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Sammendrag 

Elverum kommune har som mål å øke andelen som sykler fra 7,8 prosent i 2013/14 til 13 prosent 

innen 2020. I denne rapporten drøftes betydningen av ulike virkemidler for å øke sykkelandelen, og 

det anbefales tiltak på kort og lengre sikt som kommunen kan gjennomføre for å øke denne andelen. 

Utredningen er utarbeidet av Norconsult på oppdrag av Elverum kommune. Rapporten er ment å være 

et faglig grunnlag for den den videre dialogen mellom kommunen, statlige myndigheter, 

organisasjoner, næringsliv og befolkningen.  

Mange sykler i Elverum, men stort potensiale for økning 

Sammenlignet med andre byer i Norge har Elverum allerede en forholdsvis høy sykkelandel. 

Forholdene i Elverum ligger likevel godt til rette for ytterligere økning av sykkelandelen. Det er relativt 

små høydeforskjeller og høy befolkningstetthet i byområdet. Omtrent 8500 personer av de ca. 14000 

som bor i byområdet i kommunen har mindre enn 10 minutters sykkelavstand til sentrum.  

Sykkelens konkurranseevne må bedres 

Det blir viktig å endre folks reisevaner gjennom å endre konkurranseforholdet mellom bilkjøring, 

sykling og gåing på de korteste reisene. Det innebærer å gjøre det lettere og mer attraktivt å sykle og 

gå, gjennom å redusere trafikken der folk kan sykle og å frigjøre areal til sykkelveganlegg.  

Med unntak av ett kvartal med gågate er man i dag velkommen til å kjøre bil i de fleste gater og veier i 

Elverum sentrum. Det er god tilgang på parkering, og den er gratis. Mange bruker bil på korte reiser i 

byområdet. En betydelig del av disse reisene kan sannsynligvis kan gjøres med sykkel uten store 

ulemper, særlig dersom de foreslåtte sykkeltakene gjennomføres. 

Sykkeltiltak som del av en overordnet strategi  

En byplan for Elverum er under utarbeidelse, med mål om å fastlegge en langsiktig areal- og 

transportstrategi med gode løsninger for kollektivtrafikken, gående og syklende. En byanalyse som er 

gjennomført for å synliggjøre kvaliteter og peke på utviklingsmuligheter.  I byanalysen er helhetlig 

satsing på sykkel en av de mest sentrale føringene for byplanen.  

Økt trygghet og bedre framkommelighet vil gi økt sykkelandel  

Tiltak som gir bedre framkommelighet, kortere reisetid og økt trygghetsfølelse for syklistene vil gjøre 

det mer attraktivt å sykle. Det er særlig viktig å øke trygghetsfølelsen ved å sykle for å kunne 

rekruttere nye syklister. Menn er i overvekt blant dagens syklister. For å rekruttere flere syklister blant 

kvinner og blant unge og eldre, er økt trygghetsfølelse som syklist svært viktig. For andre, blant annet 

en del voksne og middelaldrende menn, vil muligheten til å holde vedvarende høy hastighet være en 

viktig motivasjonsfaktor for å sykle.  

Etablere sykkelnett 

Å etablere et sammenhengende hovedsykkelveinett vil være viktig som ramme for utformingen av 

sykkeltiltakene og i seg selv også gjøre det mer attraktivt å sykle. For at sykkelnettet skal være 

attraktivt, må det sørges for tilstrekkelig lav trafikk til at sykling i blandet trafikk skal oppleves trygt, eller 

sørges for egen tilrettelegging i form av sykkelfelt og sykkelveier. På bakgrunn vår generelle kunnskap 

om sykkeltilrettelegging, Oslostandarden for sykkeltiltak og Sykkelhåndboka fra Statens Vegvesen 

presenteres fire krav som må være oppfylt for at sykkelnettet skal være attraktivt. Kravene er: 

❖ Sykkelveinettet skal være trafikksikkert, trygt, fremkommelig. 

❖ Sykkelveinettet skal gi tilgjengelighet til og fra boliger og reisemål og for alle 

menneskene i Elverum. 

❖ Sykkelveinettet skal ha høy prioritering av drift og vedlikehold. 
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❖ Sykkelveinettet skal være sammenhengende, ha egnede løsninger av høy kvalitet og 

gode systemskifter (skifter mellom ulike sykkelløsninger). 

 

Et forslag til sykkelveinett med hoved- og sekundærruter for Elverum er vist i figur A til slutt i 

sammendraget.  

Regulering av biltrafikken er viktig for å få flere til å sykle 

Å sikre lav biltrafikk der syklister ferdes er viktig for å motivere til økt sykling. Dette gjøres med ulike 

typer biltrafikkregulerende tiltak, som omkjøringsruter, fartsregulering med videre. Slik regulering vil 

bidra til økt trygghet og framkommelighet for syklistene, i tillegg til at det blir litt mindre lettvint for folk å 

bruke bilen på de korte turene. Likevel kan biltilgjengeligheten, i betydningen at det er mulig å kjøre bil 

til reisemålene, opprettholdes. I rapporten foreslås flere bilregulerende tiltak, og enkelte av dem 

innebærer stengning av vegforbindelser for personbiltrafikk.   

Infrastrukturtiltak sykkel 

For å øke trygghet og framkommelighet, bør det også gjennomføres investeringstiltak på 

sykkelvegnettet.  Vi anbefaler bl. a. å etablere sykkelfelt ulike steder i sentrum. Flere steder i sentrum 

er det «utflytende» kryss og veger. Dette gir dårlig lesbarhet for brukerne, også syklistene, og høy fart 

for biltrafikken. God lesbarhet er erfaringsmessig viktig for å gjøre det attraktivt å sykle. Vi anbefaler at 

slike kryss «strammes opp» og at det enkelte steder tilføres areal til sykling.  

Gjennomføring av tiltak i sykkelstrategien 

Vår vurdering er at det er synergier mellom de ulike tiltakene, det vi si at effekten av hvert enkelt tiltak 

er større desto flere andre tiltak som også gjennomføres. Effektene av sykkelvegtiltak kan således 

først høstes fullt ut dersom det blir et helt nettverk av attraktive sykkelruter samtidig som biltrafikken 

ikke gjør syklistene utrygge.  

I praksis vil man begynne med de «enkleste» og minst kostnadskrevende eller trafikkinngripende 

tiltakene for å komme i gang. En slik trinnvis strategi vil også være nyttig for å høste erfaringer med 

hvordan de syklende reagerer på sykkeltiltakene og hvordan biltrafikken påvirkes.  

Det kan reises spørsmål om i hvilken grad trafikkavviklingen på det øvrige vegnettet vil påvirkes 

negativt av enkelte av trafikkreguleringstiltakene. Det er ikke analysert i denne rapporten. Ulike former 

for midlertidige stenginger i form av forsøk, vil kunne være nyttige for å vurdere slike effekter.  
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Figur A: Norconsults forslag til sykkelveinett i Elverum. I Elverum brukes begrepet hovedsykkelruter, som er 
synonymt med begrepet sykkelveinett.  
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 Innledning 

 Prosjektforståelse og metodikk 

Denne rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Elverum kommune. Formålet er å 

identifisere mulige tiltak som kan bidra til å nå kommunens mål om å øke sykkelandelen fra 7 til 13 

prosent. Sykkeltiltakenes konsekvens for bil- og kollektivtrafikken, er ikke utredet detaljert i denne 

rapporten. Tiltakene er kun vurdert og prioritert for å bedre forholdene for myke trafikanter. Selv om 

tiltakenes konsekvenser for bil- og kollektivtrafikken ikke er utredet er det likevel gjort vurderinger av 

hvordan tiltakene overordnet påvirker reisevanene.   

For å tydeliggjøre bakgrunnen og begrunnelsen for de foreslåtte tiltakene, er det egne kapitler som 

beskriver dagens situasjon og dagens kunnskapsgrunnlag om faktorer som påvirker omfanget av 

sykling. I Elverum har det blitt utarbeidet en byanalyse som ligger til grunn for arbeidet med byplanen 

for 2030. I byplan skal det blant annet fastsettes en langsiktig og framtidsrettet areal- og 

transportstrategi, der gode løsninger for kollektivtrafikken, gående og syklende er viktig. 

I denne rapporten blir det både presentert en strategisk og overordnet plan for hele sykkelveinettet 

(kapittel 4) og detaljløsninger for hvilke tiltak som kan bedre syklistenes forhold (kapittel 5). 

Forslagene til tiltak er utarbeidet på bakgrunn av befaring av sentrale deler av Elverum 23. mai 2017, 

møter med fagpersoner i kommunen, gjennomgang av grunnlagsmateriale fra kommunen og 

tilgjengelige kart og flyfoto av dagens situasjon.  

Rapporten er et faglig grunnlag og et innspill til sykkelplanleggingen i kommunen. Den er ment som et 

grunnlag for videre dialog mellom ulike aktører og involverte, slik som myndighetene, organisasjoner 

og befolkningen. 

 Nasjonale mål og føringer 

Viktige nasjonale føringer er Klimaforliket, Nasjonal transportplan og Nasjonal sykkelstrategi.  

 Klimaforliket 

11. juni 2012 ble Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 – 2012) Norsk klimapolitikk) vedtatt av et bredt 

politisk flertall på Stortinget gjennom det såkalte “Klimaforliket” (jf. Innst. 390 S. (2011 – 2012) og 

inneholder sektorvise planer for reduserte CO2-utslipp i Norge.  

 

For sykkelplan i Elverum er følgende målsetning for transportsektoren særlig relevant; 

 

«Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». 

