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1 Innledning - Bakgrunn 
 
Bærum kommune er en av landets mest folkerike kommuner. Bilholdet i Bærum ligger høyt over 
landsgjennomsnittet. En del av Bærums befolkning pendler til jobb i nabokommunene, men 
kommunen har også mange arbeidsplasser som medfører pendling internt og inn til kommunen. I 
tillegg pendles det fra kommunene i vest gjennom Bærum til Oslo. Alle disse bevegelsene 
medfører mange bilreiser. I Akershus er mer enn halvparten av alle reiser bilførerreiser. Et mål er 
å få en del av disse reisene over fra bil til sykkel.  
 
Satsing på tilrettelegging for sykkel vil gi både helse- og miljømessige gevinster. Dette kan 
illustreres med følgende eksempel: 

• En person som sykler 8km hver vei til jobben 4 dager i uken sparer inn ca 470kg COB2 
Butslipp i løpet av et år (46 uker). 5000 syklister vil da utgjøre en innsparing på U2350 tonn 
pr. år.U Til sammenligning slipper i gjennomsnitt hver innbygger i Norge ut ca 9,2 tonn 
COB2  Bi året.  

 
• Samme person vil med syklingen spare inn ca 16 000 kr i året på helsebudsjettet. For 

5000 personer vil dette tilsvare U81 millioner kronerU spart på helsebudsjettet på et år. 
Estimatene er konservativt beregnet med dødelighet som endepunkt, helsegevinster 
innspart ved sykelighet er ikke tatt med. (kilde: Helsekalkulator fra WHO) 
 

 
I ”Nasjonal sykkelstrategi”, en del av Nasjonal transportplan 2006-2015, er hovedmålet å gjøre 
det tryggere og mer attraktivt å sykle. Delmål er at det skal bli sikrere å sykle, at andelen 
sykkeltrafikk skal økes med 50 % i byer som satser på sykkeltrafikk, og at sykkeltrafikken i 
Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. 
 
I Stortingsmelding nr. 24 (2003-2004), Nasjonal transportplan 2006-2015, står det følgende under 
punktet om Nasjonal sykkelstrategi: 
 
”Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av sykkel ved å: 
 
* styrke innsatsen for utbygging av gang- og sykkelveger samt andre tiltak for å 

tilrettelegge for gående og syklende 
* tilpasse trafikkreglene for å gjøre sykling tryggere og mer attraktivt 
* være pådriver og spre kunnskap om sykling og sykkeltiltak til kommuner, 

kollektivtrafikknæringen, arbeidsgivere og andre” 
 
I 1995 vedtok hovedutvalget for tekniske tjenester en plan for hovedsykkelveinettet for Bærum 
(sak 271/95). Det er i forbindelse med utarbeidelse av Sykkelstrategi nå ønskelig å revidere denne 
planen. 
 
For å følge opp satsing på sykkel som transportmiddel på nasjonalt nivå, har rådmannen i 
samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet et forslag til sykkelstrategi for kommunen. Formålet 
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er blant annet å få et bedre grunnlag for å prioritere nye gang-/sykkelveier langs riksvei og 
fylkesveier i kommunen, og gjennomgå status på sykkelveinettet. 
 
Sykkelstrategien har som hovedmål å gi Bærum et helhetlig, effektivt og sikkert tilbud for 
syklister for å oppnå en økning i andelen sykkelreiser. Ved utarbeidelse av strategien er det lagt 
vekt på ”Nasjonal sykkelstrategi” i Nasjonal transportplan 2006-2015. 
Strategidokumentet er todelt inneholdende en tekstdel med blant annet målsetninger og 
virkemidler samt et forslag til et sykkelveinett for Bærum. Dokumentet inneholder også forslag 
til prioritering av tiltak for gang-/sykkelveier. 
 
