrapportering av feil gjøres mer brukervennlig og
synlig på kommunens nettside

3.

I anleggsperioder skal det til enhver tid være skiltet alternativ rute for syklister

4.

Etablere rutiner for god informasjon til myke trafikanter og rask reasfaltering ved
anleggsarbeid som berører sykkelanlegg

5.

Årlig reasfaltering og oppmerking av sykkelanlegg ved behov

6.

Benytte strøsand som ikke fører til punktering (finpukk med str. 2-8 mm), og unngå
salting av anlegg beregnet for sykling

7.

Kommunen påser at leverandører av driftstjenester følger vedtatt standard for drift og
vedlikehold

8.

Gang og sykkelanlegg med klasse A skal brøytes innen to timer etter snøfall og
ikke senere enn tilgrensende bilvei. Kommunen spiller inn til SVV at Norbyveien,
Sanderveien og Kirkeveien klassifiseres som GsA.
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6.

6

Kampanjer og informasjonsarbeid for å øke andel syklende

Målsettinger:
•

Kampanjer og informasjonsarbeid er målrettet og bidrar til økt andel syklister

•

Egne kampanjer som omhandler vintersykling og omlegging til piggdekk

•

Kommunen deltar i aktuelle sykkelkampanjer

Hvor er vi i 2030?
Kartløsninger gjør det enkelt å orientere seg og finne beste rute med sykkel. Kampanjer er
med på å spre positiv oppmerksomhet om sykkel og gir gode tilbud på vedlikehold for de
som benytter sykkel som framkomstmiddel. Det er lett tilgjengelig informasjon om hvor man
kan låne sykkel, El-sykkel, lastesykkel og hvor det finnes verktøystasjoner og parkering for
sykkel.

Hvordan når vi målene?
Innbyggere i Ski har tilgang på mye informasjon om hvordan de kan reise miljøvennlig.
Kommunens hjemmeside har god informasjon om pågående og kommende kampanjer
for syklister. Kommunen gjennomfører kampanjer i form av lavterskeltilbud for reparasjon
og vedlikehold av sykkel, samt omlegging av dekk til vinterdekk og sommerdekk. Det
må settes av midler til kampanjer i kommunens årlige budsjett og handlingsplan. Hvem
som har ansvar for planlegging og gjennomføring av kampanjer må forankres internt i
kommunen.
Kommunen samarbeider med Ruter, Bane Nor og EnTur slik at leie av
el-sykler inngår i billett for helhetlige reisestrekninger.
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Tabell 6.6: Kampanjer og informasjonsarbeid for å øke sykkelandeler

Nr.

Beskrivelse

1.

Gjennomføre vintersykkelkampanje med utdeling av gratis piggdekk og omlegging

2.

Vårkampanje med gratis vårpuss og omlegging til sommerdekk

3.

Utarbeide sykkelkart for Nordre Follo kommune som er funksjonelt og lett tilgjengelig
på nett, og som også viser punkter for El-sykkel.

4.

Kampanjer for å gjøre El-sykkelordningen kjent

5.

Elsykkelordning skal inngå i reiseapper som for eksempel EnTur

6.

Kommunen har støtteordninger for innkjøp av elsykkel til innbyggere

7.

Kommunen promoterer og deltar i den internasjonale Bilfrie dag-kampanjen

8.

Kommunen promoterer og deltar i den internasjonale Mobilitetsuka

9.

Samspillskampanjer mellom bilister og syklister, eksempel Del veien-kampanjen

10.

Sykkelkurs for kvinner med minoritetsbakgrunn/voksenopplæringskurs

11.

Kommunen etablerer selvbetjente sykkelpleiestasjoner med gratis verktøy og luft på
torg og togstasjoner

12.

Vurdere om Nordre Follo skal lage og dele ut sykkelbrosjyre med kart og informasjon
om sykkelruter til innbyggerne i den nye kommunen
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7

6.

God sykkelparkering

Målsetting:
• Det finnes tilstrekkelig tilgang på sikker sykkelparkering nært alle målpunkt, som offentlige bygg,
butikker, bussholdeplasser, togstasjon etc.
•

Sykkeltyveri og vandalisering har gått drastisk ned.

•

Sykkelparkering er tilpasset forskjellige typer sykler, elsykler og lastesykler.