 Nasjonal transportplan 2014-2023 

NTP 2014-2023 tar utgangspunkt i Klimameldingen og “Klimaforliket” og bygger opp under 

målsetningen om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 

sykkel og gange.  
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For sykkel setter NTP 2014-2023 mål om å øke sykkelandelen fra dagens 4 prosent til 8 prosent på 

landsbasis innen utgangen av planperioden, og til 10–20 prosent i byområdene siden forutsetningene 

for å øke andelen ligger best til rette i tett befolkete områder. Dette for at det skal være mulig å oppnå 

8 prosents sykkelandel på landsbasis.  

 Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 

Nasjonal sykkelstrategi 2014–2023 er en del av Nasjonal transportplan (NTP) og beskriver mål og 

virkemidler for å oppnå økt sykling i Norge. Hovedmålet i nasjonal sykkelstrategi er at sykkeltrafikken i 

Norge utgjør 8 prosent av alle reiser innen 2023.  

 

Strategien påpeker videre at; 

“For å nå dette målet kreves et styrket fokus på sykling i alle byområder og tettsteder, men det er 

spesielt viktig med satsing i storbyene for å kunne nå målet om 8 prosent sykkelandel. Sykkeltrafikken 

bør minst dobles i byer og tettsteder for å kunne nå hovedmålet, siden det totale antall reiser forventes 

å øke.” 

 

I tillegg angir strategien følgende delmål:  

❖ Fremme sykkel som transportform  

❖ Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet  

❖ Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister  

❖ 80 % av barn og unge går/sykler til skolen 

 Regionale mål og føringer 

 Regional samferdselsplan for Hedmark 2012-2021 

Planen, som ble vedtatt av fylkestinget i juni 2012, gir overordnede føringer for samferdselspolitikken i 

Hedmark, prioriteringer for utbygging av infrastruktur og kollektivtilbud, og den peker på strategiske 

valg for samferdselsutviklingen for hele fylket.  

 

Det skal utvikles miljøvennlig transport med fokus på sikkerhet. Utbygging av gang- og sykkelveger er 

viktig for alles dagligliv og folkehelse. Gode kollektive tilbud må utvikles og vaner endres. Satsing på 

kollektivtilbudet i og rundt byer og tettsteder er spesielt viktig for å nå denne målsettingen. 

 

Nedenfor er det er gjort et utvalg av målsettinger, utfordringer, virkemidler og strategier tatt ut fra 

regional samferdselsplan. 

 

Målsetting 2021: 

• Trafikksikkerhet:  

- Sammenhengende gang- og sykkelvegnett i byer og tettsteder i fylket. 

 

Relevante samferdselsutfordringer: 

• Fylkesveier: Behov for trygge g/s-veger i byer og tettsteder 

• Hedmark er transittfylke på veg- og jernbanetransport. Gjennomgangstrafikken er blandet med 

lokaltrafikk 
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• Transportsektoren i Hedmark er største bidragsyter til klimagassutslipp og lokal luftforurensing 

• Sikre trygghet og framkommelighet for myke trafikanter 

 

Fylkesrådet vil ved fylkeskommunale virkemidler bidra til: 

• Bygge ut flere gang- og sykkelstier for å ivareta myke trafikanter og få flere til å sykle. 

 

Bystrategi 

• Utvikle byenes attraktivitet og vekstpotensial. Skape byer med god framkommelighet og 

sikkerhet for alle grupper med fokus på en mer miljøvennlig transportmiddelfordeling. 

• Fylkesveiene: 

- Tilrettelegge for trafikkbegrensende tiltak i sentrumsområder  

- Økt satsing på tilrettelegging for gang og sykkel ved å bygge ut sammenhengende 

sykkelvegnett i byområder  

- Klargjøre ansvarsdeling mellom stat, fylkeskommune og kommune om utbygging og drift av 

gang- og sykkelvegnettet  

- Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak 

 Kommunale mål og føringer 

 Byplan og byanalyse 

Det ble utført en byanalyse for Elverum, vedtatt 23.11.2016, som er grunnlaget for arbeidet med 
Byplan 2030. Byanalysen synliggjør kvaliteter og peker på utviklingsmuligheter i Elverum. I byplanen, 
som er under utarbeidelse, er målsettingen å fastsette en langsiktig og framtidsrettet areal- og 
transportstrategi, der gode løsninger for kollektivtrafikken, gående og syklende er viktig.  
 
I byanalysen er helhetlig satsing på sykkel en av de mest sentrale føringene for utarbeidelsen av 
byplanen. Analysen tar for seg identitet, landskap, strukturer, byens gulv og liv i byen. Avslutningsvis 
presenterer analysedokumentet føringer innenfor fire hovedkategorier, basert på kvaliteter i byen som 
bør ivaretas og utfordringer som byen står ovenfor, jf. Figur 1-1. Disse er 

• Å knytte byen og Glomma sammen 

• Å utvikle bykjernen med gode byrom 

• Å utvikle Vestad nord som ny bydel 

o Hovedaksen øst-vest i byen forsterkes fra Storgata til Skysstasjonen 

o Nye bygater hvor myke trafikanter prioriteres 

• Helhetlig satsing på sykkel 

o Utarbeide helhetlig sykkelstrategi 

o Sykkelavstand til nye utbyggingsområder 

o Nye bygater hvor myke trafikanter prioriteres 

o Gående og syklende prioriteres i øst-vest forbindelsen i byen, over Nybrua og 

jernbanen. 
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Figur 1-1 Illustrasjon av føringer fra Byanalysen.  

 Handlingsplan for sykkelbyen Elverum 2017-2020 

Den 22.05.2015 ble det inngått avtale mellom Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og 

Elverum kommune om at Elverum byområde med omtrent 14000 innbyggere er med som sykkelby. 

Handlingsplanen i avtalen gjelder i utgangspunktet for Elverum byområde. Målene i avtalen er:  

• Sykkelandelen skal øke 

o Sykkelandelen skal økes til 13% innen 2020 

o Andelen barn og unge som går eller sykler til skolen skal være minst 80% innen 2020 

• Sammenhengende og fremkommelig sykkelnett  

o Hovedsykkelruter skal ha sammenhengende sykkelforbindelser 

o Sykkelrutene skal være av høy kvalitet  

• Det skal oppleves trygt å sykle i Elverum 

o Andelen som opplever at det er trygt å sykle i Elverum skal være minst 75 prosent 

o Andelen som opplever at sykling er lettvint, tilrettelagt og hurtig i Elverum skal være 

minst 60 prosent 

 

Prioriterte tiltak for 2017 er:  

• Kartlegge hovedsykkelruter  

• Lage sykkelrutekart  

• Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger f.eks. brøyting, feiing  

• Informasjon - kommunikasjon  

• Holdningsskapende arbeid gjennom kampanjer bl.a. Sykle til jobben aksjonen  

• Tellinger av antall syklister Kritiske suksessfaktorer  

• Politisk forankring 

• Forankring i etatene  

• Ledelse av prosjektet  

• Gjennomførbare tiltak 
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 Kommunedelplan for overordnet vegnett 

Asplan Viak AS har på vegne av Statens vegvesen utarbeidet en kommunedelplan med 

konsekvensutredning for overordnet vegnett i Elverum. Det ble utarbeidet tre alternativer for 

riksvegløsninger gjennom sentrum; alternativ 0+ med dagens vegsystem og nye kryssløsninger, 

alternativ 1 med fire felt i dagens riksvegtrase og alternativ 2 med ny bru ved Glomdalsmuseet for 

trafikken til Solør og søndre deler av byområdet. Elverum kommunestyre vedtok 23.11.2017 alternativ 

0+. Dette medfører at dagens riksvegtraseer er uendret, men med nye kryssløsninger, blant annet ny 

rundkjøring på Vestad som hovedadkomst til området ved skysstasjonen. 

 Relaterte rapporter og pågående prosjekter 

Det er tidligere utarbeidet flere analyser og rapporter med relevans for spørsmålet om hvilke 

sykkeltiltak det er hensiktsmessig å gjennomføre i Elverum. De mest sentrale er:  

❖ Trafikkanalyse områderegulering ved Vestad skole 2016 - Norconsult 

❖ Hovedvegnett i Elverum - Trafikkanalyse 2016 – Asplan Viak 

❖ Kommunedelplan med KU for overordnet vegsystem i Elverum 2016 – Statens Vegvesen 

❖ Vista utredning - fagrapport for areal- og transportutvikling i Elverum - april 2016 

❖ Ny sykkelbru over jernbanen 

❖ Elverum kommune har utredet flere alternativer for vegnettet. Blant annet er det utredet to 

alternativer for ny bru, og et null pluss-alternativ som kun innebærer mindre tiltak.  
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 Kunnskapsgrunnlag 

I dette kapitlet redegjøres det for viktige prinsipper for utforming av sykkeltiltak og hvilke faktorer som 

er viktige for at folk skal ønske å sykle.  

 Hva er et sykkelveinett? 

Sykkelveinettet definerer hvor hovedtraseene og sekundærtraseene for sykkel er lokalisert, og skal 

være sammenhengende strekninger som ikke avsluttes i blindveier eller manglende lenker. Det er 

vanlig å legge til grunn at hovedveinettet bør sikre tilgjengeligheten for områder innenfor en 200 m 

radius. Sekundærnettet skal dekke områder som ligger mer enn 200 meter fra hovednettet. På 

sykkelveinettet bør trafikksikkerhet, drift og vedlikehold prioriteres. Til sammen bør 80 prosent av 

befolkningen ha mindre enn 200 m å sykle fra boligen til nærmeste punkt på hovedsykkelveinett eller 

sekundærrute.  

 Hovedprinsipper for sykkeltilrettelegging (basert på Oslostandarden) 

Oslo kommune har fått utarbeidet et faglig grunnlag i form av en håndbok for hvordan sykkeltiltak skal 

utformes (Oslostandarden), og framstillingen bygger i stor grad på denne. 