Arbeidet er utført med følgende arbeidsgruppe:  
 
Jon Øyvind Johannesen   Statens vegvesen, region øst 
Dorte Rudlang    Statens vegvesen, region øst 
Øivind Luke      Statens vegvesen, region øst 
 
Trang Tran     Bærum kommune, Vei og trafikk 
Tom Linderud     Bærum kommune, Vei og trafikk 
Ellef Ruud      Bærum kommune, Plan- og miljøadm. 
Kari Sagbakken    Bærum kommune, Områdeutvikling 
Håvard Kristoffersen    Bærum kommune, Områdeutvikling 
Karen Gunleiksrud    Bærum kommune, Områdeutvikling 
May Bente Hiim Sindre   Bærum kommune, Områdeutvikling 
 
Det er i tillegg avholdt et sykkelseminar med en utvidet gruppe fra Oslo, Asker og Lier 
kommune, politiet, Syklistenes Landsforening, Ruter, Statens vgevesen og Bærum kommune. 
Seminaret ble holdt med hovedtanke på hovedsykkelveinettet og hvordan få flere til å sykle. 
 
Arbeidet er videre diskutert i en overordnet styringsgruppe med representanter fra Statens 
vegvesen og Bærum kommune. 
 
 
”Sykkelstrategi for Bærum” skal bidra til å gjøre det tryggere og mer attraktivt å velge sykkel 
som transportmiddel. 
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2 Sammendrag 
 
Rådmannen har utarbeidet forslag til Sykkelstrategi med hovedmål, delmål og revidert 
sykkelveinett som samlet vil gi kommunen en strategi for fremtidig satsing på sykkel. 
En helhetlig sykkelstrategi for Bærum skal bidra til at det blir tryggere og mer attraktivt å sykle. 
En målrettet satsning på sykkelbruk i Bærum vil kunne gi flere et godt alternativ til bruk av bil, 
som både er effektivt, miljøvennlig og helsebringende. Økt satsning på sykkel er ett av flere 
virkemiddel for å redusere fremtidig ventet vekst i biltrafikken. Beregninger fra TØI viser at 
samfunnsøkonomisk sett er tilrettelegging for sykling noen av de mest lønnsomme investeringene 
vi kan gjøre. 
 
Hovedmål: 
Gjøre det attraktivt å sykle for alle i Bærum, slik at flest mulig motiveres til å velge sykkel 
som transportmiddel. 
 
I arbeidet med å nå hovedmålet foreslår rådmannen at følgende delmål legges til grunn: 
 
Delmål: 

• Øke andelen sykkelreiser fra 3 % (2005) til 7 % innen 2015 og til 10 % innen 2020 
• Øke sikkerheten for syklister. Risikoen for å bli drept eller varig skadd i 

veitrafikkulykker skal ikke være høyere for en syklist enn for en bilist innen 2020  
• Øke fremkommeligheten for syklister med 2020 som første milepæl 
• Øke antall km hovedsykkelvei fra 46 til 65 innen 2020  
• Øke antall km sekundærsykkelvei fra 9 til 20 innen 2020 

 
Måleindikatorer for delmålene: 

 Sykkeltellinger 
  Antall ulykker 
 Antall km sykkelveier tilrettelagt 

 
 
Strategier for å nå målene 
Rådmannen foreslår følgende strategier i videre arbeid med å legge til rette for økt bruk av sykkel 
(ikke i prioritert rekkefølge): 
 

 Hovedsykkelveinettet videreføres slik at det raskest mulig blir bygging av 
strekninger som gjenstår langs riksveier og andre hovedveier 

 Arbeid med etablering av det sekundære sykkel- og turveinettet videreføres 
 Bærum kommune må arbeide for en tilstrekkelig planreserve for sykkelveiposjekter 
 Lage plan for og oppgradere eksisterende g/s-veier - standardheving  
 Jevnlige systematiske sykkelvei inspeksjoner 
 Utbedring av trafikkfarlige punkter, kryss og strekninger 
 Økt drift og vedlikehold av sykkelanlegg, som også sikrer helårsbruk 
 Lage skiltplan for bedre skilting og merking av sykkelveinettet 
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 Anmode bedrifter om å gjennomgå parkeringspolitikk/norm for bil m/henblikk på 
sykkelbruk 

