
Hvorfor skal vi satse på 
sykkel i Elverum?
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Internasjonale og nasjonale føringer
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Regionale og kommunale føringer
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Lokal luftkvalitet
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Folkehelse
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Økt byliv og attraktive sentrum
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Hvordan planlegge for 
sykkel? 

ET LYNKURS
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Hovedprinsipper for sykkeltilrettelegging
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(Oslostandarden, Oslo kommune, 2017)



Gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk 
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● Sykling i rolig trafikk 

● Sykling mot enveiskjøring 

● Sykling i kollektivfelt (unntak) 

● Sykling i trikkens kjøreareal (unntak) 



Sykkelfeltløsninger 

● Sykkelfelt 

● Opphøyd sykkelfelt 

● Beskyttet sykkelfelt 

● Smale oppmerkede 
sykkelfelt 
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Separate sykkelveianlegg 

● Sykkelvei med fortau 

● Sykkelekspressvei 

● Gang- og sykkelvei 
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Der syklisten er gjest 

● Parker 

● Plasser 

● Gågater 

● Gatetun 

● Sambruksgater/shared
space
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Sykkelveinett og 
sykkeltilrettelegging i 

Elverum
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Reisevaner i Elverum

15

(RVU 2013/14, TØI 2014)

(SSB)
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(Asplan Viak, 2016)

Høy andel gjennomgangstrafikk



Infrastruktur og trafikanter i dag
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Dekningsgrad
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Sykkelveinett i Elverum



Krav til et attraktivt sykkelveinett

● Sykkelveinettet skal være trafikksikkert, trygt, fremkommelig. 
Fartsmengde og fartsnivå for biltrafikk må tilfredsstille kravene til de ulike 
løsningene. Det skal ikke være konflikt mellom syklisten og andre 
trafikantgrupper. Sykkelveinettet skal være fri for hindringer og ha minst 
mulig vertikale og horisontale omveier (ideelt med kryssing i plan). Underlag, 
trafikksituasjon, støy, luftkvalitet og stigningsgrad skal oppleves komfortabelt. 
Systemet skal være lesbart gjennom tydelig skilting og fysisk utforming. 

● Sykkelveinettet skal være tilgjengelighet til og fra bolig/målpunkt
og for alle menneskene i Elverum. 
80% av befolkningen bør ha mindre enn 200 m til nærmeste punkt i 
sykkelveinettet. Det skal være sykkelparkering av høy kvalitet nær målpunkt, 
med kapasitet etter behov og etterspørsel. Det skal være tilrettelagt for ulike 
typer syklister i sykkelveinettet. 

● Sykkelveinettet skal ha høy prioritering av drift og vedlikehold. 

● Sykkelveinettet skal være sammenhengende, ha egnede løsninger 
av høy kvalitet og gode systemskifter. 
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Tilrettelegging på sykkelveinettet
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Valg av løsning for 
sykkeltilrettelegg
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Løsning for Jernbanegata og Nybrua
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Løsning for Lundgaardvegen
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Storgata alt. 1: Sykling i blandet trafikk
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Storgata alt. 2: Sykling mot enveiskjøring
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Storgata alt. 3: Sykkelfelt
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ANBEFALT LØSNING 
Storgata alt. 1: Sykling i blandet trafikk
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Gjennomføring bilreduserende tiltak 
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Fase 1 Fase 2



Takk for meg


