
Arbeidsnotat 

Byutredning for Trondheim – 
Arbeidsgruppe sykkel og gange 
 

Bakgrunn 
 

Bestillingen til arbeidsgruppe sykkel og gange består av følgende punkter: 

1. Framskaffe status og kunnskapsgrunnlag 
2. Utarbeide innspill til 0-alternativ (dagens situasjon med eventuelle suppleringer) 
3. Fremskaffe forslag til tiltak og virkemidler 
4. Vurdere innsats innenfor holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging som tiltak 
5. Framskaffe kostnadsestimat for aktuelle tiltak (både investering og drift) 
6. Vurdering og kvalitetssikring av beregningsresultater 

 

Dette notatet, og arbeidsgruppas oppgaver, omfatter både sykling og gåing. Sykling og gåing har 

noen likhetstrekk, men når det gjelder transportegenskaper og behov for tilrettelegging, særlig i 

byer, er forskjellene vesentlige. 
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Deloppgave 1 – Status og kunnskapsgrunnlag 
 

I nasjonal RVU 2013/14 (med tilleggsutvalg for storbyområdene, deriblant Trondheim) utgjorde 

sykkelturene 9% av alle reiser i Trondheim og 7% for Trondheimsregionen. Samme undersøkelse 

indikerer at gåing utgjør 27% av alle reiser i Trondheim og 24% av alle reiser i Trondheimsregionen. I 

byutredningen er hovedfokuset reisemiddelfordelingen basert på transportarbeid og ikke antall 

reiser. Sykling utgjør 6% og gåing utgjør 9% av det totale transportarbeidet i Trondheim ut fra 

opplysninger i RVU om reisemiddelvalg og reiselengder. 

 

Figur 1 Reisemiddelfordeling i antall reiser og transportarbeid i Trondheim fordelt på transportmiddel. Kilde: RVU 
2013/14/ Steinar Simonsen, Tore Kvaal. 

 

Opplysninger om reisevaner fra lokale og nasjonale reisevaneundersøkelser må inngå i felles 

innledning i hovedrapporten. 

 

Strategier, planer og utredninger 
Det er lokalt, regionalt og nasjonalt planer og strategier for sykling og gåing. 

Det foreligger nasjonale strategier både for gåing og sykling: 

 Nasjonal gåstrategi 

 Nasjonal sykkelstrategi 
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Av lokale og regionale planer og strategier er dette de mest sentrale: 

 Gåstrategi for Trondheim 

 Sykkelstrategi for Trondheim 

 Regional sykkelstrategi 

 Gå og sykle i Orkdal - Plan for hovednett i Orkdal kommune 

 Handlingsplan for sykkel i Stjørdal kommune 

 På sykkel i Melhus - Sykkelkart med reisetider 
 

Her vil vi la de nasjonale strategiene være et bakteppe for de mer lokale planene og strategiene. Det 

meste av strategier og planer som foreligger om sykkel og gange er tilknyttet Trondheim, men det er 

også noe fra de øvrige kommunene i Trondheimsregionen. 

Målene i Trondheims sykkelstrategi er: 

 Flere syklister 

 Tryggere å sykle 

 Enklere å sykle 
 

I Trondheims gåstrategi er målet: 

 Enkelt å gå hele året 
 

Trafikkregistreringer 
I Trondheimsregionen er det 12 operative registreringspunkter for sykkel; 11 i Trondheim og ett i 

Stjørdal. Det er pr oktober 2017 ingen operative tellepunkt for gående, men det gjennomføres 

forsøksprosjekt for telling av gående på Elgeseterbrua. 

 

Trafikkberegninger 

Regional transportmodell – Utfordringer med beregning av gåing og sykling 
Beregning av sykkeltrafikk i transportmodell (RTM) er en vesentlig del av byutredningen, og det 

beskrives også videre i dette notatet, særlig under deloppgave 3 og 6. 

Transportmodellene ble i utgangspunktet etablert for å beregne biltrafikk. Det er en erkjennelse at 

transportmodellene pr i dag ikke er tilstrekkelige når det kommer til beregning av virkningen av 

sykkeltiltak. Dette er beskrevet i SINTEF-notatet Innspill til metodikk og verktøybruk (18.01.2017). 

RTM er en node-/lenkebasert modell som i prinsippet beregner transportendringer som følge av 

endringer i nettverket. 

For det første er lenkestrukturen er alt for grovmasket til å gi et riktig (?) bilde av sykkel- og 

gangtrafikken. Viktige snarveier som i dag har mange gående og syklende inngår ikke i nettet. 

Et annet moment er at hastigheten på gangtrafikken er satt flatt til 5 km/t, mens for sykkeltrafikken 

er det tilsvarende 15 km/t. For gående kan dette være greit, da gangfart ikke varierer veldig når vi 

snakker om gåing som transport. Når det gjelder sykling er kvalitet på tilbudet avgjørende for 

omfanget i bruk. 
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En detaljering av gang- og sykkelvegnettet med soneinndeling som fanger opp de korteste turene vil 

kunne medføre en voldsom økning av beregningstiden. 

Når det gjelder gåing vil RTM gi virkning på de snarveier som gir endrede trafikkstrømmer mellom 

soner. Men mange av gåturene er så korte at de på dette nivået blir soneinterne (turer med start- og 

målpunkt i samme sone). Det er ikke dermed sagt at snarvegtiltakene ikke har noen effekt, men RTM 

er ikke detaljert nok til å fange opp disse virkningene for de «soneinterne» tiltakene. 

 

ATP-modellen 
ATP-modellen er en tilleggsapplikasjon til ArcGIS der en kan gjøre analyser av de ulike 

transportmidlene som for eksempel tilgjengelighet, rekkevidde, rutevalg nettutlegging og 

vannskillebetraktinger. 

RTM (strategisk modell for transportanalyser) og ATP-modellen (GIS-applikasjon) er to ulike 

tilnærmingsmåter som supplerer hverandre. 

 

Nåsituasjonen 
I nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 står det: 

Ved inngang til planperioden skal alle byer og tettsteder med over 5 000 innbyggere ha vedtatt plan 

for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk utarbeidet i samarbeid mellom stat, fylke og 

kommune. 

Av kommunene i Trondheimsregionen er det Trondheim, Stjørdal og Orkdal som har plan med 

vedtatt hovednett for sykkel. Trondheim har også egen Sykkelstrategi og Gåstrategi. Melhus og 

Malvik har også tettsteder med mer enn 5000 innbyggere, og i Melhus kommune er en slik plan for 

hovednett under arbeid. For å øke kunnskap og bevissthet om miljøvennlig transport, er det også 

hensiktsmessig å få vedtatt plan for hovednett for sykkel også i de øvrige kommunene i 

Trondheimsregionen. 