 Arbeide for bedre tilbud for sykkelparkering 
 Arbeide for gode garderobefasiliteter ved arbeids- /studiested og 

kollektivknutepunkt 
 Arbeide for belønningsordninger på arbeidsplassen 
 Motivasjon - Informasjon, holdningskampanjer, opplæring på skoler, sykkelby etc. 
 Etablere bysykkelordninger 

 
Revidert sykkelveinett 
I arbeidet med revisjon av hovedsykkelveinettet så rådmannen behov for å gradere 
sykkelveinettet i hoved - og sekundærsykkelveinett. Det er i hovedsak transportsyklistene til/fra 
arbeid og skole/studiested som er målgruppen i hovedsykkelveinettet. Transportsyklistene 
prioriteres ettersom slik satsing gir størst gevinst i forhold til miljø og helse. 
 

Hoved- og sekundærsykkelveinett 2011 med prioritering av manglende lenker. Nummerert etter 
prioritering. 
 
 
Kartet ovenfor viser hoved- og sekundærsykkelveinettet, dagens status i forhold til utbygging av 
nettet. De stiplede linjene viser traséer som mangler tilrettelegging for sykkel. Disse manglende 
lenkene er gitt et prioriteringsnummer. De heltrukne linjene viser traséer som er tilrettelagt for 
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sykkel i form av gang-/sykkelvei, sykkelveier, sykkelfelt eller blandet trafikk. Standarden på 
sykkelanleggene er imidlertid varierende. Kartet er også vedlagt rapporten. 
 
Se ellers tabellene i avsnitt X6.2.1X og X6.2.2X for lister med prioritering av manglende lenker.  
 
Hvem gjør hva? 
Det foreslåtte hoved- og sekundærsykkelveinettet går langs både stamvei, riksveier, fylkesveier 
og kommunale veier. Statens vegvesen har ansvaret for bygging av gang-/sykkelveier langs 
stamvei, riksvei og fylkesvei. Fra 1/1 2010 overtok fylkeskommunen som veimyndighet og 
formell part for de fleste riksveier. Fylkeskommunen har fullt finansierings- og 
prioriteringsansvar for de nye fylkesveiene. Ordningen med felles veiadministrasjon for riks- og 
fylkesveier er opprettholdt. Bærum kommune har ansvaret for bygging av gang-/sykkelveier 
langs kommunalvei. 
 
Det er forventet at midler til sykkelveier vil få høyere prioritet fra statens side i årene fremover. 
For å få tilgang til statlige/fylkeskommunale midler er det avgjørende at Bærum kommune har 
vedtatte planer for utbygging av sykkelveier og -anlegg. Fylkeskommunen har signalisert at det 
kan være midler til planlegging og utførelse av parkeringsanlegg for sykkel.  
 
Det må vurderes nærmere om muligheten er til stede for at ulike prosjekter kan delfinansieres og 
gjennomføres gjennom rekkefølgebestemmelser i planarbeidet og utbyggingsavtaler.  
 
Sykkelveinettet forslås fulgt opp i en handlingsplan hvor hvert enkelt prosjekt detaljeres noe mer. 
Det foreslås i tillegg opprettet en gruppe ledet av Bærum kommune, med representanter fra 
kommunen, Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune. Gruppen vil være ansvarlig for å 
følge opp også de øvrige strategiene med handlingsplaner/tiltaksplaner. 
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3 Fakta om sykkelreiser og sykkelanlegg 

3.1 Tilgjengelighet og sykkelandel 
Reisevaneundersøkelser viser at sykkel er det transportmiddelet med størst tilgjengelighet, og at 
hele 77 prosent på landsbasis eier eller har tilgang til sykkel. I Akershus har 80 % av 
befolkningen over 13 år tilgang på sykkel.  
 
Til tross for dette er sykkelbruken i Oslo-området relativt lav sammenlignet med andre norske og 
europeiske byer. I gjennomsnitt i løpet av året utgjør sykkelreiser i Oslo/Akershus kun 6 prosent 
av alle daglige reiser (Reisevaner i Oslo og Akershus 1998, TØI-notat 1129/1999). Til 
sammenligning har byer som Kristiansand (7 prosent), Stavanger (8 prosent) og Trondheim (10 
prosent) alle en gjennomsnittlig årlig sykkelandel som ligger høyere.  
 