De tre hovedprinsippene for sykkeltilrettelegging er gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk, 

sykkelfeltløsninger og separate sykkelveianlegg. Innenfor hvert av prinsippene er det flere varianter av 

løsninger. Gang og sykkelprioritering i rolig trafikk og sykkelfeltløsninger er begge i kategorien «tosidig 

enveis» (se figur 2-1), som betyr at det sykles i en retning på hver sin side av veien/gaten, og følger 

kjøreretning for bil. Separate sykkelveianlegg er i kategorien «ensidig toveis», som betyr at det sykles i 

begge retninger på en side av veien/gaten, som en parallell gate/vei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1 Hovedprinsipper for sykkeltilrettelegging. (Oslostandarden, Oslo kommune ,2017) 

Valg av løsning blant de tre hovedprinsippene har ulike faktorer og ulike forutsetninger i gatesystemet 

og miljøet veien/gaten ligger i. Det er viktig å skille mellom prioritering for sykkel og for gående. 

Tosidig enveis         Ensidig toveis 
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Tilrettelegging der Syklisten er gjest regnes ikke som sykkeltilrettelegging, og løsninger innenfor dette 

prinsippet skal ikke planlegges for i hovedsykkelveinettet. Hovedprinsippene for sykkeltilrettelegging er 

vist i figur 2-1.  

 Gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk 

Med sykling i rolig trafikk menes at det skapes et trafikkbilde der hastighet og trafikkmengde legger til 

rette for godt samspill mellom syklende og andre kjørende. I sentrumsgater med høy trafikk vil det 

være nødvendig med strenge trafikkregulerende tiltak, mens mange villaveier kun trenger enklere 

fartsbegrensende tiltak for å oppfylle standarden. Bildene viser eksempler.  

• Sykling i rolig trafikk 

• Sykling mot enveiskjøring 

• Sykling i kollektivfelt (unntak) 

• Sykling i trikkens kjøreareal (unntak) 

Figur 2-2 Eksempler på gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk fra Oslo. 

 Sykkelfeltløsninger 

Sykkelfelt krever normalt minst plass langs hovedveier og samleveier og gir god fremkommelighet. 

Om mulig bør det bygges opphøyde sykkelfelt for at de også skal være trygge nok for barn og andre 

trygghetssøkende syklister. Sykkelfelt skiltes med sykkelfelt-skilt og markeres med sykkelsymbol på 

asfalten. Det skilles mellom:  

 

• Sykkelfelt 

• Opphøyd sykkelfelt 

• Beskyttet sykkelfelt 

• Smale oppmerkede sykkelfelt 

 

 

 

 

Figur 2-3 Eksempler på sykkelfeltløsning fra Oslo. 
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 Separate sykkelveianlegg 

Der det finnes lange strekninger uten kryss 

og avkjørsler, kan sykkelvei med fortau være 

en god løsning. Sykkelveier bør 

forkjørsreguleres, og det bør settes av 

tilstrekkelig areal til at siktkrav kan oppfylles. 

Sykkelveier skiltes med sykkelvei-skilt og har 

ofte gul midtstripe. Det bør som minimum 

være rabatt mellom sykkelveien og parallell 

bilvei. Det skilles mellom:  

 

• Sykkelvei med fortau 

• Sykkelekspressvei 

• Gang- og sykkelvei 

Figur 2-4. Eksempler på sykkelfeltløsning fra Oslo. 

 Der syklisten er gjest 

I sykkelveinettet bør det ikke planlegges for sykling på fortau eller i gågater, gatetun og gangfelt. 

Fortaussykling gir dårlig fremkommelighet og falsk trygghet. Dårlig fremkommelighet skyldes at 

syklende har vikeplikt for gående (ved stor gangtrafikk er det også forbudt å sykle på fortau), vikeplikt 

ved kryssing av kjørebanen og at utforming og geometri ikke er tilpasset sykling. Ved sykling på fortau 

vil trafikanter i kryssende gater, veier og fra avkjørsler ikke ha tilstrekkelig sikt til å kunne unngå farlige 

situasjoner.  

Dette betyr at sykkeltraséene ikke bør krysse fortau, og at de bør føres uavbrutt inn til og gjennom 

kryss, enten som separate sykkelanlegg eller i kjørebanen.  

Gatetun ligner på gågater, men det er tillatt med bilkjøring, så lenge den foregår i gangfart. Både i 

gågater og på gatetun er også syklende pålagt å sykle i gangfart, og de har vikeplikt for gående. 

Sykkelgater med lav kantsteinsvis og brede fortau er et godt alternativ til gatetun og gågater, og 

oppnår mange av de samme kvalitetene. Steder syklisten er gjest er:  

 

• Parker 

• Plasser 

• Gågater 

• Gatetun 

• Sambruksgater/shared space 

 

 

 

Figur 2-5 Eksempler på der syklisten er gjest fra Oslo. 
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 Gode systemskifter er viktig 

Innenfor sykkelanalyser spiller begrepet systemskifte en sentral rolle. Systemskifte finner sted når det 

blir et skifte mellom to sykkelløsninger, for eksempel mellom en veistrekning med sykkelfelt og en 

veistrekning uten sykkelfelt. Systemskifter løses ofte ved å tilrettelegge i kryss eller rundkjøring. Det 

mest utfordrende systemskiftet er det mellom «ensidig toveis» og «tosidig enveis» sykkeltilrettelegging 

(jf omtale foran).  Uten et godt systemskifte mellom disse løsningene, vil en stor andel av syklistene 

føres opp på fortauet. Systemskifte mellom gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk og 

sykkelfeltløsninger har ikke de samme utfordringene, da syklisten fortsetter på samme side av veien 

og føres automatisk inn til samme system. 

 Hva slags sykkelinfrastruktur skal til for å øke sykkelandelen? 

 Ulike grupper syklister 

Syklister kan ofte passe inn i en av disse to kategoriene:  

• Er trygghetssøkende, men klarer seg med dårlig fremkommelighet fordi de sykler kort, eller 

ikke har noe alternativ. I denne gruppen finnes ofte skolebarn, ungdom, kvinner og eldre. 

Denne gruppen velger fortau og gang- og sykkelveier fremfor veibanen.  

• Er risikovillige og prioriterer god fremkommelighet. I denne gruppen finnes voksne som sykler 

langt, og menn i større grad enn kvinner. Denne gruppen aksepterer i stor grad å sykle i 

veibanen sammen med biltrafikken.  

 

For å rekruttere flere syklister må det tilrettelegges for andre grupper enn de som allerede sykler. Da 

er det nødvendig med løsninger som tilbyr både god opplevd trygghet og god fremkommelighet. De 

som synes det er for utrygt til at de sykler i dag må tilbys tryggere løsninger, og de som ikke sykler på 

grunn av dårlig fremkommelighet må tilbys løsninger som gir mer effektive sykkelreiser.  

 Opplevd trygghet 

Opplevd trygghet skapes hovedsakelig ved å redusere eksponering for biltrafikk. Dette kan oppnås 

ved å skille ut sykkeltrafikken på egne arealer, som sykkelfelt og sykkelveier, eller å begrense biltrafikk 

og hastighet i de veiene og gatene som er del av sykkelveinettet.  

 Fremkommelighet 

God fremkommelighet handler om å komme seg raskt og effektivt frem. Eksempler på forhold som 

bidrar til dette er:  

• Sammenhengende sykkelanlegg, som gjør det tydelig hvor syklisten skal plassere seg.  

• Få og intuitive systemskifter 

• Få og tydelige vikepliktsituasjoner. 

• God orienterbarhet og sikt. (F.eks. kan underganger, nivåforskjeller, bebyggelse og 

vegetasjon gjøre det vanskelig å orientere seg). 

• Eget areal for sykkel der det oppstår bilkø, slik at syklistene trygt kan sykle forbi køen. 
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• God detaljutforming uten nivåforskjeller og med tilstrekkelige bredder og kurvatur til at 

syklistene kan holde jevn hastighet (De fleste sykler i 15-20 km/t). 

• Mest mulig direkte og rettlinjede traséer. 

 Viktig å bygge høy kvalitet der det bygges nye sykkelanlegg 

Det vil ta lang tid å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett av høy kvalitet. For å oppnå økt 

sykkelandel er det viktig at de strekningene som faktisk bygges ut, bygges med god kvalitet. De 

anleggene som bygges nå er de anleggene som også skal fungere godt når Elverum når sine mål om 

betydelig økt sykkelandel.  

Dimensjonerende trafikk for nye anlegg 

Når sykkelanleggene dimensjoneres bør det tas hensyn til en økning av sykkeltrafikken tilsvarende 

kommunens mål om økt sykkelandel. Dersom kommunen har et mål om dobling av sykkelandelen bør 

sykkelanleggene som bygges minst ha kapasitet og bredder til å avvikle dobbelt så stor sykkeltrafikk 

som det som beregnes for dagens situasjon. Det bør tas hensyn til overført sykkeltrafikk fra parallelle 

strekninger ved beregning av dimensjonerende sykkeltrafikk. 

For nye anlegg bør det etableres adskilte arealer for gående og syklende (f.eks. sykkelvei med fortau) 

dersom den fremtidige dimensjonerende sykkeltrafikken vil overstige 400 syklister i et normaldøgn 

(gjennomsnittsdøgn i sommerhalvåret). I hovedsykkelveinettet vil den dimensjonerende trafikken som 

hovedregel være over denne grensen. 
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 Dagens situasjon 

 Elverum sentrum 

Elverum ligger relativt konsentrert på hver side av Glomma, jf. Figur 3-1. 

  

Figur 3-1 Bebyggelse, målpunkt og transportakser i Elverum. Kilde: Byanalysen. 

Bykjernen, området innenfor stiplet sort linje, består i hovedsak av to byområder skilt av Glomma. På 

østsiden av Glomma strekker byområdet seg på hver side av Trysilveien, med lokk som kobler 

lokalveiene og sentrumsfunksjonene. På kartet vises også hovedaksen på østsiden gjennom Storgata, 

og nye viktige akser til togstasjonen og flerbruksanlegget, Terningen.  