•

Det er etablert låsbart sykkelhotell på alle togstasjoner. Disse har også låsbare skap for lading av
el-sykkel med videoovervåkning.

Hvor er vi i 2030?
Tilstrekkelig sykkelparkering er etablert nært målpunkt i tettstedene. Større del av sykkelparkeringen er
overbygd, og tilpasset lastesykler og sykkelvogner. Det er tilstrekkelig sykkelparkering på alle barne- og
ungdomsskoler og ved alle idrettsanlegg i kommunen.
Handelsstanden tar ansvar for tilstrekkelig sykkelparkering av god kvalitet til sine besøkende.
Arbeidsgivere sørger for sikker og overbygd sykkelparkering for sine ansatte (se tabell 6.7).
Det er bygget attraktive sykkelhotell på alle togstasjonene i Ski.
Det er satt opp overbygde skur for parkering av sykkelvogner ved barnehagene.

Hvordan når vi målene?
Ny parkeringspolitikk (med bestemmelser i kommuneplanen) for kommunen, med minimumskrav
til sykkelparkering for ulike soner, brukes i reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og
utbyggingsavtaler. Kommunen benytter planer for sykkelparkering som grunnlag for å søke ekstern
finansiering av tiltak, og bruker selv ressurser for å realisere tiltak.
Kommunen er pådriver overfor Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR for å få
etablert tilstrekkelig sykkelparkering ved bussholdeplasser og togstasjoner. Kommunen er pådriver
for å få handelsstanden/næringsdrivende til å etablere flere og bedre sykkelparkeringsplasser utenfor
butikker på private arealer.
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Tabell 6.7: Tiltak for å oppnå tilstrekkelig sykkelparkering av god kvalitet

Nr.

Beskrivelse

Kartlegging, planer og veiledere
1.

Utarbeide parkeringspolitikk med krav til sykkelparkering ved nybygg og
rehabilitering. Innføre bestemmelser om sykkelparkering i kommuneplanen.

2.

Kartlegge behov for antall sykkelparkeringsplasser ved alle kommunens
funksjonsbygg og anlegg.

Etablering av sykkelparkering
3.

Etablere sykkelparkering i Ski sentrum med/uten overbygning

4.

Etablere sykkelparkering ved idrettsanlegg og andre kommunale funksjonsbygg

5.

Etablere sykkelparkering ved barne- og ungdomsskoler og kommunale
barnehager

6.

Oppfordre BaneNord til å etablere sykkel-hotell på jernbanestasjoner høy
sikkerhet mot tyveri.

Foto: Ski kommune
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6.

8

Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næring

Målsettinger:
• Vesentlig flere arbeidstakere sykler til jobb.
•

Bedre sykkelparkering og garderobeforhold hos offentlige og private virksomheter.

•

Ski kommune sertifiseres som sykkelvennlig arbeidsplass

Hvor er vi i 2030?
Bedre sykkelveier, bedre drift og vedlikehold som gir framkommelighet året rundt og
flere sentralt plasserte arbeidsplasser gjør det lettere for syklister å sykle til jobb. Flere
arbeidsplasser er med på Sykle til jobben kampanjen (STJ) eller gjør andre tiltak for å
motivere til å bruke sykkel. Ordninger med lånesykler og utprøving av el-sykler tilknyttet
arbeidsplassene gjør at flere sykler til jobb. Flere arbeidsplasser har (el-)sykkel til bruk i
arbeidstiden. Parkering av privatbil på arbeidsplassen er kun for de som har særskilte behov.
Flere arbeidsplasser medregner sykling til jobb som trening i arbeidstiden slik at det lønner
seg økonomisk og tidsmessig å velge sykkelen.
Hvordan når vi målene?
Kommunen stiller krav og veileder om sykkelparkering og garderobeforhold ved nybygg og
rehabilitering, gjennom sin arealplanlegging og byggesaksbehandling.
Ansatte i og nær Ski sentrum skal ikke ha tilgang på gratis parkering med mindre de har
særskilte behov.
Flere arbeidsgivere tar selv initiativ til å forbedre garderobeforhold og sykkelparkering i sin
virksomhet, og belønner de som sykler til jobb. Kommunen deltar i Klimasatsarbeidet knyttet
til ny videregående skole som har til hensikt å redusere bruk av bil knyttet til sine bygg. Dette
inkluderer elever, ansatte, brukere av idrettshall og bibliotek mm.
Kommunen sørger for gratis deltakelse i Sykle til jobben-kampanjen, og samarbeider med
næringslivet og andre kommuner for å få høyere deltakelse. Flere enheter i kommunen deltar
selv aktivt i kampanjen og har fokus på aktiv transport til/fra jobb og på tjenestereiser der det
er gjennomførbart.
Syklistenes Landsforening (SLF) har etablert en sertifisering av sykkelvennlige arbeidsplasser.
Kommunen bør selv registrere seg i denne for å måle hvordan vi kan forbedre oss som
arbeidsplass og oppfordre andre bedrifter til å benytte samme sertifisering.
Kommunen har søkt midler fra Klimasats i samarbeid med SLF. Pengene skal gå til bedrifter
og skoler som vil sertifisere seg som sykkelvennlig arbeidsplass.
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Tabell 6.8: Tiltak for å oppnå økt bruk av sykkel til/fra arbeid