For hele regionen er det også delvis sykkelvegforbindelse mellom kommunene og mellom 

tettstedene i kommunene. Dette utgjør et regionalt nett, uten at det er formalisert gjennom vedtak 

slik det er for hovednett i byer og tettsteder.  Spesielt er det viktig å få god forbindelse på aksene 

Melhus-Trondheim, Stjørdal-Hommelvik-Vikhammer-Trondheim og Buvik-Trondheim. 

Systemløsningen på disse strekningene er gang- og sykkelveg eller sykling i blandet trafikk på 

lokalveg, og standarden varierer betydelig. 

 

Forventet utvikling 
De utviklingstrekkene vi har vil sannsynligvis fortsette, og noen av trendene og diskusjonene er: 

 

Økende andel gående og syklende 

Internasjonalt er det en trend med økende fokus på miljøvennlig transport generelt. I 

urbaniseringstrenden fører det også til større oppmerksomhet mot sykling som transportform. Dette 

er en trend som påvirker reisevanene våre. En indikasjon på det er synkende andel unge som tar 

førerkort for bil. 
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Økende andel El-sykler. 

De siste årene har det vært økende salg av el-sykler i Norge (referanse). Dette er en endring vi må 

følge og se hvordan man kan tilrettelegge bedre. https://www.tu.no/artikler/stadig-flere-vil-ha-

elsykkel-i-fjor-ble-det-solgt-35-000-i-ar-ventes-en-dobling/394964  

 

Figur 2 Salg av elsykler i Norge de siste årene (Norsk elbilforening) 

 

El-sykkelen har litt andre egenskaper enn konvensjonell sykkel, og bidrar til at folk som ikke sykler 

begynner å sykle. 

I og med at el-sykkel vil bidra til å nå nullvekstmålet, er det grunn til å fremme tiltak som øker bruken 

av el-sykler. I stor grad er tiltak som fremmer sykling generelt også til nytte for de som velger el- 

sykkel. Noen tiltak vil likevel være særlig til nytte for brukere av el-sykkel: 

 Flere låsbare parkeringsplasser for el-sykler. Dette er gjerne dyre sykler, og følgelig behov 
for sikre parkeringsmuligheter 

 Ladestasjoner for el-sykler, gjerne tilknyttet parkering. 

 El-sykkelens rekkevidde og «eliminering» av bratte stigninger vil aktualisere sykkelanlegg 
på strekninger som er uaktuell for mange med konvensjonell sykkel. 

 

Fra tiltakskatalogen (www.tiltak.no): 

Elsykler kan brukes i de fleste typer områder, men har et spesielt fortrinn der hvor det enten er mye 

bakker, eller der det ofte blåser. Selv om syklene har en rekkevidde på flere mil, er det en begrensning 

at toppfarten er satt til 25 km/t. En typisk arbeidsreise i en norsk by tar gjerne under en halv time 

(Hjorthol m.fl. 2014). Dette innebærer at elsykkelens reelle konkurranseflate for daglige reiser ligger 

på turer under ca 15 kilometer. Elsykkelen er også spesielt godt egnet for turer hvor man skal frakte 

barn eller varer. På arbeidsplasser hvor man ikke har tilgang til garderobe eller dusj, vil elsykkelen gi 

ansatte som ønsker å sykle uten å bli svette en mulighet til å sykle som de ellers ikke ville hatt. 

https://www.tu.no/artikler/stadig-flere-vil-ha-elsykkel-i-fjor-ble-det-solgt-35-000-i-ar-ventes-en-dobling/394964
https://www.tu.no/artikler/stadig-flere-vil-ha-elsykkel-i-fjor-ble-det-solgt-35-000-i-ar-ventes-en-dobling/394964
http://www.tiltak.no/
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Figur 3 Rekkevidde for gange, sykkel og elsykkel fra sentrumsområder i Trondheimsregionen. 
(ATP-modellberegning, K. Haavet, Statens vegvesen Region midt) 

 

Større oppmerksomhet - Økende behov og krav 

Med flere syklister, både konvensjonell sykkel og elsykkel, vil stadig flere kreve at infrastrukturen 

tilpasses økende bruk. Dette gjelder både omfang og kvalitet av tilrettelagte sykkelanlegg, inkludert 

sykkelparkering og garderobefasiliteter. 

Nye løsninger  

Folk reiser oftere til andre deler av verden, og en skal ikke langt før en ser en helt annen 

tilrettelegging, særlig for syklister, og trafikk-kultur. Dette gjelder både fysisk tilrettelegging, 

kommunikasjonstiltak og regelverk. 

ITS-løsninger 

Navigasjonsløsninger også for sykkel eksisterer og blir stadig flere og bedre. Mange har dyrere sykler 

og dermed behov for sikker parkering. Løsninger med å reservere sykkelparkering, varsel om 

driftsstandard tilsvarende skisporet.no (https://skisporet.no) på sykkel- og gangvegene vil tvinge seg 

fram. Bysykler er etterspurt og det stilles krav til bedre og enklere løsninger, både når det gjelder 

selve syklene og logistikken. Forhåndsbestilling /reservasjon (via app) finnes flere steder. 

 

Deloppgave 2 - Innspill til 0-alternativet 
Dagens situasjon er beskrevet i deloppgave 1. I transportmodellen (virkningspakke for gang- og 

sykkeltiltak) inngår alle tiltakene som gjennomføres fram til og med 2016. Tiltakene fram mot 2030 

inngår i virkemiddelpakken for gang- og sykkeltiltak. Dette er i sin helhet inkludert i beskrivelsen av 

deloppgave 3. 

  

Melhus 

https://skisporet.no/setView/63.8575883/12/5.97/norges_grunnkart
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Deloppgave 3 – Forslag til tiltak og virkemidler 
 

Virkemidler 
Virkemidlene for å få flere til å sykle mere er mange. Virkemidlene for å få flere til å gå og sykle er 

gruppert i punkter nedenfor. Noen avgjørende suksesskriterier står i kursiv. De er virkemidler som 

ikke går direkte på gåing og sykling, men likevel er helt avgjørende for å vri transportarbeidet i favør 

av gåing og sykling på bekostning av biltrafikken. Tiltak innenfor holdningsskapende arbeid og 

mobilitetsplanlegging beskrives i deloppgave 4 iht oppdraget, og omtales ikke her. 

 Restriksjoner på biltrafikken – Økonomiske tiltak 
For å bedre konkurranseforholdene for kollektivtransport, sykling og gåing er det nødvendig å 
regulere biltrafikken. Tiltak som for eksempel parkeringsrestriksjoner, trafikantbetaling 
(bomsnitt, vegprising) og trafikkreguleringer) vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil, og 
dermed mer aktuelt å velge mer miljøvennlig transport. Denne typen tiltak beskrives 
grundigere i kapittel ??, men nevne her, da de er en forutsetning for at tilretteleggingen for 
gående og syklende skal bidra til å nå nullvekstmålet. 
 