 Reisevaner i Elverum 

Ifølge den nasjonale Reisevaneundersøkelsen var sykkelandelen i Elverum kommune 7,8 prosent i 

2013/14. På landsbasis er Elverum en av kommunene med høyest sykkelandel. Nedenfor vises et 

diagram med oversikt over sykkelandelen i utvalgte norske kommuner. Til sammenlikning er 

sykkelandelen i Elverum nesten på lik linje med storbyene Kristiansand og Trondheim. Andre 

kommuner som er sammenliknbar med Elverums størrelse og innbyggertall, som Kongsvinger, 

Eidsvoll, Kristiansund og Gjøvik har en sykkelandel på 0,6- 2,9 prosent. Dette viser at Elverum tydelig 
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skiller seg ut med relativt høy sykkelandel. Tallene peker klart på at det ikke er noen nær 

sammenheng mellom innbyggertall i kommunen og sykkelandel.  

 

Figur 3-2 Sykkelandel. Andel av daglige reiser som ble utført med sykkel. Kilde: Den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen 2013/14, TØI (2014) 

 

 

Figur 3-3 Folketall i utvalgte kommuner i 2014. Kilde: Statistisk sentralbyrå.  

Selv om sykkelandelen er relativt høy i Elverum, vurderer vi likevel at det er et stort potensial for økt 

sykling. Andelen korte bilreiser, som alternativt kunne blitt gjort på sykkel, er høy, og bilen er et 
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attraktivt og mye brukt transportmiddel for å komme seg frem lokalt i Elverum. 

Reisevaneundersøkelsen fra 2014 viser at Elverum har høy bilandel på 69 prosent.  

I trafikkanalysen for hovedvegnettet i Elverum fra 2016 ble gjennomgangstrafikken inn til Elverum 

analysert for Trondheimsveien, Hamarveien, Trysilveien, Solørvegen og Storgata. Analysen viser at et 

intervall mellom 62-84 prosent av biltrafikken på disse veiene i Elverum skal inn til byområdet, og at 

kun et intervall mellom 16 og38 prosent er gjennomgangstrafikk, jf. Figur 3-4.  

 

 

Figur 3-4 Gjennomgangstrafikk og trafikk til og fra byområdet i Elverum. Kilde: Asplan Viak, 2016.  
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Figur 3-5 Gjennomgangstrafikk og trafikk i ulike kryss i byområdet i Elverum. Kilde: Asplan Viak, 2016.  
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 Transportsystemet  

 Transportsystemet for bil  

Det er godt tilrettelagt for bilen i Elverum i dag, både gjennom bilens tilgjengelighet på fylkesveinettet, i 

og gjennom sentrum og i boligområder i det kommunale veinettet, jf. Figur 3-6. 

 

Figur 3-6 Veinettet for bil i Elverum.  

Storgata, Elvarheimgata, Lundgaardvegen og Jernbanegata er sentrale lokale sentrumsgater, som er 

åpne for gjennomkjøring for bil gjennom Elverum sentrum. Disse gatene gir svært god tilgjengelighet 

for bil i sentrum. Ut i fra trafikktallene i  
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Figur 3- ser man at det er mye trafikk i disse lokale sentrumsgatene. Dette kan tyde på at bilistene 

velger å kjøre på lokalveinettet i sentrum for å slippe kø eller måtte kjøre ut på fylkesveinettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-7 Beregnet biltrafikk. Antall kjøretøy per dag (ÅDT – årsdøgntrafikk). Kilde: (Vegkart, 2016) 

 

Parkeringsdekningen for bil i sentrum er høy, og det er avsatt store arealer til parkeringsplasser og 

gateparkering. Dette gjør det enkelt for innbyggerne i Elverum å velge bilen til hverdagslige gjøremål i 

byen. Kartet under viser registrering av parkeringsplasser i sentrum fra byanalysen, og viser hvor mye 

parkeringsplasser bilen og sykkelen har.  
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Figur 3-8 Parkering for bil og sykkel (Byanalyse, 2016) 

 Kollektivsystemet 

Kollektivsystemet i Elverum dekker flere områder i sentrum og ut til boligområdene, men bussrutene 

har få avganger og tidskrevende ruter. Kommunen ønsker å forbedre tilbudet med et enklere rutenett 

og hyppigere avganger i sin nye transportstrategi (Vista Utredning, 2016).  

  

Figur 3-9 Kollektivsystemet i Elverum  
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 System for sykkel 

Kartet i figuren nedenfor viser det eksisterende nettverket for hovedsykkelruter, utarbeidet av Elverum 

kommune. Flere av hovedsykkelrutene er gjennomgående, men det er også noen ruter som stopper 

uten kobling til andre ruter. De fremtidige rutene er ikke kategorisert i hovedruter eller sekundærruter. 

 

Figur 3-10 Sykkelruter i Elverum. Kilde: Elverum kommune.  
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 Dagens sykkeltilrettelegging i Elverum 

Sykkeltilretteleggingen i Elverum i dag er forholdsvis god utenfor sentrum. Inne i sentrum er 

tilretteleggingen fraværende. Eksisterende tilrettelegging for sykkel som finnes utenfor Elverum 

sentrum er av løsningen gang- og sykkelvei (separat sykkelanlegg / ensidig toveis), og finnes i 

hovedsak på ferdselsårene inn til sentrum. Strekningene som i dag har gang- og sykkelveg har mange 

punkt der syklisten har vikeplikt for biler. Dette svekker trafikkflyten for sykkel. 

I sentrumsgatene er det i dag for det meste fortau. Det betyr at man henviser syklistene til å sykle i 

blandet trafikk i store deler av sentrum. Systemskiftene mellom gang- og sykkelveiene og blandet 

trafikk i sentrum er ikke tilrettelagt, noe som bidrar til å lede syklistene videre på fortauet i 

sentrumsgatene. Fortauene er en ren tilrettelegging for gående og kan ikke ses som tilrettelegging for 

syklende. På befaringen i sentrumsområdet i Elverum var det tydelig å se at de ikke tilrettelagte 

systemskiftene førte til fortaussykling. Utfordringen med fortaussykling er at syklistens 

fremkommelighet blir svekket, slik at det ikke blir attraktivt å sykle. Mange fotgjengere i sentrum 

skaper konflikt mellom gående og syklende og gir dårlig fremkommelighet for syklistene. Det gir også 

dårlige forhold for gående. Flere av gatene i sentrum har for høy trafikkmengde for sykling i blandet 

trafikk. Valget mellom trygghet eller fremkommelighet blir derfor avgjørende for syklistenes atferd. Slik 

tilretteleggingen i sentrum er i dag, vil det hverken gi den trygghetssøkende syklisten eller den 

fremkommelighetssøkende syklisten en god opplevelse, og sykkeltilbudet i sentrum kan oppleves som 

fraværende og lite attraktivt. 

Spesielt er byaksene dårlig tilrettelagt, i triangelet mellom jernbanestasjonen og de to kjøpesentrene. 

Hovedutfordringen for sykkel i Elverum er at trafikkmengde og hastighet for bil er for høy til at sykling i 

blandet trafikk er attraktivt. Dette ser man i utstrakt omfang f.eks. i Storgata og Jernbanegata, der det 

er en stor andel fortaussykling.  

Fotografiene og kartet nedenfor illustrerer en del problematiske situasjoner for syklister i Elverum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3-11. Planskilt kryssing på gang- og sykkelvei. 

Utfordring med sikt, konflikt mellom gående og 

syklende, vertikale omvei og overvann. 

 

Figur 3-12. Gang- og sykkelvei med mange 

kryssende veier, skaper mange 

vikepliktssituasjoner for syklende. 
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Figur 3-13. Boliggate med blandet trafikk. Her er 

trafikkmengde og fartsnivå tilrettelagt for et attraktivt 

sykkeltilbud. 

 

Figur 3-14. Ett av mange systemskifter fra 

gang- og sykkelvei til blandet trafikk i 

randsonen til sentrum, som ikke er tilrettelagt. 

Her blir syklisten ledet videre på fortau i 

sentrum. 

 

Figur 3-15. Stor andel fortaussykling i Storgata. 

Konflikter mellom gående og syklende er tydelig. 

 

Figur 3-16. Kryss Storgata-Elvarheimgata. 

Kryssutforming og biltrafikk leder syklister til 

gangfelt og videre på fortau i Storgata. 
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Figur 3-17 Dagenes sykkeltilrettelegging i Elverum.   

Kartregistrering av sykkeltilretteleggingen i Elverum byområde. Det er tydelig å se skillet fra gang- og 

sykkelvei (rød farge på kartet) utenfor sentrum, til fortau for gående i sentrum, som gjør at grønn farge 
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på kartet indikerer sykling i blandet trafikk. Systemskifter skjer dermed i alle overganger mellom røde 

og grønne strekninger. 

 Sykkelparkering 

Sykkelparkeringen er begrenset, og selv om det er satt opp større sykkelparkeringer med opptil 280 

plasser ved skolene, viser det seg at dette er for lite. Fra byanalysen, vedtatt i november 2016, er det 

blitt gjort registreringer av sykkelparkeringer i byen. Ut fra analysen ser det ut som det er en god 

dekningsgrad av sykkelparkering i sentrum, men mesteparten av disse har bare 3-6 plasser og er i 

dårlig kvalitet. 

 

 

 

 Sykkelkulturen i Elverum 

Ved å se på andelen sykler parkert på ungdomsskolen og videregående er det tydelig at det er en god 

sykkelkultur blant barn og ungdom. På befaringen ble også mange syklister observert i denne 

aldersgruppen, og noen voksne og eldre. Ettersom lokaltrafikkandelen er så høy i Elverum, kan det 

tyde på en tendens der sykkelen lett byttes ut med bil når barn og ungdom blir voksne og får førerkort. 