Nr. Beskrivelse
1.

Kommunen sertifiserer seg som sykkelvennlig arbeidsplass

2.

Gjennomføre kartlegging av behov for utbedring av sykkelparkering og
garderobeforhold i kommunens enheter

3.

Søke ekstern finansiering til utbedring av sykkelparkering og garderobeforhold i
Ski kommune, med dusj og garderobeskap

4.

Videreføre muligheten for å søke støtte til el-sykkel

5.

Kartlegge muligheten for å benytte sykkel og el-sykkel i flere kommunale tjenester

6.

Legge til rette for at flere bedrifter etablerer stasjon for el-bysykkel

7.

Kommunen deltar i “sykle til jobben – kampanjen” slik at det er gratis for alle i Ski
kommune å delta

8.

Kommunen har søkt midler fra Klimasats som skal gå til bedrifter og skoler som vil
sertifisere seg som sykkelvennlig arbeidsplass.
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6.

9

Kommunens el-sykler

Målsetninger:
•

Tilby en bærekraftig transporttjeneste for innbyggerne som kan være med på
erstatte bilkjøring.

•

El- bysykkelstasjoner på alle viktige knutepunkter og målpunkter

•

Etablere ladestasjoner i nye byggeprosjekter

Hvor er vi i 2030?
Flere bruker el-sykkel som transportmiddel og det er derfor mindre behov for
parkeringsplasser til bil. Slik kan arealene hvor det tidligere var parkeringsplass,
brukes til å utvikle Skisamfunnet. Etter sammenslåingen mellom Ski kommune og
Oppegård kommune 1. januar 2020, fortsetter satsingen på el-bysykkelordningen.
El-bysykkelladestasjoner ved knutepunkter og i tilknytning til steder der folk ferdes
og bor gjør ordningen nyttig og populær blant innbyggerne i kommunen. Slik bidrar
el-bysykkelordningen til at flere sykler og færre kjører bil. Ordningen er knyttet opp til
reise-Apper og inngår i billetter til andre offentlige transportmidler.

Hvordan når vi målene?
Kommunen har vært initiativtaker til å etablere ordningen, og tar ansvar for å sette
ut ladepunkter på stasjonene. Målet er at byggeprosjekter i strategisk avstand til
sentrum og togstasjonene skal stå for etablering av ladepunkter i sine byggeprosjekter,
og at dette sikres gjennom utbyggingsavtaler. I detaljregulering for Skolekvartalet,
samt flere av de store planene i sentrum planlegges det punkter for utvidelse av
El-sykkelordningen. Kommunen gjennomfører også brukerundersøkelse blant
innbyggerne for å få vite hvor de ønsker seg ladepunkter.
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Tabell 6.9: Tiltak for å øke andelen el-syklister

Nr.

Beskrivelse

1.

Konkret plan for videreutvikling av el-bysykkelordningen i Ski kommune utarbeides.
Med innkjøpsavtaler og driftsavtaler som gjør det enkelt for utbyggere å etablere nye
ladepunkter og delta i ordningen.

2.

Utvidelse av el-bysykkelordningen i Ski kommune ved strategiske steder rundt Ski
tettsted og offentlige tilgjengelige knutepunkter i 2019

3.

Utredning av muligheten for å utvide el-bysykkelordningen til å gjelde hele Nordre
Follo påbegynnes i 2019

4.