 Arealbruk – Fortetting 
Tett og knutepunktbasert arealbruk vil sammen med restriktive tiltak mot biltrafikken vil ha 
en vesentlig betydning for reisemiddelfordelingen. Dette er ikke en del av arbeidsgruppe 
gåing og sykling, men har så stor betydning at det i det minste må nevnes også her som tiltak 
for å få flere til å gå og sykle i stedet for å kjøre bil. 
 

 Planforutsetninger 
I forbindelse med planlegging av nye bolig og næringsarealer blir det ofte ikke satt av nok 
plass til gode løsninger for kollektivtransport, gåing og sykling. Kravene til standard endrer 
seg, og en 3 meter bred gang- og sykkelveg er i dag ikke godt nok i byer og tettsteder. Det må 
settes av nok plass til framtidig behov for gående, syklende og kollektivreisende først. 
Rekkefølgebestemmelser. 
Detaljer i reguleringsplaner vedrørende atkomster for gående og syklende, samt 
kryssløsninger med hensyn på syklende og gående vil være viktig. Krav om sykkelparkering i 
bestemmelser. Plassering av sykkelparkering nært inngangspartier mv. kan styres gjennom 
reguleringsplaner/detaljplaner. 
 

 Prioritering 
I prioritering mellom ulike fysiske tiltak blir tradisjonelt tiltak for gående og syklende prioritert 
lavt med tanke på målsetningene om mer miljøvennlig transport, særlig i byer og tettsteder. 
For å få prioritert disse tiltakene opp er det viktig å ha planreserve, samt å synliggjøre og 
tallfeste tiltakenes positive virkning på helse, miljø og forbedring av det totale 
transportsystemet. 
 

 Utbygging og standardheving av veger for gående og syklende 
Dette er den type tiltak som oftest beskrives når det er snakk om tiltak for gående og 
syklende. Utbyggingene må framstå som en klar forbedring. Størst effekt vil nok utbygging 
der det er «missing links» på gode og potensielle sykkelruter. Snarveier for gående vil også 
smøre det totale transportbehovet, og bidra til at man lettere kan velge kortere reiser til 
f.eks. handel og tjenestetilbud. For syklende er utforming av kryss og systemskifter spesielt 
viktig. Trygge og trafikksikre kryssinger av trafikkert veg må prioriteres både for gående og 
syklende. 
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 Sykkelparkering - Sykkelhotell 
Sykkelparkering er en viktig del av reisekjeden for de som sykler hele eller deler av reisen. 
Her er både kapasitet og kvalitet vesentlig. Det må for det første være nok plasser ved de 
aktuelle målpunkt (arbeidsplass, skole, butikk, idrettsanlegg m.m.). Økende bruk av el-sykkel 
og ellers mange dyre sykler setter også krav til sikker parkering, men mulighet til å låse inn 
sykkelen. På mye besøkte plasser og der det er stort potensiale for sykling er sykkelhotell 
aktuelt. Her er det i tillegg til innendørs sikker oppbevaring også fasiliteter som 
vaskemuligheter og tilrettelagt for enkel sykkelreparasjon og vedlikehold. Sykling om 
vinteren blir stadig mer vanlig, og må øke for å nå målene i sykkelstrategiene (både lokalt og 
nasjonalt). Det gir også behov for flere innendørs sykkelparkeringsplasser og minimum 
sykkelparkering under tak. Parkeringsnormene (vedtekter) i kommunene vil være en viktig 
premiss for å prioritere sykkelparkering. 
 

 Tilrettelegging ved knutepunkt og holdeplasser 
Knutepunkt og holdeplasser er selvfølgelig vesentlig omtalt i forbindelse med 
kollektivtransport.  For gående og syklende til/fra knutepunktet/holdeplassen er tiltakene 
både på selve knutepunktet/holdeplassen og tilgjengelighet til knutepunktet/holdeplassen 
viktige. Som nevnt under sykkelparkering er dette et vesentlig tiltak på 
knutepunktet/holdeplassen i tillegg til venteplass under tak eller venterom. Tilgjengelighet til 
knutepunkt og holdeplasser fra omkringliggende sykkelnett og gangtraseer er vesentlig. 
Universell utforming er en forutsetning. 
 

 Drift og vedlikehold 
Drift og vedlikehold av anlegg for gående og syklende er avgjørende for optimal bruk av den 
infrastrukturen vi til enhver tid har. Spesielt vil god vinterdrift være avgjørende for å få flere 
til å sykle om vinteren. Vegetasjonsrydding er viktig både for å kunne utnytte det (ofte 
knappe) arealet man har og bedre siktforholdene, særlig ved kryss og avkjørsler. 
Dekkekvaliteten er av vel så stor betydning for syklister som for bilførere. Selv små sprekker, 
særlig langsgående, kan forårsake problemer. Dårlig dekke fører til at syklisten vingler for å 
unngå sprekkene, noe som skaper irritasjon og fare for andre vegfarende. Dekkekvalitet på 
sykkelvegene har betydning både for framkommelighet, komfort og sikkerhet. 
 

 Tilrettelegging for nyskapende tiltak (ITS) 
Men noen punkter som kan være aktuelle: 

o Informasjon om sykkelruter på nett: Utvikles stadig flere og bedre løsninger. 
o Sykkelparkering: Tilgjengelighetsjekk og reservasjon på nett (App) 
o Bysykler:  Tilgjengelighetsjekk og reservasjon på nett (App) 

Informasjon om sykkelruter på nett: Stadig flere og bedre. 
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Arbeidsgruppa for sykkel og gange har kommet fram til følgende tiltak som vil få flere til å velge 

sykling og gange som transportmiddel. 

Type tiltak Tiltak Mål /antatt effekt 

1. Sykkel-
ekspressveger 
(høystandard) 

a) SEV E6 Heimdal/Tiller-Sluppen-Reppe 
b) SEV Rv706 Midtbyen-Ranheim 
c) SEV Ranheim-Vikhammer. Langs jernbane 

Stor samfunns-
økonomisk nytte (TØI 
2017).  

2. Tiltak på 
hovedvegnett i 
Trondheim 

a) Miljøpakkens handlingsprogram 2016-25: Nye 
forbindelser og utbedring av eksisterende 
sykkelveger. 

b) Utbedring av øvrige deler av hovednettet. 
Ombygging og opprustning – standardheving. 

Stor samfunns-

økonomisk nytte (TØI 

2017). 