• Ca 4 % av befolkningen på landsbasis reiser daglig med sykkel i henhold til Nasjonal 
reisevaneundersøkelse for 2009 (5% i 2005).  

• I Asker /Bærum utgjør sykkelreiser bare ca 3 % av daglige reiser (Reisevaner i Oslo og 
Akershus 2005, TØI-rapport 910/2007).  

• I Oslo og Akershus, som i resten av landet, er det de yngste som sykler mest. 
Aldersgruppen 13-17 år sykler dobbelt så mange sykkelturer i løpet av en dag som de 
aldersgruppene som er de nest ivrigste.  

 
 

3.2 Formål og reiselengde 
Landsundersøkelser viser at hele 65 prosent av befolkningen sykler en eller flere ganger hvert år. 
Sykkel blir benyttet både som fremkomstmiddel og som fritidsaktivitet. Vel halvparten av 
sykkelreisene er transportsykling til og fra skole, arbeid eller nyttesykling for husholdningen 
(handel/service). Den resterende sykkelandelen er fritidssykling for rekreasjon, trim og 
opplevelser. 
 
Sykkelreiser kjennetegnes ved at de er forholdsvis korte reiser. Hver femte sykkelreise på 
landsbasis er kortere enn 1km, to av tre reiser er kortere enn 3km, mens i underkant av hver femte 
reise er lengre enn 5km. Det synes også å være sammenheng mellom reisens formål og akseptert 
reiselengde. Av gruppen som sykler til arbeid har et flertall en arbeidsreise som er 3km eller 
lenger. Det samme gjelder for fritidssykling. Nyttereiser for innkjøp til husholdningen og besøk 
er som oftest kortere enn 3km. Skolereiser på sykkel er vanligvis mellom 1 og 5km. Folks 
sykkelvaner viser at sykkel er et særlig attraktivt fremkomstmiddel for distanser mellom 1 og 
3km.  
 
I hvilke tilfeller sykler vi i Oslo/Akershus?  
Sykkelbruken er sesongavhengig, og det er store årstidsvariasjoner i hvor mye man sykler. 
Sykkelandelen er høyest i sommerhalvåret i perioden april-september. 

- 52 % sykler minst en gang i uka om sommeren i Oslo/Akershus 
- 14 % sykler minst en gang i uka om vinteren i Oslo/Akershus 
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- Andel av sykkelreisene som er besøks eller fritidsreiser er 37% i Akershus mot 42 % i 
Oslo 

- Andel av sykkelreisene som er arbeid/skole/tjeneste er 25 % i Akershus mot 38 % i Oslo 
- Andel av sykkelreisene som er handel/omsorg er 31 % i Akershus mot 18 % i Oslo 
- En gjennomsnittlig sykkelreise i Akershus er 5km lang, i Oslo ca 3,5km. 
- Hver tredje sykkelreise i Akershus er 1km eller kortere. 
- Mer enn halvparten av sykkelreisene er 2km eller kortere 
- Hver femte sykkelreise i Akershus er over 5km 

 
Statens vegvesens nye undersøkelse for Oslo viser at det er jevnt fordelt mellom kjønn, 
aldersgrupper og typer sykler. Syklister er ikke en ensartet gruppe. Det er unge/gamle, 
trente/utrente, hurtige/langsomme, jobb/fritid, og rekreasjon. 
 