Utbygging av ladepunkter i Ski kommune i tilknytning til der folk bor og ferdes i 2020

5.

Det tas inn et punkt i utbyggingsavtaler med private utbyggere om at de bygger
ladepunkter til og bidrar økonomisk El-sykkelordningen

Kart 6.9: Utklipp av forslag til fremtidig plassering av ladepunkter for el-sykler. Se egen sak 2017/1965 . I tillegg
planlegges det punkter på Kråkstad, Langhus og Vevelstad.
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7. Begreper og valg av sykkelanlegg
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7.1. Segregert eller integrert system?
Ski kommune skal følge opp 8–80 prinsippet og tilstrebe i høyest mulig grad å separere
syklende fra bil. Dette betyr å benytte seg av segregerte systemer som sykkelvei med
fortau, gang- og sykkelvei, gå- og sykkelgate eller egne sykkelbaner. Fordelen med disse
løsningene er at de er egnet også for barn og gir komfort og opplevd trygghet. Dersom
det ikke er tilstrekkelig gatebredde for disse tiltakene kan det vurderes dansk sykkelsti/
opphøyde sykkelfelt. For bygater med svært lav fart, blindgater og enveiskjørte gater, er
sykkelgater et godt alternativ framfor sykkelfelt. Sykkelfelt i by er lite egnet da syklistene
havner i bilens blindsone eller mellom kjørende biler og parkerte biler, og fordi biler ofte
stopper/parkerer i sykkelfeltet. Benyttes sykkelgater kan syklistene holde god avstand
fra parkerte biler, de får tydelig rettighet til å bruke kjørebanen, de unngår å bli forbikjørt
av biler og de får synlig prioritet. I tillegg er de godt synlige for bilene i kryss. Flere av
sentrumsgatene i Ski er planlagt som sykkelgater, hvor det er enveiskjørt for bil, men
toveiskjørt for syklister. I Norge er det tillat å sykle på fortau, men etablering av fortau er
ikke å anse som et sykkeltiltak då det ofte kan være mer trafikkfarlig å sykle på fortau enn i
veibanen.

INTEGRERT SYSTEM

SEGREGERT SYSTEM

Syklister sammen med eller
parallelt med motorkjøretøy

Syklister adskilt fra motorkjøretøy
•

Sykkelvei med fortau

•

Gang- og sykkelvei

•

Gå- og sykkelgate

•
•

•

Sykkelfelt

•

Sykling i blandet trafikk

• Shared space
Sykkelgater
Opphøyd sykkelfelt

Figur 7.1: Kristine Sand
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Segregert system – syklister adskilt fra motorkjøretøy

Sykkelvei med fortau:
Sykkelvei er en egen vei kun for syklende og kan bygges med eller uten fortau for gående.
Sykkelvei er den foretrukne løsningen da den separerer syklister både fra biltrafikk og gående.
For å oppnå en minimumsløsning kan det markeres og skiltes hvor man skal gå og hvor
man skal sykle, eller det kan etableres et opphøyet fortau. Den kan etableres som en toveis
sykkelbane eller som enveiskjørt løsning på hver side av vegen, slik at syklistene må følge
kjøreretningen. Løsningen er godt egnet for syklister i alle aldere.

Figur 7.1.2: Sykkelvei med fortau, lånt med tillatelse fra Oslo kommune

Gang- og sykkelvei:
Langs flere av fylkesveiene i Ski i dag som har mye trafikk er det etablert gang- og sykkelvei.
Det skal minst være grøft som skiller gang- og sykkelveien fra kjørebane. Dersom det er mange
syklende og gående kan det være behov for oppmerking som skiller gående fra syklende.
Syklister skal være aktsomme for gående på gang- og sykkelveier. Nær tettsteder kan det fort bli
mange gående som gjør det utfordrende å sykle på disse. Løsningen er godt egnet for barn og
hverdags-syklister med lavt tempo, men ikke for trenings-syklister med høy fart.