3. Andre tiltak i 
Trondheim 

a) Utbedring av kryss, systemskifter 
b) Snarveger for gående: Gjennomføre tiltak for 

snarveger vist i Miljøpakken / Gåstrategien 

Øker rekkevidden for 

å pga. kortere reise-

lengder i det totale 

kollektiv-systemet 

4. Tiltak i 
nabokommuner 

a) Kartlegging av snarveger i nabokommunene. 
b) Større innkortinger og tilrettelegginger 
c) Sykkelhotell/-parkering ved jernbane-stasjoner; 

Støren, Melhus, Vikhammer, Hommelvik, Stjørdal  
d) Sykkelparkering øvrige knutepunkt (innfarts-

parkering og bussholdeplasser). 
e) De som mangler – lage plan for 

hovedsykkelvegnett 

Øker rekkevidden for 

å bruke knutepunktet 

Innkorting kan RTM 

beregnes 

5. 
Sykkelparkering 

a) Sykkelhotell og sykkelparkering Heimdal, 
Marienborg, Trondheim S, Leangen 

b) Sykkelparkering ved Metrobuss-stasjoner 
c) Ved offentlig virksomhet 
d) Krav: Under tak, låsbarhet og vedlikehold 
e) ITS: Tilgjengelighetssjekk på App 

Øker rekkevidden for 

å bruke knutepunkt. 

Skoler, barnehager, 

institusjon, idretts-

anlegg, offentlige 

administrasjonsbygg 

6. Drift og 
vedlikehold 

Hele gang- og sykkelvegnettet. Krav til forskjellige 

standarder på ulike vegtyper. Vinterdrift, dekke-

vedlikehold, vegetasjonsrydding, kosting, feiing mm.  

Framkommelighet, 

komfort, sikkerhet og 

trygghetsfølelse 

7. Andre tiltak, 
teknologi, 
lovverk 

a) Tilrettelegge for Elsykler: Lademuligheter  
b) Bysykkelordning 
c) ITS: Tilgjengeligsjekk for a) og b) 
d) Lov og forskriftsmessige endringer. Flere og bedre 

sykkelparkeringsanlegg gjennom å utnytte 
kommunenes parkeringsnorm og vedtekter 

e) Holdningsskapende arbeid og 
mobilitetsplanlegging. 

Økt fleksibilitet og 

tilgjengelighet gir 

potensielt økt bruk  

 

For å gjøre det enklere å sykle i Trondheim og omegnskommunene er det viktig at en kan kombinere 

de miljøvennlige reisene slik at oppnår 0-vekstmålet. 
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Størstedelen av tiltakene er på hovednettet i Trondheim kommune. Når det gjelder tiltak i 

nabokommunene til Trondheim er følgende viktig å prioritere med hensyn på nullvekstmålet: 

 Knutepunkt og stasjoner 
o Tilgjengelighet for gående og syklende 
o Sykkelparkering, sykkelhotell ved større stasjoner/ knutepunkt 

 Forbindelse mellom Trondheim og nabokommunene med gode sykkelveger. Spesielt til 
Malvik og Melhus. 

 Plan for hovednett for sykkel (>5000 innbyggere) er vedtatt i Trondheim, Stjørdal og Orkdal. 
Mangler i Malvik og Melhus (under arbeid). 

 Behov for snarvegkartlegging og påfølgende utbygging. 

 Nabokommunene kan lære av tiltakene som er gjennomført i Trondheim. Både fysiske tiltak 
og tiltak innenfor holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging. 

 

Sykkelekspressveger 
 
Sykkelekspressveger har ingen entydig definisjon. Det nærmeste i våre retningslinjer er følgende: 
 
Sykkelhåndboka (V122): 

Høystandard sykkelveg 
Høystandard sykkelveger (sykkelekspressveger) er tilrettelagt for rask (opptil 40 km/t) og 
direkte sykling over lengre avstander (5-20 km) mellom relevante mål (boligområder, 
konsentrasjoner av arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkter). Det 
kan våre aktuelt med slike sykkelveger rundt storbyene og langs hovedårene inn mot 
sentrum. 

 
Retningslinjer fra Vegdirektoratet: 

a. Er en separat og sammenhengende sykkelveg som er tilrettelagt for rask, direkte og 
trafikksikkert sykling (opp til 40 km/t) 

b. Muliggjør sykling over lengre avstander (5-20 km) og mellom viktige målpunkt (viktige 
innfartsårer) 

c. Har bredde, linjeføring og stigning ut fra vegnormalen høyeste klasser (Vegnormalen angir 
standard ut fra potensiale for gang – og sykkeltrafikk. Det er behov for mer konkretisering av 
anbefalt linjeføring for sykkelekspressveg i vegnormalen) 

d Bygges som sykkelveg med eller uten fortau (etter lokale forhold) 
e. Er tilknyttet øvrig sykkelvegnett i byområdene 
f. Er godt tilknyttet kollektivtransportnettet 
g. Har i hovedsak planskilte kryssinger med bilveger, men kan også være kryssing ved 

rundkjøringer og T-kryss 
h. Bør utformes slik at øvrig trafikk får vikeplikt for syklistene 
i. Kjøreretningene bør skilles med gul midtlinje 
j. Er godt skiltet med jevnt belegg og tilrettelagt med belysning 
k. Bør ha høy drifts- og vedlikeholdsstandard både sommer og vinter (barvegstandard om 

vinteren GsA, ikke med i V122) 
 

Langs sykkelekspressvegene må gående gis et eget alternativ klart adskilt fra syklende. Dette vil, som 

antydet i pkt d i retningslinjene fra VD, innebære fortau tilknyttet sykkelveg, eller gående i egen 

trasé. Sykkelekspressplanene så langt dreier seg om ruter langs riksveg. 



 
 

 
 

12 

Tiltak på hovednettet 
I vedtatt handlingsprogram for Miljøpakken 2015-2025 er det lagt inn prosjekter som vist på 

oversiktskart i vedlegg 4. Disse tiltakene ligger i tiltakspakken for 2030. Figur 4 viser kart med 

arbeidsgruppas innspill på tiltak på hovednettet (røde strekninger) for sykkel i Trondheim. 

 

Figur 4 Tiltak på hovednett for sykkel. De blå linjene er satt opp som behov for ferdig utbygging etter 2030, men det vil 
være behov for utbedring fram mot 2030, slik at hovednettet framstår som helhetlig. 

 



 
 

 
 

13 

I tillegg er det strekninger på hovednettet som ikke ombygges (blå strekninger). For disse må det tas 

en vurdering om utbedring. Særlig se etter potensiale for å ta areal fra kjøreveg og/eller sidearealer 

for å gi plass for tilrettelegging for sykkel. Dette vil også omfatte strekninger som ikke inngår i 

hovednettet. 

 

Snarveger 
En snarvei kan for eksempel defineres som (Aklestad 2014) en farbar forbindelse som er snarere enn 

en eller flere alternative forbindelser. Snarveier kan variere i lengde fra et par meter over en 

grøftekant, til flere kilometer. Snarveiene fungerer som et supplement til resten av gangnettet, og 

bidrar til effektive og raske gangforbindelser (Statens vegvesen 2012). Snarveiene er viktige 

ferdselsårer i nærmiljøet, og bidrar til å binde sammen områder og lage et gangveinettverk med flere 

valgmuligheter. 