 

3.3 Sykkelanlegg 

3.3.1 Typer sykkelanlegg 
Sykkelhåndboka, Statens vegvesens håndbok 233, legges til grunn for valg av type sykkelanlegg, 
som består av tre hovedtyper: 
 

1. Sykkeltrafikk og biltrafikk blandet 
dvs. ikke spesielle anlegg for syklende og fartsgrense 30 eller 40 km/t 
 
 

 
Sykling i blandet trafikk, eks. Gamle Drammensvei 
 

Sykling i blandet trafikk med 
moderat biltrafikk 
(Foto:Sykkelhåndboka) 
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2. Sykkelfelt; egne felt for syklende i kjørebanen 
 
 

 
 
Sykkelfelt med fortau på begge sider 

 
Eks fra Prof. Kohts vei 

 
 
 

3. Sykkelvei/Gang-/sykkelvei; egen vei for sykkeltrafikk fysisk atskilt fra kjørebanen, 
enten som gang- og sykkelvei eller sykkelvei med fortau. 

 
 

 

 
Sykkelvei med fortau 

 
Sykkelvei med fortau, Fornebu  

 
 
 
Valg av sykkelanlegg påvirkes av forhold som områdetype, trafikkvolum, hastighet, krysstetthet, 
antall syklister, type syklister/trafikantgrupper og behov. Sykkelanlegget skal også ta hensyn til 
hvilket transportbehov man har og brukernes forutsetninger for å ferdes i trafikken. Et 
hovedprinsipp ved sykkelplanlegging er at syklende og gående skal separeres og at syklende skal 
betraktes som kjørende på lik linje med bilførere. 
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Ubebygde eller områder med spredt bebyggelse (områdetype 1) 
I disse områdene anbefales sykkelveier, gang- og sykkelveier når fartsgrense mellom 70 og 100 
km/time og årsdøgntrafikk (ÅDT) er over 1000 kjøretøy. Er det mange gående og syklende bør 
det anlegges fortau på sykkelveien. Det er forbudt å sykle på motorvei.  
 
 
Områder med middels tett bebyggelse (områdetype 2) 
I disse områdene anbefales normalt sykkelfelt eller sykkelvei (ev. med fortau), når fartsgrense på 
50, 60 eller 70km/t, og mer enn 2000-3000 kjøretøy i døgnet. 
 
 
Områder med tett bebyggelse (områdetype 3) 
I disse områdene anbefales normalt sykkelfelt eller sykkelveier (g/s- gjennom parker) når 
fartsgrensen på 50 km/time og ÅDT på over 2000-3000. 
 
Ved fartsgrense 30km/t og ÅDT 4000-6000, kan blandet trafikk velges. 
 
Ved fartsgrense 50km/t og ÅDT 2000-3000, kan også blandet trafikk velges. 
 
Ved stor trafikktetthet kan hele områder reguleres til 30 km/t soner kombinert med sykkelfelt. 
 
Ved små trafikkmengder, kan man akseptere sykling på vegskulder opp til en trafikkhastighet på 
80 km/t. Skulderen bør ha en tilstrekkelig bredde. 
 
Der det er plassproblemer kan en fartsgrense på 40km/t kombinert med fartsreduserende tiltak 
være en løsning. 
 
Når områdetype 2 (middels tett bebyggelse) går over i områdetype 3 (tett bebyggelse), bør som 
hovedregel sykkelfelt velges. Når områdetype 2 ligger mellom områdetype 1 på hver side 
(eksempel: lite tettsted), bør som hovedregel sykkelvei velges. 
 

3.3.2 Generelle krav til sykkelanlegget 
Sykkelanlegget skal være: 

• Enhetlig 
• Tydelig 
• Logisk 
• Enkelt og selvforklarende for alle brukere 

 
Ved etablering av hovedsykkelveinettet, med manglende lenker eller nye strekninger, må det tas 
utgangspunkt i eksisterende løsninger og foretas tilpasninger der det er forsvarlig. En sykkelvei 
bør ikke skifte side, da mange, spesielt transportsyklister, vil velge å sykle videre i kjørebanen. 
Dette vil øke ulykkesrisikoen. I et hovedsykkelveinett er det viktig med få og logiske 
systemskifter. 
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3.4 Sykkelparkering 

3.4.1 Generelle krav til sykkelparkering 
Sykkelparkeringen skal: 

• Ha tilstrekkelig med plasser 
• Være så nær målet som mulig 
• Ha beskyttelse mot vær 
• Være lett tilgjengelig  
• Gi beskyttelse mot tyveri/ha overvåkning 
• Ha godt vedlikehold 
• Være velorganisert 
• Være estetisk 

 

3.4.2 Offentlig sykkelparkering 
Etablering av sykkelparkeringsplasser bør i stor grad skje i forbindelse med holdeplasser og 
kollektivknutepunkt. Det er også et målrettet og rimelig tiltak for å få flere arbeidsreisende til å 
velge sykkel som transportmiddel i kombinasjon med kollektivtransport. Strategien bør også 
fokusere på arbeidsgiveres parkeringstilbud for egne ansatte. 
 