Figur 7.1.3: Gang- og sykkelvei, lånt med tillatelse fra Oslo kommune
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Sykkelgate:
Sykkelgater er godt egnet i sentrumskjernen i gater hvor det enten er bilfritt, få biler, kun kjøring
til enkelte eiendommer, lav fart eller kun varelevering. Sykkelgater er derfor ikke en helt segregert
løsning, men heller ikke like integrert som sykling i blandet trafikk, da det skal vises tydelig at
syklistene har prioritet i disse gatene. Det gis ikke rom for biler å kjøre forbi syklister. Sykkelgater
kan også benyttes som trafikksikkerhetstiltak i boligområder som er viktige strekninger for
skolevei. Sykkelgater gjør det effektivt for syklister å sykle igjennom byen, syklistene kan benytte
den delen av veien som er brøytet og er skilt fra gående.

Figur 7.1.4 Sykkelgate med få eller ingen biler, lånt med tillatelse fra Oslo kommune

Separasjon av syklende og gående
Gang- og sykkelanlegg skal dimensjoneres ut fra ønsket og forventet vekst i gang- og
sykkelandel fram i tid. Det er et politisk uttalt mål at man i Ski ønsker å etablere et helt segregert
sykkelanlegg, altså sykkelvei med fortau, framfor gang- og sykkelveier. Statens vegvesens
veinormal N100, som viser anbefalte bredder og type anlegg ut fra andel syklende og gående
i maksimaltimen, er vist under. Som hovedregel bør sykkelveier med mer enn 15 gående i
makstimen ha eget fortau.
Tabell 7.1: Håndbok N100 Veg- og gateutforming angir hvilke løsninger for gang- og sykkeltrafikken som
tillates i ulike dimensjoneringsklasser. Det vil likevel måtte gjøres individuelle vurderinger av behov og mulighet
for maksimal bredde for de ulike strekningene i kartet.
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Oppmerking
Oppmerking er svært viktig for å gjøre både syklister, gående og syklende oppmerksomme på
hvor de hører til i gatebildet. På trafikkerte bilveier følger krav til oppmerking og skilt nasjonale
lover og regler, men i kommunens egne gater med mindre trafikk eller kun gående og syklende
står man friere. Her kan man benytte forskjellige arkitektoniske og estetiske virkemidler.
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Integrerte system: syklister sammen eller parallelt
med motorkjøretøy
Opphøyd sykkelfelt:
Det er ingen tradisjon for å etablere opphøyde sykkelfelt i Norge. I Statens vegvesen (SVV) sin
gateplan for Ski fra 2015 ble det foreslått å etablere opphøyde sykkelfelt på fylkesveiene inn mot
Ski, men SVV har gått bort fra disse planene. Opphøyde sykkelfelt gir en noe bedre beskyttelse
for syklistene enn ordinære sykkelfelt og hindrer biler fra å kjøre i eller stoppe i sykkelfeltet.
Løsningen er ikke egnet for strekninger som er skolevei og kan være utfordrende å brøyte.
Løsningen er effektiv for raske syklister på strekninger med få kryss

Figur 7.1.5 Opphøyd sykkelfelt, lånt med tillatelse fra Oslo kommune

Ikke opphøyd sykkelfelt
Det er i dag etablert sykkelfelt i Nordbyveien. Sykkelfelt kan være en effektiv løsning for syklister
som er vant til å sykle i trafikken på strekninger med få kryss og avkjøringer. For å sikre syklistenes
sikkerhet bør sykkelfeltene ha en viss bredde, minimum 1,5 meter. Ved bruk av heltrukken linje og
farget asfalt hindrer man at biler stopper i sykkelfeltet. Dersom det er busslommer på strekningen må
det sikres at sykkelfeltet enten føres bak busstoppet, eller det må etableres en annen løsning som er
god for syklistene. Vinterstid skal det sikres at sykkelfeltene er like godt brøytet som veibanen

Figur 7.1.6 Ikke opphøyd sykkelfelt, lånt med tillatelse fra Oslo kommune
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Sykling i kjørebanen
Sykling i kjørebanen benyttes dersom det ikke er egen infrastruktur for syklister. I områder med
lav fart på bil er dette en egnet løsning. Syklister har samme rettigheter som bilen når de benytter
veibanen og bilister skal vise hensyn, holde avstand og kun kjøre forbi dersom det er oversiktlig.
Forbikjøring skal skje i god avstand til syklisten. I områder hvor mange hverdagssyklister benytter
gaten kan man benytte oppmerking og skilting for å understreke at kjørende skal være ekstra
oppmerksomme. Også på landeveistrekninger som er viktige for pendlersyklister eller som er
knyttet til overordnet sykkelveinett, bør det skiltes for å gjøre bilister ekstra oppmerksomme. I gater i
boligfelt som er viktige som skoleveistrekninger, kan det også benyttes oppmerking og skilting for å
gjøre situasjonen tryggere for syklende barn og unge.