Siden snarveiene bare fungerer som et supplement til resten av gangnettet, kan de ifølge Nasjonal 

gåstrategi (Statens vegvesen 2012) ha lavere opparbeidelsesgrad og krav til vedlikehold enn resten av 

gangveinettet. Kravet om universell utforming (Statens vegvesen 2011) vil imidlertid tre i kraft 

dersom det ikke finnes en universelt utformet hovedrute.  (Kilde: tiltakskatalogen, www.tiltak.no) 

I Trondheim kommune har gågruppa i Miljøpakken gjennom arbeidet med kartlegging av snarveger 

og forbedring av enkelte prioriterte snarveger i noen år nå. 

Snarveger tilrettelegges bedre ved blant annet å: 

 Legge nytt/bedre dekke 

 Lyssette 

 Sette opp rekkverk i skråninger 

 Skilte til snarvegen 

 Tilrettelegge bedre for universell utforming – for eksempel fjerne humper, kanter 
 

Ofte kan en snarveg forbedres uten å bruke store investeringsmidler. 

Snarveier er sårbare, og ofte i liten grad kjent, og for å synliggjøre dem både for potensielle brukere 

og for planleggere kan tiltak være: 

 Kartlegging av snarveier i kommunene rundt Trondheim 

 Kartlegging av snarveier er aktuelt rundt sentrumsområdene: Melhus, Vikhammer, 
Hommelvik, Stjørdal, Orkanger, Fannremsmoen, Børsa, Buvika, Klæbu. 

 

Som en fortsettelse kan utvalgte og prioriterte snarveger forbedres. Forbedring av prioriterte 

snarveger kan lette tilgang til knutepunktene for pendling. Dette vil være et tiltak for å få flere til å gå 

til/fra stasjonsområdene.  

 

  

http://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+(14+MB).pdf
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Frigjøre areal til GS-formål 
Både i Trondheim og Trondheimsregionen er det mulig å frigjøre areal for å tilrettelegge bedre for 

gående og syklende. 

Regulering av envegskjøring 

- Envegsregulere tovegs gater. Etablere tosidig sykkelfelt med tillatt sykling mot envegskjøring 
når areal frigjøres ved fjerning av ett kjørefelt. Eksempel: Kjøpmannsgata i Trondheim 

- Tillate sykling mot kjøreretningen i allerede envegsregulerte gater. Eksempel: Bispegata i 
Trondheim 

Dette er egnet tiltak i tettbygde områder, inkludert sentrum i omegnskommunene. En må imidlertid 

se dette i sammenheng med trafikkregulering i området det gjennomføres.  

 

Redusere vegareal 

Noen steder er det hensiktsmessig å redusere antall kjørefelt og annet vegareal (sideareal) for å 

etablere sykkelveg, gangveg, fortau og/eller sykkelfelt i frigjort areal. Det kan være brede gaterom 

som ikke er utnyttet eller hvor man kan redusere antall kjørefelt eller parkering. Eksempelvis 

Maskinistgata og Strandvegen i Trondheim, som er viktig for forbindelsen mellom Lade og sentrum. 

 

 

Figur 5 Maskinistgata i Trondheim (Foto: NVDB) 

 

 

Figur 6 Strandveien i Trondheim (Foto: NVDB) 
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Slike steder er det store muligheter til å etablere nye separate tiltak for gående og syklende. Det kan 

være eksempelvis være sykkelveg med fortau eller sykkelfelt og bredere fortau. 

Det er viktig å få etablert gode løsninger før området bygges igjen. 

 

Sykkelgate 

Den norske definisjonen av en sykkelgate har blitt sammenlignet med utenlandske eksempler (Sand, 

Masteroppgave NMBU 2014). Konklusjonen var blant annet at den norske definisjonen av 

sykkelgater ikke inkluderer adgang for bil, noe som tillates i Torggata. Studien konkluderer også med 

at Norge så langt ikke har utarbeidet egne skilt for disse gatene. Derfor anbefaler rapporten: 

 Å definere bedre hvordan sykkelgater skal utformes og hvilke regler som skal gjelde. 

 Få laget egne skilt på linje med «Bilen er gjest» -skiltet som flere andre land benytter. 

 

I andre land er sykkelgate regulert i gater med lite/moderat biltrafikk. Det vil si at det er lov å kjøre 

der, men bilene er der på syklistenes premisser; Bilen er gjest. 

 

Figur 7 Eksempler på skilt for sykkelgater fra ande land. (Sørensen 2012) 

 

Sykkelgater er grundig beskrevet i Tiltakskatalogen (http://www.tiltak.no/b-endre-

transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/) med referanse til relevante 

undersøkelser. 

 

Effekter (Virkninger) 
I tiltakskatalogen er det vist til evalueringer av sykkelgater i Belgia, Nederland og Danmark. 

Hovedtrekkene fra evalueringene av etablering av sykkelgate er: 

 Sykkeltrafikken øker 

 Biltrafikken reduseres 

 Hastigheten på biltrafikken reduseres 

http://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/
http://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/
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Generelt sett bidrar begrensing av antall og hastighet av motorisert transportmidler til at sykling blir 

tryggere og raskere – og dermed at sykkelgaten oppleves som mer attraktivt. (Ref. Tiltakskatalogen) 

Kun å forby biltrafikk (gjennomkjøring) er ikke nok til å synliggjøre en attraktiv sykkelgate. Skilting bør 

gjøres på tilsvarende måte som i f.eks. i Nederland: 

 

Figur 8 Skilt for sykkelgate fra Nederland samt oversettelse av skilt til norsk. 

http://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/  

 

Sykkelparkering 
Mange og gode sykkelparkeringsplasser/-anlegg er viktig for å gjøre sykling enda mer attraktivt. Gode 

sykkelparkeringsplasser kjennetegnes med at de er: 

 Nær målpunktet (ved inngangsdør eller i bygget) 

 Sikre 

 Funksjonelle 

 Komfortable 

 Tilpasset omgivelsene (estetikk) 
 

Ulike typer sykkelparkering 

Det er mange ulike typer sykkelparkering, som kan grupperes på følgende måte: 

Sykkelparkering uten takoverbygg 

Egnet for korttidsparkering, f.eks. ved butikker eller der brukeren har god tilsynsmulighet. Selv om 

det er ønskelig med takoverbygg, er det også behov for mange ordinære sykkelparkeringsplasser 

f.eks. ved mindre butikker eller andre virksomheter med mange korte besøk. 

 

Sykkelparkering med takoverbygg 

http://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-3-tilrettelegging-sykkel/b-3-8/
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Betydning for vintersykling og egnet for parkering over litt lengre tid. 

 

Innendørs sykkelparkering 

Ved behov for heldagsparkering (jobb) eller hvis man har behov for å parkere sykkelen over natta. 