I flere land i Europa satses det på parkeringsanlegg for sykkel i tilknytning til 
kollektivknutepunkt og bysentra, kombinert med dyr bilparkering jo nærmere sentrum en 
kommer. Det satses også på utleiemulighet av sykler i forbindelse med parkeringsanleggene. 
 
I 2004 oppførte Stavanger kommune, i samarbeid med Jernbaneverket og NSB, to parkeringshus 
fra Bike Safe AS under parkeringslokket ved Jernbanestasjonen/Byterminalen. I disse 
parkeringshusene er hver parkeringsplass helt avlukket fra de andre, slik at man også kan legge 
fra seg andre ting, som regntøy, hjelm eller bagasje når sykkelen parkeres.  
 

Stavanger kommune etablerte i 2004 to ”Bike Safe” P-hus 
under parkeringslokket ved Jernbanestasjonen (kilde/foto: 
www.stavanger.kommune.no/drammen.kommune.no)) 
 Karusell-løsningen sett ovenfra 
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Sykkelparkeringshusene har til sammen plass til 36 sykler, og en kan abonnere på fast plass til sin 
sykkel. Det koster ca kr 100,- i depositum for brikken når en inngår abonnementsavtale.   
 
Bildene under viser eksempler på sykkelparkering i andre land. 
 

  
  

  
Eksempler på sykkelparkering. 
Øverst til venstre: Innfartsparkering v/Jernbanestasjon i sentrum Freiburg, Tyskland 
Øverst til høyre: Innfartsparkering v/trikkestasjon i Strasbourg, Frankrike 
Nederst til venstre: ”Oppbevaringsbokser” for sykkel i sentrum Basel, Sveits. 
Nederst til høyre: Innfartsparkering og sykkelutleie i sentrum Basel, Sveits. 
 

3.4.3 Sykkelparkering ved bedrifter og skoler/studiesteder 
Gode parkeringsmuligheter for sykkel viser seg å være en viktig forutsetning for hvorvidt folk 
velger sykkel som transportmiddel. Sykkelparkeringsplasser er relativt lite plasskrevende og bør 
plasseres så nær målpunktene som mulig, lett tilgjengelig, med mulighet til å låse sykkelen fast i 
noe og godt synlig med naturlig overvåkning. 
 
Ved nybygg av skoler og bedrifter må etablering av sykkelparkering være en viktig del, men også 
ved eksisterende bygg er det viktig å etterstrebe parkering med høy standard. 
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3.5 Gevinster/fordeler ved å satse på sykkel 
Sykling gir mange fordeler: 

• Effektiv transportform 
I byer og tettsteder er sykling en effektiv transportform, og ofte den raskeste. 

• Tilgjengelighet 
Sykkel er spesielt egnet for korte reiser, gir vesentlig større rekkevidde enn gange, tar 
liten plass, er lett tilgjengelig og rimelig i bruk.  

• Trafikksikkerhet 
Sykling gir minimal risiko for å utsette andre trafikanter for skade, forutsatt valg av riktig 
løsning. Helserisikoen ved å sitte stille er langt større enn ulykkesrisikoen ved å sykle. Jo 
flere som sykler, jo tryggere er det å være syklist!  

• Bedre nærmiljø 
Nærmiljø rundt skoler og idrettsanlegg vil kunne forbedres betraktelig ved at elever og 
idrettsutøvere sykler i stedet for å bli kjørt (og hentet). 