Figur 7.1.7 Sykling i kjørebanen, lånt med tillatelse fra Oslo kommune
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Kryss
En av de største utfordringene syklistene har i dag er kryss. Det etableres få kryss på syklistenes
premisser. Det har vært stor motvilje mot å etablere kryss / overganger som gir syklistene rett
til å krysse mens de sitter på setet. Ski kommune må jobbe for fremtidsrettede og funksjonelle
kryssløsninger for syklistene. Kommunen må også jobbe for at funksjonelle kryssløsninger
etableres på fylkesvei. Under er det illustrert flere tiltak som kan gjøre kryss mindre utfordrende for
syklistene. I Københavner det etablert “grønn bølge” for syklistene; Hvis du holder ca 20 km/t vil du
kunne få grønt lys i hvert eneste kryss. Oppmerking av “rød boks” gir syklistene mulighet til å vente
på grønt lys foran bilene og ungår på den måten å havne i blindsonen.

Figur 7.1.8 Kryssing mellom veg og sykkelveg med fortau der kryssende trafikk på
sekudærvegen skal vike for syklende (Sykkelhåndboka 2014 s.55)
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8. Litteratur og nyttige lenker
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Det finnes mye litteratur om gjennomføring av kampanjer. Dette er nyttig lesestoff dersom kommunen
ønsker å delta mer aktivt i ulike kampanjer for å øke andelen syklende og gående!
•

Statens vegvesen sin eksempelsamling med kampanjer som har fått flere til å sykle eller gå

•

PRESTO-guide for gjennomføring av kampanjer

•

TØI-rapport om effekten av kampanjer rettet mot å få flere barn til å sykle

•

Kampanjeveileder Europeisk mobilitetsuke

Andre eksempel på kampanjer:
• Lys i mørke-kampanje: Refleks og lyktbruk
• Tidlig sykkelopplæring i skolen/sykkelvennlig skole kampanje
• Vintersykkelkampanje
• Gratis Sykkelreparasjon
• Europeisk mobilitetsuke
• Bedre samspill i trafikken
• Sykkelkurs for voksne
• Utprøving av el-sykkel
• Sykkelvennlig arbeidsplass / skole med sykkelambassadør
• Kampanjer i samarbeid med næringslivet

Sykkelskole og språkopplæring, Oslo kommune:
Fra vingling på balansesykkel til sykkeltur med ordentlig sykkel. I en barnehage på Ammerud lærer
barna seg å sykle fra de er to år. Barnehagene kjøper inn balansesykler istedenfor nye trehjulssykler,
og gjennomfører sykkelskole med språkopplæring med barna som del av det pedagogiske
opplegget. Se mer info på denne nettsiden:
https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/pa-sykkel-fra-starten-sykkelskolen/

Funksjons- og designplanen, Ski kommune
Hensikten med funksjons- og designplanen er å fremheve viktigheten av de offentlige byrommene
i utviklingen av Ski by. Planen er en oppfølging av områdereguleringsplanen for Ski sentrum
og anbefaler prinsipper og løsninger for funksjoner og kvaliteter i Skis gater og offentlige rom.
Sykkelstrategiens tiltaksplan har lagt funksjons- og designplanens anbefaling til utforming av bl.a.
Idrettsveien til grunn.
http://www.ski.kommune.no/teknisk-og-eiendom/arealplanlegging/vedtatte-planer/funksjon--ogdesignplanen/

Hjertesone rundt skoler
En «Hjertesone» er en bilfri sone rundt skolen. Barn som kjøres må slippes av på markerte stopp- og
hentesteder utenfor denne sonen. Det skaper trygghet og inspirerer foreldre, elever og skoleledelsen
til samarbeid. «Hjertesonene» skal først og fremst sikre trygge og attraktive skoleveier for barn.
Bak initiativet står Trygg Trafikk, Politiet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene,
Syklistenes Landsforening, Helsedirektoratet og Statens vegvesen.
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/vil-ha-bilfrie-soner-rundtskolene
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