Parkering av dyre sykler tilsier større behov for innendørs sykkelparkering med adgangskontroll 

(nøkkel/kort). 

 

Sykkelhotell 

Det finnes ingen entydig definisjon på hva et sykkelhotell er. Grensen mellom et god innendørs 

sykkelparkering og sykkelhotell er flytende. Fasilitetene rundt et sykkelhotell er såpass bra at det 

gjerne er slik at brukerne betaler for å parkere sykkelen der. Nedenfor har vi satt opp det vi mener en 

kan forvente ved et sykkelhotell. 

- Eget bygg eller rom 
- Brukerne har egen adgang (kort-/kodesystem) 
- Praktiske sykkelstativ (lett tilgjengelige, enkelt å låse sykkelen til stativet) 
- Egen plass med mulighet for å vaske sykkelen 
- Plass og utstyr for enkelt vedlikehold, justering eller reparasjon av sykkelen. 
- Tilgang til egen «boks» for å låse inn sykler 
- Opplegg for lading av el-sykler 
- Tilsyn eller overvåking 

 

 

Figur 9 Sykkelhotell ved Stjørdal stasjon. Foto: Stjørdalens blad (bladet.no) 

De mest avanserte sykkelhotellene har gjerne sykkelverksted tilknyttet selve parkeringen, slik at en 

kan få utført service og reparasjon når sykkelen har «sjekket inn», f. eks. mens man er på jobb. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitx-fEsfzVAhWhBZoKHdnkD1sQjRwIBw&url=http://www.bladet.no/nyheter/2017/05/09/%E2%80%93-Det-var-p%C3%A5-tide-med-et-sykkelhotell-i-Stj%C3%B8rdal-14702161.ece&psig=AFQjCNF0cvKNUqZf7581jcU-NJXiRgbQng&ust=1504094143666564
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Sykkelparkering ved knutepunkt (MetroBuss) og jernbanestasjoner 
I rapporten Nullvekstmålet i Trondheim fra 2015 Ble det gjort et arbeid med å registrere 

sykkelparkeringsplasser. 

For å gjøre det enklere å sykle i Trondheim og omegnskommunene er det viktig at en kan kombinere 

de miljøvennlige reisene slik at oppnår 0-vekstmålet. 

Reisevaneundersøkelsene i Trondheim og på landsbasis viser at sykkel er attraktivt på de korte og 

mellomlange reisene. For lengre reiser er kollektiv et godt alternativ til bilen. I forbindelse med 

MetroBuss legges det nå opp til en ny rutestruktur for Trondheim. Dette medfører at flere av byens 

befolkning må skifte buss for å sine målpunkt i Trondheim. De tre metrobusslinjene vil dekke 63% av 

Trondheims befolkning innenfor gangavstander på 1000m. For de som i dag reiser på tvers og ikke 

har målpunkt i Midtbyen kan det bli enklere å ta buss da flere ruter vil gå på tvers av byen.  

Sykkel vil i den sammenheng bli et alternativ til lokal bussrute fra bolig til nærmeste MetroBuss 

holdeplass. Velger en å sykle slipper den enkelte unødvendig ventetid på sin lokale holdeplass og 

omstigningsstasjonene (dvs. en sparer tid og en oppnår større frihet for sin reise).   

I forbindelse med MetroBuss har Statens vegvesen og Trondheim kommune sett på de ulike typer 

holdeplasser som skal etableres i forbindelse med MetroBuss. Hver enkelt holdeplass er gjennomgått 

og det er kommet forslag om dimensjonerende tall for sykkelparkering knyttet til den enkelte 

holdeplass. I tillegg har jernbaneverket sett på sine stasjoner langs Nordlandsbanen og Dovrebanen 

mellom Støren og Stjørdal.  

I vedtatt sykkelstrategi for Trondheim er satt tre mål: flere syklister, tryggere å sykle og enklere og 

sykle. Et av tiltakene for å gjøre det enklere å sykle er å få etablert flere sykkelparkeringsanlegg i 

Trondheim (enhver sykkeltur ender med en parkert sykkel). 

Syklende ønsker å parkere så nært reisemålet som mulig. I tillegg vil mange stille krav til p-anleggene 

mht. komfort og sikkerhet. Vi ser at på flere steder i sentrum og i tilknytning til 

knutepunkt/omstigningspunkt for Metrobuss, kommunesentra i nabokommunene og 

jernbanestasjoner vil det bli behov for å etablere både sykkelstativ under tak og med mulighet for 

innendørs sykkelparkering (sykkelhotell). Kravet om sikker og trygg parkering vil også øke etter hvert 

som flere kjøper elsykkel.  

I forbindelse med MetroBuss har både Trondheim kommune og Statens vegvesen spilt inn forslag til 

dimensjonerende tall for de enkelte holdeplassene (se figur 1 på neste side). I tillegg er det gjort 

vurdering om enkelte av holdeplassene bør utvikles med tak og sykkelhotell (se vedlegg 1). En grov 

kostnadsvurdering knyttet til enhetspriser for sykkelstativ (kr. 2000) og tak på enkeltstasjoner (kr. 

300.000) samt sykkelhotell på Tonstad, Sluppen, Ranheim og Trondheim Sentralstasjon (1 mill) tilsier 

at det vil koste ca. 15 millioner 1 å få etablert sykkelparkeringsanlegg i tilknytting til MetroBuss.  

 

                                                           
1 Basert på en enkelt kostnadskalkyle og usikkerheten her er stor. 
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Figur 1 viser MetroBuss stasjoner 
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Vedlegg 5 viser en oversikt over hvor Jernbanedirektoratet sett på stasjonene mellom Støren og 

Stjørdal og vurdert behovet mht. sykkelparkering. Det er her foreslått sykkelhotell på følgende 

steder: 

 Støren 

 Melhus 

 Heimdal 

 Trondheim S 

 Leangen 

 Vikhammer 

 Hommelvik 

 Stjørdal (har) 
 

I tillegg vil det bli aktuelt med flere sykkelstativ på holdeplassene utover de stativene som i dag er 

etablert. En samlet oversikt over innspill til etablering av sykkelparkering og sykkelhotell for hele 

Trondheimsregionen er vist i vedlegg 6. 

 

Drift og vedlikehold 
I flere spørreundersøkelser om hva som vil gi større sykkelandel, kommer alltid bedre drift og 

vedlikehold av sykkelveger, gangveger og fortau høyt opp på prioriteringslista. 

 Vinterdrift 

 Vegetasjonsrydding 

 Dekkevedlikehold 

 Kosting (særlig GSV og sykkelfelt) 
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Deloppgave 4 - Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging  
Tiltak rettet mot holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging gjelder i stor grad generelt, og 

ikke nødvendigvis isolert for hver transportform. 