 Landskap og klima 

Landskapet i Elverum består av et lavt dalføre med elvesletter ned mot Glomma. Elva deler byen i to 

og kan være en barriere, men ved hjelp av flere bruer knyttes sentrum sammen. Byen ligger i et flatt 

terreng, og sammen med store skogsområder rundt byen, kan det være vanskelig å orientere seg. 

Figur 3-18. God sykkelparkeringsdekning på 

ungdomsskolen. 

 

Figur 3-19. Manglende sykkelparkeringsdekning på 

videregående skole. 
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Elverum har et typisk innlandsklima med kalde vintre og varme somrer. Vinden kommer som oftest i 

hovedretningen til dalføret som går fra nord til sør. (Dannevig 2009).  

Klima og geografien til Elverum legger godt til rette for at en stor andel av de lokale reiser kan foretas 

med sykkel på sommerhalvåret. På vinterhalvåret vil sykkelandelen, som andre steder, være lavere. 

 Avstander/dekningsgrad 

Sentrum i Elverum er konsentrert, og det er overkommelige avstander mellom ulike deler innad i 

sentrum og fra boligområdene til sentrum. Omtrent alle boligområdene ligger innenfor 10 minutters 

sykkelavstand, og innenfor denne avgrensningen bor det over 8000 mennesker. Med den 

sykkelandelen som Elverum har i dag er det ca 1100 personer som sykler daglig, men av antall 

mennesker innenfor ti minutters sykkelavstand, vist på kart nedenfor, kan vi se at potensialet for at 

flere skal sykle, er stort.  

Målet fra NTP er å øke sykkelandelen til 10-20 prosent i byområdene. For at Elverum skal nå ti 

prosents sykkelandel med dagens innbyggertall, vil det kreve at antall syklende øker med ca 300 

personer daglig. For å komme opp i 20 prosents sykkelandel, må antall syklister øke med 1750 

personer daglig.  

  

Figur 3-20. Kart viser rekkevidde til fots og med sykkel i Elverum (Byanalyse 2016). 
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 Et framtidig sykkelveinett i Elverum 

Kommunen bør etablere et sammenhengende hovedsykkelveinett bestående av strekninger som 

enten har rolig nok trafikksituasjon til at sykling i blandet trafikk med bil fremstår som attraktivt, eller 

egen tilrettelegging i form av sykkelfelt, sykkelveier eller kombinerte gang- og sykkelveier.  

 Krav til et attraktivt sykkelveinett 

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten, Oslostandarden og Sykkelhåndboka er det 

utarbeidet krav for å oppnå et attraktivt sykkelveinett. Disse kravene er våre anbefalinger til 

kommunen. Kravene kan være et grunnlag for prosessen med Statens Vegvesenet, fylkeskommunen 

og andre aktører i arbeidet med å lage et attraktivt sykkelveinett i Elverum. 

❖ 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. 

 

 Konkretisering av kravene til sykkelveinettet 

Områder som ligger mer enn 200 meter fra hovedsykkelveinettet bør sikres tilgjengelighet med et 

sekundærnett der trafikksikkerhet, drift og vedlikehold prioriteres. Når strekninger i sykkelveinettet er 

valgt, er potensialet for attraktive ruter tatt med i betraktningene. Til sammen bør 80 prosent av 

befolkningen ha mindre enn 200 m å sykle fra boligen til nærmeste punkt på hovedsykkelveinett eller 

sekundærrute. En sammenfatning av krav og tiltak på ulike deler av sykkelnettet Norconsult anbefaler, 

er gitt i Tabell 4-1.  
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 Hovedsykkelveinett Sekundærnett 

Formål Sammenhengende, attraktive og 
trygge sykkelforbindelser 
mellom alle deler av byen.   

Trafikksikker tilgjengelighet til 
områder som ligger mer enn 
200m fra hovedsykkelveinettet, 
med god drift og godt 
vedlikehold.  

Standard for nye investeringer Rolig trafikk, sykkelvei med 
fortau eller sykkelfelt 

Rolig trafikk eller gang- og 
sykkelvei 

Krav for rolig trafikk Maks. 2000 ÅDT (1000 ÅDT 
hvis enveisregulert) og maks. 30 
km/t 

Maks. 4000 ÅDT (2000 ÅDT 
hvis enveisregulert) og maks. 30 
km/t 

Krav for sykkelvei V.S. 
kombinert gang- og sykkelvei.  

Det bør bygges sykkelvei med fortau dersom fotgjengertrafikken 
og/eller sykkeltrafikken overstiger 50 i makstimen i et normaldøgn 
(april-september) 

Veivisningsskilting for syklende Ja Ja 

Prioritert ved 
trafikksikkerhetstiltak og 
utarbeidelse av fartssoneplaner 

Ja Ja 

Prioritert for (vinter)drift Ja Ja 

Prioritert for vedlikehold Ja Ja 

Prioritert for investeringer Ja Nei 

Tabell 4-1 Anbefalinger om krav til ulike deler av sykkelnettet. 

Forslaget til nytt sykkelveinett vises i figur 4-1. Dette har stor likhet med førende retningslinjer for 

utarbeidelse av sykkelveinett i Oslo og Bærum kommune. Forutsetningene for sykkeltilrettelegging og 

standarder er utarbeidet på bakgrunn av Oslostandarden for sykkeltilrettelegging fra Oslo kommune 

og Sykkelhåndboka fra Statens Vegvesen. 
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 Et framtidig sykkelveinett i Elverum 

Norconsults forslag til framtidig sykkelnett er vist i Figur 4-1.  

Figur 4-1 Forslag til framtidig sykkelveinett i Elverum. I Elverum brukes begrepet hovedsykkelruter, som 
er synonymt med begrepet sykkelveinett. 
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 Tiltakene på sykkelveinettet 

Tiltakene som skal bedre fremkommelighet for sykkel, redusere biltrafikk og endre reisevanene til 

innbyggerne i Elverum er fysiske og synlig tiltak. Også ulike kampanjer og motiverende tiltak som 

bedrer sykkelkultur og gjør det lettere å velge sykkelen som et fremkomstmiddel i hverdagen, vil bidra 

til å fremme sykling som transportform.  

Bilregulerende tiltak, i form av stenging av enkelte forbindelser, er tiltak vi foreslår for å påvirke 

konkurranseforholdet mellom transportmidlene, slik at sykling blir mer attraktivt. Noen steder 

anbefales det å stenge av for personbiltrafikk i ett punkt, mens det andre steder kan stenges av for en 

lengre strekning. Begge tiltakene vil hindre gjennomkjøring og endre kjøremønsteret for biltrafikken. 

Ved å stenge enkelte bilforbindelser kan biltrafikken reduseres ytterligere i sentrumsgatene, samt å 

gjøre det noe mindre attraktivt å benytte bil på de korteste reisene i sentrum (kortere enn 1 kilometer). 

Der man stenger over en lengre streking vil man frigjøre areal til byrom og til mer miljøvennlige 

transportformer. Dette er et tydelig grep for å prioritere kollektiv, sykkel, gange og byrom. Det kan 

være nyttig å gjøre før- og etterundersøkelser for å se hvordan tiltakene fungerer og vurdere tiltak opp 

mot endring i sykkelandelen.  

Ettersom behov for sykkeltilrettelegging er størst i Elverum sentrum, er det utarbeidet løsninger for 

sykkel med fokus i sentrum. Det er gjort mulighetsstudier for ulike løsninger for Storgata, 

Jernbanegata, Nybrua, Lundgaardsvegen, Lokket over Trysilvegen og Rådhusplassen. Videre har vi 

sett på andre tiltak for å bedre forholdene på sykkelveinettet for sykkel. 

 Endring av transportsystemet for sykkel –  for å endre reisevaner 

Hensikten med alle tiltakene som foreslås, er å endre befolkningens reisevaner. For å få til det, må 

konkurranseforholdene mellom bilkjøring, sykling og gåing på de korteste reisene endres. I dag er det 

svært godt tilrettelagt både for bilkjøring og parkering i Elverum. Med unntak av ett kvartal med gågate 

er man velkommen til å kjøre bil i de fleste gater og veier i sentrum. Parkering er gratis. Likevel er det, 

ut over den regionale helgetrafikken fredag og søndager, kun korte perioder med trengsel på 

vegnettet i ukedagene.  

Gateparkeringen i sentrum er både på privat og kommunal grunn. Gateparkeringen i Storgata er 

kommunale parkeringsplasser. Fjerning av parkering, stenging av gater og andre restriksjoner for 

biltrafikken er avgjørende for å realisere målet om å flytte reiser over fra bil til sykkel. 

Det er aktuelt å jobbe med det eksisterende veinettet for å gjøre de korteste, og antakelig minst 

nyttige, bilreisene mindre attraktive. Sentrum i Elverum kan sies å være triangelet mellom 

jernbanestasjonen og de to kjøpesentrene. Mellom hver av de tre ytterpunktene er det ca. 1 km å gå 

eller sykle. Det tilsvarer 15 minutter å gå, eller 3-4 minutter å sykle.  

I stedet for å bygge ny infrastruktur foreslår vi derfor en rekke tiltak for å omdisponere de eksisterende 

gatene.  

 Valg av løsning på sykkelveinettet 

Tabellen nedenfor viser hvordan sykkelveinettet er delt i et hovednett (for gjennomgående 

sykkeltrafikk) og et sekundærnett (for å gi adkomst til hovednettet). Sekundærnettet i Elverum består i 

hovedsak av villaveier, der sykling i rolig trafikk er en god løsning. Her er det viktig sikre lav 

trafikkmengde og fartsnivå, samt prioritere drift og vedlikehold. 
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For nye sykkelanlegg i sykkelveinettet bør tabellen benyttes for å fastsette minimumskrav for 

tilretteleggingen. Hovedregelen er at syklende skal ha en større grad av separasjon fra biltrafikk og 

fotgjengere i hovednettet utenfor sentrum enn langs sekundærruter utenfor sentrum. For rutene i 

sentrum skal syklistene separeres fra fotgjengere, mens graden av separasjon eller blanding av bil- og 

sykkeltrafikk påvirkes av trafikkmengde, hastighet og bymiljø. 