I begrepet holdningsskapende arbeid legger vi her kommunikasjonstiltak for å få flere til å gå, sykle 

eller reise kollektivt. Infrastrukturtiltakene for kollektiv, sykkel og gange er også holdningsskapende 

arbeid. Når infrastrukturen blir så god at bilen velges bort endres også folks holdninger. 

Mobilitetsplanlegging er planlegging av hvordan offentlig virksomhet, bedrifter, og enkeltpersoner 

legger opp til hvordan reiser til/fra virksomheten foregår. Det er viktig å bygge på det som foreligger 

fra Miljøpakken. 

I Sykkelstrategi for Trondheim er et av hovedgrepene: 

Kommunikasjon og opplæring må skje kontinuerlig for å gjøre tilbud kjent, og motivere til andre 

reisevaner. 

I Gåstrategien for Trondheim står det at kommunikasjonstiltakene skal: 

- Oppmuntre til mer gåing ved å informere om fordelene ved å gå. 
- Være innrettet mot å erstatte korte bilturer og kollektivreiser ved gåing. 
- Informere om Miljøpakkens fysiske tiltak for gåing. 
- Øke bevisstheten om at det å gå er et valg du selv kan ta. 

 

Øvrige innspill fra arbeidsgruppa: 

Kommunikasjon 

Informasjonsrådgivere bør være felles for hele regionen. Felles rådgivere vil da kunne gi veiledning 

for hele transportsystemet i regionen. Reiserådgiving bør være lett tilgjengelig på en felles APP 

og/eller nettside. 

Informasjon - Kampanjer 

Informasjon om eksisterende tilbud og nye anlegg (f.eks. snarveger) vil bidra til større 
oppmerksomhet og mer bruk. Vegvisningsskilting er fysiske tiltak, men først og fremst et 
informasjonstiltak. Det bør gjennomføres jevnlige/årlige kampanjer knyttet til arbeidsreiser/ 
fritidsreiser, og årlige kampanjer for å gå eller sykle til alle skoler.  
 
Mobilitetsrådgiving (arbeidsplasser) 

Mobilitetsplaner er dokumenter som omhandler gjennomgang av en bedrifts transportbehov og plan 

for hvordan transporten skal løses på andre måter – med tilrettelegging for ønsket 

reisemiddelfordeling. Tilrettelegging for å endre reisevaner og transport kan gjelde fysiske tiltak som 

å legge til rette for sykkelparkeringsplasser, fjerne parkeringsplasser for biler eller etablere 

garderober. Det kan også gjelde organisatoriske tiltak som å tilrettelegge for hjemmearbeid, 

behovsprøvd parkering, subsidiere sykkel eller månedskort buss/tog. God informasjon internt om 

kollektivmidler, gang-/sykkelruter og generelt om de valgmuligheter som finnes er en forutsetning. 

Det må stilles krav gjennom kommuneplaner og parkeringsnormer, og offentlig virksomhet må gå 

foran som gode eksempler. 
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Helsegevinst 

Framheving av helsegevinsten og den økonomiske gevinsten ved å sykle framfor bil (både privat- og 

samfunnsøkonomisk) må bli mer framtredende og kommuniseres tydeligere, utover å vise til skyhøye 

nytteverdier. Svært store helsegevinster som kommer fram av EFFEKT-beregningene kommenteres i 

deloppgave 6. 

 

Tiltak innen holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging er på mange måter forskjellig fra de 

rent fysiske tiltakene, men kan ha vel så stor virkning mhp å få flere til å sykle. Samvirket mellom 

bilregulerende (økonomiske) tiltak, holdningsskapende arbeid, mobilitetsplanlegging og fysiske tiltak 

(inkludert drift og vedlikehold) har størst effekt på å få flere til å gå og sykle. 

Kort sagt: Alle tiltak virker, og de virker best sammen! 
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Deloppgave 5 - Kostnadsestimat for aktuelle tiltak 
 

Totalt er anslaget for tiltak rettet mot gående og syklende på 8.550 mill 2016-kr. Det er stor variasjon 

på nøyaktigheten på kostnadsoverslaget for de ulike postene. Det er lagt opp til et nøyaktighetsnivå 

på ±40%. For enkelte poster er usikkerheten større. Men med ±40% som utgangspunkt, kan vi si at 

totalkostnaden for gang- og sykkeltiltak ligger i området 5-12 mrd NOK. 

Tabeller over tiltak og kostnadsoverslag er vist i vedlegg 6. 
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Deloppgave 6 – Vurdering og kvalitetssikring av evalueringsresultater 
 

Transportmodellberegningene 

Det er i utgangspunktet erkjent at dagens transportmodeller ikke i tilstrekkelig grad fanger opp 

virkninger av tiltak for gående og syklende (Innspill til metodikk og verktøybruk, SINTEF 18.01.2017) 

Vi ser at modellen responderer på tiltakene ved at flere velger å gå eller sykle. Målet i 

byutredningene er at transportarbeidet for bil ikke skal øke. Det betyr at tiltakene for gående og 

syklende må overføre transportarbeid fra bil. Det skjer også, men endringene er beskjedne; 

Isolert sett gir modellberegningene en reduksjon på 5.200 bilkilometer pr døgn i Trondheim. Det 

tilsvarer en reduksjon av transportarbeid med bil på 2‰. For hele Trondheimsområdet reduseres 

transportarbeid med bil med 6.900 km pr døgn som følge av sykkeltiltakene. Det tilsvarer en 

reduksjon på 1‰. 

Tiltakene for å få flere til å gå eller sykle er mange, og av ulik karakter. Som beskrevet i ovenfor 

nevnte SINTEF-notat, er transportmodellen som brukes i utredningene ikke egnet for alle typer tiltak. 

Det gjelder virkningene av: 

- Sykkelparkering/ sykkelhotell med tilhørende fasiliteter 
(garderobe, dusj, sykkelvaskemulighet, service, o.l.) 

- Drift og vedlikehold, særlig vinterdrift 
- Bysykkelordning 
- El-sykkel 

 

Samtidig vet vi at tiltakene samlet er nødvendig for å nå målene. Utbygging av sykkelvegnett og 

vegnett for gående er i seg selv nødvendig for å tilby god mobilitet når personbiltrafikken ikke skal 

vokse selv om transportetterspørselen øker med befolkningsveksten. 

Nye veglenker forbeholdt gående og/eller syklende gir utslag i transportmodellen, men utbedring av 

lenker som gir en stor forbedring blir ikke i samme grad fanget opp.  

Selv om tiltakene for gående og syklende ikke gir store utslag i Transportmodellen er det viktig at det 

synliggjøres at de gir et forbedret transporttilbud som sammen med andre tiltak er avgjørende for å 

nå nullvekstmålet. Dersom en ikke i tillegg øker innsatsen på drift og vedlikehold og bygging av 

sykkelparkeringsanlegg, vil man ikke få utnyttet potensialet med de nye og utbedrede sykkelvegene 

og tiltakene for gående. 

Vi skal ikke slutte å reise, men vi kommer til å reise på andre måter. Mange av reisene kan bli kortere, 

dersom vi bor tettere og får tjenestetilbudene nærmere der vi bor. Og da vil andre transportmidler, 

som kollektiv, sykkel og gange, bli attraktive på flere av reisene. 

Transportmodellen responderer derimot mye mer på økonomiske tiltak for å begrense biltrafikken. 

Økte bomtakster, økte kostnader for parkering og flere områder som får parkeringsavgift gir i 

modellen størst bidrag til å nå nullvekstmålet. 

Et av de viktigste signalene et forbedret tilbud til gående og syklende gir, er at det gir et annet og 

forbedret transportsystem for de som velger bort bilen. Derfor er det viktig at infrastrukturtiltakene 

for kollektiv, sykkel og gange kommer på plass så tidlig som mulig, helst først. 
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EFFEKT-beregningene 

Når det beregnes nyttekostnad med EFFEKT prosjekt-type 3 (basert på RTM), vil resultatene i stor 

grad gjenspeile resultatene fra selve RTM-beregningene.  

Som beskrevet ovenfor, gir de økonomiske virkemidlene for å begrense personbiltrafikken størst 

effekt. Dette vil da også framkomme i resultatene fra EFFEKT-beregningene. Den største positive 

nyttekomponenten er reduserte helsevirkninger ved at flere velger å gå og sykle mer. Dette gjelder 

alle virkningspakkene. 

 

 

Figur 10 Reduserte helsekostnader for nye gående og syklende (2013-kr), Håndbok V712 Konsekvensanalyser 
(Statens vegvesen, februar 2015) 

 

En nyttekomponent for gående og syklende som imidlertid ikke fanges opp i beregningene, er 

reduserte utrygghetskostnader. Når det tilrettelegges for gående og syklende langs eksisterende 

ruter. Eksempelvis bygging av sykkelveg med fortau der det tidligere ikke eksisterte noe tilbud for 

hverken gående eller syklister, kun blandet trafikk. Tiltaket gir da en økt trygghet for de som ferdes 

der. Det er angitt kostnadstall både for ferdsel langs trafikkert veg og for kryssing av trafikkert 

veg/gate. 

 

Figur 11 Utrygghetskostnader for gående og syklende (2013-kr), Håndbok V712 Konsekvensanalyser 
(Statens vegvesen, februar 2015) 

 

En vesentlig usikkerhet med utrygghetskostnader, er at det regnes med at men enten er trygg eller 

utrygg. I virkeligheten er det grader av trygghet/utrygghet som i stor grad er individuell.  
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Trondheim - Hovednett for sykkel 
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Orkdal - Hovednett for sykkel (Temahefte Orkdal 2040 – Gå og sykle i Orkdal, mars 2010) 
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På sykkel i Melhus 

 

 

 

Å sykle er en god og miljøvennlig måte å komme seg frem på. Her finner du ulike 
sykkelkart du kan benytte deg av når du skal planlegge en sykkeltur på fritiden, eller 
finne den beste ruten til og fra jobb eller skole. 
Sykle i Melhus 
Vårt sykkelkartet viser ulike sykkelruter gjennom bebygde deler av kommunen, og tiden 
det tar å sykle disse (høyoppløst versjon av kartet). 
 
Sykkelvei Melhus-Trondheim 
I dag pendler mer enn halvparten av arbeidsstokken i Melhus til Trondheim. Dersom du 
er en av disse kan du sjekke ut gang- og sykkelvegen langs Heimdalsvegen, fra det gamle 
Klettkrysset til rundkjøringen ved Kattemskogen, som Miljøpakken har bygget. 
Sykkelvegen gir gode forhold for syklister mellom Melhus og Trondheim.  
Øvrige kart 
Melhus kommune har forøvrig en rekke fine kart med mange gode turforslag, 
samt turkart og løypekart som kan skrives ut og benyttes. 
 

Kilde: http://www.melhus.kommune.no/paa-sykkel-i-melhus.5905438-391977.html  

 

http://www.melhus.kommune.no/getfile.php/3610516.2355.qxxuqaycbv/Sykkelkart_trykkvalitet.pdf
http://miljopakken.no/prosjekter/gang-og-sykkelveg-heimdalsvegen
http://www.melhus.kommune.no/turforslag-i-melhus-kommune.5703414-341791.html
http://www.melhus.kommune.no/paa-sykkel-i-melhus.5905438-391977.html
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Stjørdal - Hovednett for sykkel (pr mars 2011) 
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Vedlegg 5 
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Stasjoner på Trønderbanen på strekningen Støren – Stjørdal 
Kort oversikt over stasjonene sett i forhold til behov for tilrettelegging for sykkel. 

Generelt gjelder at mange stasjoner bør ha sykkelhotell. For å få flere til å sykle er det viktig at 

syklene kan oppbevares på et trygt sted når de ikke er i bruk. Mange har også dyrere sykler/ el-sykler 

som det ikke er ønskelig å forlate på gaten. 

Stasjoner fra sør til nord: 

Stasjon/ 
holdeplass 

Avstand 
til neste 
stasjon 
nordover 
(km) 

Ønsket 
antall 
sykkel-
parkerings-
plasser, 
overslag 

Eksisterende 
tilrettelegging 
for syklister 

Ønskelig 
med 
sykkel-
hotell 

Knutepunkt? Kommentarer 

Støren 6,7  Sykkelstativ JA Buss  

Hovin 
6,9 

 Sykkelstativ  Parallell 
busslinje 

 

Lundamo 
5,7 

 Sykkelstativ  Parallell 
busslinje 

 

Ler 

4,8 

 Sykkelstativ  Parallell 
busslinje 

Grense for 
dagens takst-
samarbeid 

Kvål 
6,1 

 Sykkelstativ  Parallell 
busslinje 

 

Melhus 10  Sykkelstativ JA Buss  

Heimdal 5  Sykkelstativ JA Buss  

Selsbakk 3,6  Sykkelstativ    

Lerkendal   Sykkelstativ    

Marienborg 1,7  Sykkelstativ  Buss  

Skansen 1,2  Sykkelstativ  (Buss, trikk)  

Trondheim S 

0,9 

 Sykkelstativ JA Buss lokal og 
regional. 
Hurtigbåt. 

 

Lademoen 0,9  Sykkelstativ    

Lilleby 1,7  Sykkelstativ    

Leangen 0,8  Sykkelstativ JA Buss  

Rotvoll 8,4  Sykkelstativ    

Vikhammer 10,4  Sykkelstativ JA   

Hommelvik 

8,4 

 Sykkelstativ JA  Grense for 
dagens takst-
samarbeid 

Hell 1,4  Sykkelstativ    

Trondheim 
Lufthavn 1,8 

   Fly  

Stjørdal   Sykkelstativ HAR Buss  
 

 