 Mulighetsstudie for Storgata 

Storgata fungerer i dag som Elverums handlegate. Gaten har god tilgjengelighet for bil med 

gateparkering på begge sider. I tillegg er dette en mye brukt gate for gjennomkjøring lokalt i sentrum. 

Under befaring observerte vi at en stor andel av syklistene syklet på fortauet, hvor fremkommeligheten 

for syklistene og tryggheten for gående ble svekket på grunn av konflikter mellom gående og 

syklende. Her presenteres tre alternative løsninger for sykkeltilrettelegging i Storgata.  

 

Alternativ 1 – Sykling i rolig trafikk (se figur 5-1) 

❖ Krever ikke omdisponering av gateareal. 

❖ Gir mulighet til omdisponering av areal for gateparkering på begge sider av gata til utvidet 

fortau, møbleringssone og varelevering, HC-parkering. 

❖ Fjerner gjennomgangstrafikk, for å oppnå trafikkmengde under 2000 ÅDT. 

❖ Krever fartsgrense 30 km/t 
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Figur 5-1. Alternativ 1 for Storgata: sykling i rolig trafikk. 

 

Alternativ 2 – Sykling mot enveiskjøring (se figur 5-2 på neste side) 

❖ Krever fjerning av gateparkering på en side av gata 

❖ Gir mulighet til omdisponering av areal for gateparkering på en side av gata til utvidet fortau, 

møbleringssone, varelevering, HC-parkering. 

❖ Krever endring i trafikkmønster i de lokale sentrumsgatene for å endre til enveiskjørt system i 

sentrum. 

❖ Fjerner gjennomgangstrafikk, for å oppnå trafikkmengde under 2000 ÅDT. 

❖ Hindrer kollektivtrafikk i begge retninger. 

❖ Krever fartsgrense 30 km/t 
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Figur 5-2. Alternativ 2 for Storgata: sykling mot enveiskjøring. 

 

Alternativ 3 – Sykkelfelt (se figur 5-3) 

❖ Krever fjerning av gateparkering på begge sider av gata 

❖ Krever fartsgrense under 50 km/t 

 

Figur 5-3. Alternativ 3 for Storgata: sykkelfelt 
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Anbefalt løsning i Storgata 

Å etablere sykkelfelt i Storgata, som i alternativ 3, betyr at syklistene separeres fra biltrafikken. Å 

separere bil og sykkel er ikke nødvendig for en rolig gate, som har den funksjonen Storgata har som 

handlegate og møteplass i sentrum. Sykkelfelt etableres ofte i gater der man ser et behov for å skille 

syklist og bil fordi ÅDT og fart er for høy til blandet trafikk. I tillegg vil sykkelfelt gi bredere veiareal og 

gjøre kryssene større og kryssingsavstandene for gående lengre. Alternativ 2 krever endring i 

trafikkmønsteret, da systemet i sentrum må være enveiskjørt i flere gater. I tillegg krever løsningen 

fjerning av parkering, som kan gjøre at tiltaket tar lengre tid å gjennomføre. Alternativ 2 kan dermed 

være et mer tidskrevende tiltak enn alternativ 1, uten nødvendigvis å føre til større virkning for 

sykkeltilretteleggingens attraktivitet.  

På denne bakgrunn anbefales Alternativ 1, sykling i rolig trafikk, for Storgata. Tiltaket krever ikke 

omdisponering av gatearealet, noe som gjør gjennomføringen rask for kommunen. Alternativet er 

også passende i det bymiljøet Storgata har, med fokus på gående, opphold og det å være en rolig 

trafikkert handlegate. Selv om alternativet ikke krever fjerning av parkering, gir det likevel muligheten 

til å øke kvaliteten på arealet for gående i Storgata ved å endre bruken av parkeringsarealet til å være 

areal for opphold og varelevering. Likevel er ikke dette avgjørende for løsningen sykling i rolig trafikk. 

Fjerning av gateparkering for oppholdsformål kan skje når som helst i prosessen, og gir fleksibilitet i 

handlegaten som ikke virker negativt inn for rask gjennomføring og kvalitet for bedret 

sykkeltilrettelegging. 

 Mulighetsstudie for Jernbanegata 

Jernbanegata er i dag en bred gate hvor mye av biltrafikken skal til skysstasjonen i Elverum. Vi 

foreslår å stenge av Jernbanegata i sør ut mot Hamarvegen, se figur 5-4 på neste side. Bilister som 

skal til skysstasjonen kan dermed ta av til Vestsvingen og kjøre under Hamarvegen. Dette vil hindre 

gjennomkjøring i Jernbanegata, opprettholde tilgjengeligheten, samle biltrafikken ved en innkjøring og 

gjøre det bedre for syklister på strekningen i Jernbanegata. Stengingen vil også prioritere syklistene i 

krysset etter Nybrua og hindre farlige situasjoner mellom bilist og syklist. Stengingen vil ha stor 

innvirkning på syklistenes sikkerhet og trygghet. I Jernbanegata anbefaler vi at det tilrettelegges med 

sykkelfelt, da gaten har tunge kjøretøy og kollektivtrafikk, og syklisten har behov for å separeres fra 

biltrafikken på grunn av trafikkmengde og hastighet. Det er mulig å etablere sykkelfelt fra eksisterende 

bredder. 

Løsningen sykling i rolig trafikk anbefales ikke på grunn av kollektivtransport i gata, trafikkmengde og 

hastighet. Separat sykkelanlegg er heller ikke å anbefale, da gaten har mange kryss, og 

trafikkmengde og hastighet ikke er stor/høy. 
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Figur 5-4. Anbefalt løsning for Jernbanegata og Nybrua: sykkelfelt og sykling i rolig trafikk. 

 Mulighetsstudie for Nybrua 

Nybrua brukes i dag av gående, syklende, bil og kollektiv. Brua er veldig smal, og det er utfordrende 

når biler eller busser møter hverandre. På befaring ble det observert at syklistene valgte å sykle på de 

smale fortauene, i stedet for å sykle i vegbanen. Dette er et typisk tegn på at syklistene ikke opplever 

trygghet når de sykler i vegbanen. Fremkommeligheten til syklistene er dårlig på de smale fortauene, 

og det vil kunne oppstå konflikt mellom gående og syklende. Utfordringen på Nybrua er at arealet ikke 

strekker til at alle trafikantgrupper kan få eget areal. Dette betyr at det må tilrettelegges for sykling i 

blandet trafikk. For at denne tilretteleggingen skal være attraktiv må ÅDT være under 2000 og 

hastigheten under 30 km/t. Dagens trafikk på Nybrua er 4000 ÅDT. Omtrent 40 m bortenfor Nybrua 

ligger Glombrua med riksvei 25 parallelt. Her går den største delen av biltrafikken, og det er ikke 

tilrettelagt for gående eller syklende. Det anbefales derfor å stenge Nybrua for biltrafikk, slik at sykkel 

og gående får god fremkommelighet og opplevd trygghet. Dette er vist i figur 5-4. Kollektivtrafikken vil 

også få økt fremkommelighet ved dette tiltaket. Nybrua vil også kunne være åpen for 

utrykningskjøretøy.  

Å etablere en ny broforbindelse over Glomma for gående og syklende, anbefales ikke. Å etablere en 

ny bro, i stedet for å gjøre regulerende tiltak for bil på allerede eksisterende bro, vil gi høyere kapasitet 

for bil og dermed i mindre grad forbedre sykkelens konkurranseevne. En ny bro vil heller ikke gi en like 

god akse gjennom byen som Nybrua gjør, ved at Nybrua treffer Jernbaneveien i vest og 

Lundgårdsvegen i øst. Et trafikkregulerende tiltak som en slik stengning innebærer, er også et langt 

billigere tiltak enn å etablere en ny broforbindelse.  

 Mulighetsstudie for Lundgaardvegen 

Lundgaardvegen er en viktig del av sentrum, og vegen er en del av tilkoblingen mellom boligområdet i 

nord, Storgata og Nybrua. I denne gaten er det også kollektivtrafikk i tillegg til bilister, syklende og 

gående. Vår anbefaling for Lundgardvegen er tilrettelegging med sykkelfelt på grunn av 
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trafikkmengde, hastighet og kollektivtrafikk. Dette er vist i figur 5-5. Det anbefales å føre sykkelfelt bak 

holdeplass, slik som det er vist i Oslostandarden, for å unngå den såkalte holdeplassproblematikken. 

Dette er problemene som oppstår når sykkelfeltene stopper ved holdeplassen slik at syklistene ikke 

har en tydelig plass i gata når bussen står ved holdeplass. Da kan det oppstå farlige situasjoner ved 

forbikjøring og ved at syklistene befinner seg i bussens blindsone. Det anbefales ikke blandet trafikk i 

Lundgaardsvegen pga. kollektivtrafikken. Det anbefales heller ikke separat sykkelanlegg pga. mange 

kryss og at trafikkmengden og hastigheten ikke er stor/høy. I enden av Lundgaardsvegen er det viktig 

med tydelig systemskifte med sykkelkryssing, for å ha en god overgang til gang- og sykkelveien. Det 

bør også tilrettelegges med sykkelkryssing ved gangfeltet over til torget. Her skjer det et systemskifte 

mellom gang- og sykkelvei fra Torggata, sykkelfelt i Lundgaardsvegen og sykkelgate på torget på 

lokket over Trysilvegen. 

 

Figur 5-5. Anbefalt løsning for Lundgaardvegen og lokket over Trysilvegen: sykkelfelt og sykkelgate. 

 Mulighetsstudie for lokket over Trysilvegen 

Ved å stenge av Elvarheimgata over lokket vil man redusere biltrafikken gjennom sentrum i 

lokalveinettet, og samtidig, sammen med stenging av Elvarheimgata i øst-vestgående retning, kunne 

binde sentrum i nord og sør bedre sammen. Sentrum vil dermed bli litt mindre bilbasert og myke 

trafikanter vil bli tydelig prioritert med kortest og enklest vei. Stengingen i Elvarheimsgata i øst-

vestgående retning er også med på å fjerne en arm i krysset ved Storgata for bil. I dette krysset er det 

en utfordring i dag at syklister som kommer fra torget på lokket ledes opp på gangfeltet og videre opp 

på fortau i Storgata pga. stor trafikkmengde i krysset og lite tilrettelagt kryssing for syklende. 

Plassen på lokket over Trysilveien er en del av hovedsykkelveinettet og brukes av syklister og 

gående. Sykkelgate er dermed den anbefalte sykkeltilretteleggingen, da gående og syklende bør 

separeres for å sikre fremkommelighet for syklisten og unngå konflikt mellom gående og syklende. 

Ved å tilrettelegge for sykkelgate vil syklisten ikke lenger være «gjest», men få sykkeltilrettelegging, 

noe som er viktig i hovedsykkelveinettet. Det er viktig å fjerne «betonggrisen» som er plassert ved 

krysset ved Storgata og å etablere sykkelpassasje etter Oslostandarden, slik at krysset blir et 

firearmet kryss for syklende og syklistene ledes ut i blandet trafikk i Storgata.  

For illustrasjon, se figur 5.5. 
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 Mulighetsstudie for Rådhusplassen 

Det anbefales å gjøre bilregulerende tiltak i form av stenging av Storgata i ett punkt foran Rådhuset, 

der man etablerer en bilfri Rådhusplass, for å hindre gjennomkjøring i lokalveinettet i sentrum. Det 

anbefales å gjøre om Storgata foran Rådhusplassen til en sykkel- og kollektivgate, som vist i figur 5-6. 

Dette vil omstrukturere kjøremønsteret for biltrafikken og åpne for et nytt byrom og areal som kan 

brukes av syklister, gående og kollektiv. Det er viktig å separere gående og syklende for å sikre 

fremkommelighet for syklisten og unngå konflikt mellom gående og syklende i hovedsykkelveinettet. 

 

Figur 5-6. Anbefalt løsning for Rådhusplassen: sykkelgate. 

 Andre tiltak 

Det blir nå presentert tiltak som anbefales å gjøre på sykkelveinettet. Disse tiltakene anbefales i 

kombinasjon med de anbefalte tiltakene i Storgata, Jernbanegata, Nybrua, Lundgaardsvegen, lokket 

over Trysilvegen og Rådhusplassen. 

 Ny bru over jernbanen 

Kommunen har et arbeid i gang med vurdering av plassering og utforming av ny bro for myke 

trafikanter over jernbanen nord for skysstasjonen. Dette vil forbedre tilgjengeligheten for syklistene, og 

gjør at de slipper å sykle lange omveier på biltrafikkerte veger for å krysse jernbanen. 

 Stramme opp kjørefeltbredde og vei-/gatestruktur 

Flere steder i sentrum er det utflytende gatestruktur og gatebredder. Dette skaper lange 

kryssingsavstander for gående og syklende og gir bilen store arealer. Gatestrukturen bør strammes 

opp og gi mer areal til syklister eller gående der det trengs. Ved å stramme opp gatestrukturen vil 

hastigheten på bilene reduseres og det vil bli et mer lesbart trafikksystem for alle trafikanter. 

Et eksempel på dette og hvor dette er nødvendig er i krysset Strandbygdvegen, Korsbakkvegen og 

Olav Schulstads veg. Her har Elverum kommune regulert inn en ny rundkjøring. Dette vil bedre 

krysset betraktelig, siden de to samlevegene, Korsbakkvegen og Olav Schulstads veg, ikke treffer 

hverandre og har en utflytende utforming. Ved planlegging av ny rundkjøring er det viktig at man 

tilrettelegger for syklisten og lager gode løsninger for kryssing i plan. Over Korsbakkvegen og 

Strandbygdvegen er det viktig med sykkelkryssing ved siden av gangfeltet.  
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 Kryssforbedring 

Tette kulvert ved Strandbygdvegen  

Det samles opp overvann i kulverten ved Strandbygdvegen, som 

gjør at kulverten ikke er tilgjengelig for bruk ved store nedbørsfall. 

Det er også dårlig sikt for syklister i kulverten, og skaper problem 

for syklistenes sikkerhet og fremkommelighet. Kulverten har også 

synlige tråkk i grøftekanten rett før inngangen til kulverten, som 

brukes som snarveier. Dette er et tegn at de gående og syklende 

ønsker å bevege seg over vegen i plan. Kryssing i plan er å 

foretrekke, på veger som ikke har svært høy trafikkmengde og gir 

bedre fremkommelighet og oversikt for syklisten. 

Det anbefales derfor å tette igjen kulverten, og lage en kryssing i 

plan. Utformingen av plankryssingen blir beskrevet videre i neste 

tiltak. 

 

 

Vikepliktsregulert sykkelkryssing 

Gang- og sykkelveier med mange innkjøringsveier gir syklisten mange vikeplikts punkt. Dette svekker 

fremkommeligheten. Gang- og sykkelveiene som er lokalisert utenfor sentrum bør derfor 

vikepliktsregulerte sykkelkryssingene. 

 

Sykkelpassasje 

Sykkelpassasje er en løsning som gir syklistene tilgjengelighet til 

gata, selv om gaten er stengt for bil. Sykkelpassasje anbefales i 

hver ende av torget på lokket over Trysilveien. 

 

Systemskifte 

Et viktig element for å få på plass et sammenhengende og 

attraktivt sykkelnett er å få til gode systemskifter og gjøre disse 

lesbare. Systemskiftene skjer ofte i randsonen av byer, der 

ensidig toveis møter tosidig enveis. Et slikt eksempel i Elverum er 

i Storgata, der gang og sykkelveg møter sykkelløsningen blanda 

trafikk.  

 

Figur 5-8. Sykkelpassasje (Oslostandarden 

for sykkeltilrettelegging, 2017) 

 

Figur 5-7. Kulvert ved Strandbygdvegen 
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Vi anbefaler at det markeres korte sykkelfelt mellom for å tydelig lede syklistene ut i blandet trafikk fra 

gang og sykkelvei. (se figur 5-10). Tilrettelegging av systemskifte gjelder også for rundkjøringen 

Lundgaardvegen, der Torggata krysser  

Lundgaardvegen, ved skysstasjonen i Jernbanegata, og alle andre steder der det skjer et systemskifte 

mellom ensidig toveis og tosidig enveis. I Elverum gjelder dette i hovedsak i randsonen til sentrum. 

 

 Støyskjerming 

Støyskjerming langs deler av Hamarvegen 

På strekningen fra Meierigata til Trondheimsvegen er de fysiske forholdene for sykling tilstrekkelig, 

men gang- og sykkelveien ligger svært nær trafikken på Hamarvegen (se figur 5-11). Dette er den 

mest støyutsatte strekningen på sykkelveinettet i Elverum. Rabatt mellom bilvei og gang- og 

sykkelveien er ikke tilstede, og det oppleves lite trygt med den høye tungtransportandelen. 

Attraktiviteten for gående og syklende kan økes ved å etablere støyskjerming på en ca. 700 m lang 

strekning.  

Figur 5-9. Dagens situasjon i Storgata. 

 

Figur 5-10. Tilrettelegge tydelig 

systemskifte i Storgata. 
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Figur 5-11: Venstre: Gang- og sykkelveien er kun skilt fra bilveien med autovern. Trafikken passerer i høy 
hastighet med liten avstand, og støyen gjør det ubehagelig å ferdes der. Høyre: Støyvarselkart for Elverum. 
Framskrivning for 2025 utarbeidet i 2012. Strekningen over jernbanebrua er sannsynligvis en av de mest 
støyutsatte i sykkelveinettet. (Tilgjengelig på: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/545842/binary/877679?fast_title=St%C3%B8yvarselkart+Elverum+A0.pdf) 

https://www.vegvesen.no/_attachment/545842/binary/877679?fast_title=St%C3%B8yvarselkart+Elverum+A0.pdf
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 Sykkelvennlige hindringer 

Flytte/fjerne bom på gang- og sykkelvei 

Bommer, betonggriser og andre gjenstander som er satt ut som hindring for bilkjøring eller satt ut for å 

senke farten for syklistene, er med på å svekke fremkommeligheten til syklistene. Elverum har 

eksempler på dette. Det anbefales å fjerne bommer som er satt opp for å senke farten på syklistene, 

som bommene ved Helge Væringsaasens veg. Bommer, steiner mm. som er satt opp for å hindre 

gjennomkjøring for bil, anbefales å sikre plassering for å fremme ønskelig atferd hos syklister. I tillegg 

er det viktig å sikre minsteavstand for syklister. Et eksempel på en slik hindring er på plassen på 

lokket over Trysilvegen. Her er hindringen plassert slik at den leder syklister på gangfelt og videre på 

fortau. For utforming av dette krysset, se sykkelpassasje. 

 

Figur 5-12: Venstre: bommer ved Helge Væringsaasens veg. Høyre: Hindring for bil over lokket, leder syklister 

over på gangfelt og videre på fortau i Storgata. 

 Drift og vedlikehold 

God drift av sykkelanlegg hele året 

For å øke sykkelandelen er drift og vedlikehold en av de viktigste forutsetningene for at syklister 

bruker sykkelløsningene.  

Vinterdrift 

God vinterdrift av sykkelanlegg er viktig for å sikre tilgjengeligheten for syklisten hele året. Kommunen 

bør prioritere de gatene og veiene som inngår i sykkelveinettet når det utføres brøyting og strøing. 

Standarden bør være høy på hovedsykkelvegnettet, og sikres gjennom standard vinterdrift på 

sekundærnettet. 

Feiing 

I sommerhalvåret, og spesielt på vårparten, er det viktig at hovedsykkelnettet ryddes for grus og andre 

elementer som blir liggende i veien. På høsten er det viktig å fjerne blader og løv i områder der det er 

mye trær og vegetasjon. 
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Reasfaltering av sykkelveinettet 

Det er viktig at det holdes høy kvalitet på sykkelveinettet slik at syklistene får en trygg og god 

opplevelse og opplever minst mulig problemer med hull eller åpne riller i asfalten. Kvalitet på dekket er 

viktig, både for å forebygge singelulykker og for å gi god fremkommelighet. Spesielt bør det 

gjennomføres en gjennomgang av behov for reasfaltering eller større arbeider på alle gang- og 

sykkelveier som inngår i sykkelveinettet, og tas inn i kommunens driftsavtaler. Dette gjelder både på 

gang- og sykkelveier, men også der sykkelrutene deler areal med biler under løsningen blandet 

trafikk. 

  

Figur 5-13: Hull i gang- og sykkelveien som krysser under Hamarvegen. 

 Veivisning 

Veivisningsskilting for gående og syklende 

Veivisningsskilt på sykkelveinettet er viktig for å gi god lesbarhet og tydeliggjøre avstander i 

nærområdet. Det bør lages en overordnet plan for veivisning.  

 Fartsdempende tiltak 

En av løsningene for syklistene i sentrumsgater vil være blandet trafikk. For å kunne tilrettelegge for 

blandet trafikk er forutsetningene at det må være et fartsnivå på 30 km/t eller lavere og under 2000 i 

ÅDT.  

Fartsdempende tiltak i sekundærsykkelveinettet 

I det sekundære sykkelveinettet er det ikke nødvendig å gjøre større infrastrukturinvesteringer. 

Imidlertid er det viktig at disse strekningene, som stort sett består av boliggater, har en utforming og 
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skilting som sikrer lav fart. Vi foreslår at kommunen gjør en gjennomgang av behov for fartsdempende 

tiltak i sekundærveinettet. Dette kan gjøres som et separat tiltak, eller samordnes med andre tiltak 

f.eks. gjennom en fartssoneplan. 

Fartsdempende tiltak i hovedsykkelveinettet 

Flere av de rolige sentrumsgatene trenger ikke nødvendigvis større infrastrukturinvesteringer, selv om 

det er en del av hovedveinettet. Et eksempel på dette er Storgata. Sentrumsgatenes utforming og 

skilting vil bidra til å sikre lave hastigheter for biltrafikken. 

 Sykkelparkering 

Det anbefales å tilrettelegge for mer sykkelparkering av høyere kvalitet i sentrumsgatene og ved 

målpunkt. Å etablere flere sykkelparkeringer ved den videregående skolen anbefales, da behovet her 

er stort. Av type sykkelparkerings stativ anbefales bøylestativ, da disse er ideelle for alle typer 

syklister. 

 Kampanjer 

For å motivere syklistene og for å forsetter å bygge og utvikle en god sykkelkultur, er det viktig å jobbe 

med ikke-fysiske tiltak i tillegg. Noen av kampanjene som man kan drive med er: 

- Sykle til jobben-aksjonen 

- Syklistvennlige arbeidsplasser 

- Vintersykling 
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Figur 5-14. Oversikt over de foreslåtte tiltakene på sykkelveinett 
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 Veien videre 

 Prioritering av tiltak 

For å øke sykkelandelen er det viktig å prioritere tiltak som tar kort tid å få på plass, som er enkle å 

gjennomføre og som gjør det mer attraktivt for syklistene. Tiltak som ikke krever regulering er av høy 

prioritet da de kan gjennomføres over noen dager eller ett par uker, og kan synliggjøre at man satser 

mer på sykkel. Tiltak som krever mer arbeid og regulering er lurt å starte med tidlig, slik at man kan 

komme i gang med forarbeidet og prosessen. 

Stenging er ett av disse tiltakene som er viktig å få på plass, både for å redusere biltrafikk, samt gi 

syklistene plass i trafikken og forbedre deres fremkommelighet. Tilgjengeligheten for bil vil 

opprettholdes og tiltaket har ingen store kostnader. Forutsatt at det skjer en godkjenning om å stenge 

utvalgte veier i en politisk prosess, kan kommunen utføre tiltaket raskt etter avklaring. Siden stenging 

for biltrafikk er en mer omfattende prosess, som involverer flere parter som må komme til enighet, har 

vi delt stengningstiltakene inn i to faser. Fase 1 tar for seg de stengningene der kommunen kan ta 

mange av beslutningene selv, mens fase 2 er stengninger som kan forventes å være en mer krevende 

prosess å få gjennomført. 

  

Figur 6-1. Stengingstiltak for biltrafikk fase 1. 

I fase 1 foreslår vi at Storgata foran Rådhuset stenges for biltrafikk. Dette minker gjennomkjøring i 

Storgata, gir syklisten bedre fremkommelighet og økt trygghet og styrker sykkelen som 

transportmiddel. Bilregulerende tiltak i form av stenging av Rådhusplassen i Storgata, kan være et 

prøveprosjekt over en lengre periode, samtidig som det utarbeides en plan for opprusting av hele gata 

fra lokket til Kirkevegen. Sykkeltilrettelegging i Jernbanegata vil også være mulig å få til i fase 1. 

Jernbanegata er bred nok, slik at det kan etableres sykkelfelt i begge retninger. Det viktigste er å få på 
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plass sykkelfeltet med oppmerking og sykkelsymbol. Å legge til rød asfalt er en fordel, men kan 

avventes på grunn av at dette medfører kostnader. I tillegg anbefaler vi at det gjøres en 

kryssforbedring i krysset mellom Storgata og Elvarheimgata, som kan lede syklistene inn i blandet 

trafikk og ikke opp på fortauet, slik det er i dag. Enkle tiltak i krysset er å fjerne betonggris og etablere 

pullert. Videre kan krysset ombygges med sykkelkryssing ved enden av torget. 

 

Figur 6-2. Stenging for biltrafikk fase 2. 

I fase 2 foreslår vi stenging av Nybrua, Jernbanevegen i sør mot Hamarvegen, Elvarheimgata over 

Trysilvegen og Elvarheimgata i øst-vestgående retning. Disse bilregulerende tiltakene vil redusere 

biltrafikken til fordel for syklistene, som får et bedre konkurranseforhold i sentrum, og også løse 

utfordrende punkter for syklister i kryss. Dette vil også kunne binde sentrum bedre sammen på østsida 

av elva. 

I fase to anbefaler vi også at det anlegges sykkelfelt i Lundgaardvegen. Dette er mer krevende enn 

det vil være i Jernbanegata, noe som også gjør det mer kostbart. Her er veien ganske smal og man vil 

muligens måtte endre bredden på fortau og kantstein. 

Ved opparbeidelse av nye sykkelløsninger er det viktig å få på plass gode systemskifter fra gang- og 

sykkelveg til blandet trafikk og omvendt. Mange steder i sentrum kan man bruke tilretteleggingen 

blandet trafikk, men for å unngå sykling på fortau er det viktig at systemskiftene er tydelige. 

Sykkelkryssinger er derfor viktig å etablere samtidig som sykkelløsningene. 

Det er viktig å jobbe kontinuerlig med kampanjer for å motivere syklister og for å forbedre 

sykkelkulturen.  
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 Teststenging 

Vi har foreslått de stedene vi mener at en stenging vil ha en god virkning som bilregulerende tiltak og 

forbedre syklistenes fremkommelighet og trafikksikkerhet. Ved å teststenge gater i sentrum, både med 

punkt- og strekningsstenging, kan man undersøke hvordan biltrafikken vil reagere på nytt 

kjøremønster. På denne måten kan man komme fram til beste løsning før man gjennomfører en 

permanent avstenging for biltrafikk. Vår anbefaling er å teststenge over en lengre periode, slik at det 

vil være mulig å teste dette i hverdagen og for at det skal kunne endre reisevanene til innbyggerne. 

Endring av reisevaner tar erfaringsmessig noe tid. I en slik testperiode er det viktig at kommunen er 

tilgjengelig og synlige for innbyggerne, slik at de kan komme med innspill til kommunen om hva som 

fungerer og ikke fungerer.  

 Før- og etterundersøkelser 

Både ved teststenging og ved permanente tiltak kan det være nyttig å gjøre før- og 

etterundersøkelser. Dette kan vise effekten som de ulike tiltakene har hatt. Ulike undersøkelser kan 

være:  

- Tellinger av bilister og syklister 

- Korte intervju/spørreundersøkelser 

- Bevegelseslinjer («desire lines») 

- Nye ÅDT-tellinger (biler) 

 Videre arbeid for å oppnå endring i reisevaner 

Tiltakene vi anbefaler vil være med på å legge til rette for endring av reisevaner, slik at flere sykler og 

biltrafikken reduseres. Tiltakene kan ikke endre alt alene, og det er derfor viktig at kommunen har en 

tydelig handlingsplan for mer miljøvennlige reiser. Arbeid med forbedring av kollektivtilbudet er blant 

disse. Dette vil kunne forbedre trafikkavviklingen og avlaste vegene for biltrafikk og derigjennom 

indirekte stimulere til økt sykling. Det vil også være viktig å se hvordan tiltakene påvirker fylkesveiene. 

Her kan det gjøres en utredning for å se hvordan teststengingene påvirker resten av veivettet.  
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