• Fleksibilitet 
Sykkel betyr stor fleksibilitet ved at man slipper å vente på kollektivtransport, stå i kø 
eller lete etter parkeringsplass til bilen.  

• Personlig frihet og uavhengighet 
Sykkel er ofte det transportmiddel som gir størst personlig frihet og størst uavhengighet 
av andre, og kan derfor tilby noe som er etterspurt av mange i Bærum. 

• Reduserer bilbruk 
Tilrettelegging for økt sykkelbruk er ett av flere virkemiddel for å bremse veksten i 
biltrafikken, og dermed også bedre miljøet.  

• Miljøvennlig 
Sykkelens transportarbeid skjer skånsomt for omgivelsene, fri for støy eller forurensning 
En gjennomsnittsbil genererer ca 0,16kg COBBBB2 BBBB/km. Eksempelvis vil en person som sykler 
totalt 16 km tur/retur jobben 4 dager i uken spare inn ca 470kg i løpet av et år (46 uker). 
Dette utgjør 5 % av hva hver innbygger i Norge i gjennomsnitt slipper ut av CO2 pr år 
(Ca 9,2 tonn COBBBB2/ BBBBår). 

• Bedre helse og psykisk velvære 
Økt sykkelbruk har fordeler for den enkeltes helse og psykiske velvære. Regelmessig 
fysisk aktivitet forebygger mot hjerte og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes, 
overvekt, fedme og flere krefttyper. Bedre helse gjennom sykling gir også redusert 
sykefravær.  
Helseøkonomer fra hele Europa har vært med på å utvikle en helsekalkulator for WHO 
som kan regne ut sparte helsekroner ved sykling gjennom redusert dødelighet. 
Utgangspunktet er hvor mange innbyggere som unngår hjerte/karsykdommer, type 2- 
diabetes, slag og kreft.  
Sykler 5000 personer i en kommune en strekning på fem kilometer tre dager i uken, er 19 
millioner kroner spart på helsebudsjettet på et år. 
Estimatene er konservativt beregnet med dødelighet som endepunkt. Helsegevinster 
innspart ved sykelighet er ikke tatt med. 

• Samfunnsøkonomisk nytte 
God samfunnsøkonomi å legge til rette for sykling. Lavere sykefravær, reduserte 
kostnader til parkering, skoleskyss, mindre press på veinett og kollektivnett etc. 
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TØI la for et par år siden fram beregninger som viste at tilrettelegging for sykling var 
noen av de, samfunnsøkonomisk sett, mest lønnsomme investeringene vi kunne gjøre 

 
 

3.6 Noen faktorer som påvirker sykkelbruk 
• Fremkommelighet/infrastruktur - ujevnt veidekke, dårlige kryssemuligheter etc 

Utbygging av hovedsykkelveinettet kan bedre fremkommeligheten 
 

• Tidsbruk 
Sykkelreiser på inntil 10km bør kunne aksepteres tidsmessig. 
 

• Risiko for trafikkulykker  
0-visjonen for trafikksikkerhet legges til grunn for arbeidet med å øke sykkeltrafikken. Det 
må være en forutsetning at de foreslåtte målene skal nås uten at det gir en økning i antall 
skadde og drepte i trafikken. Flere syklister i trafikken vil i seg selv gi bedre sikkerhet 
fordi syklistene blir mer synlige i trafikkbildet. 
 

• Risiko for sykkeltyveri. 
Oppleves av mange som hinder mot sykkelbruk.  
Høy standard på sykkelparkeringsanlegg er påkrevet i nyanlegg, men bør også 
etterstrebes i eksisterende anlegg. 
 

• Liten bagasjekapasitet 
 

• Vær - og føre forbehold 
Dårlig vær og føre oppleves som negativt. Godt vintervedlikehold og feiing av grus om 
våren kan redusere syklistenes føreforbehold. 
 

• Garderobefasiliteter 
Gode garderobefasiliteter ved arbeids- og studiested er viktig og kan også redusere 
syklistenes værforbehold  
 

• Topografi  
Bratte bakker oppfattes som negativt. Det må stilles høye krav til planlegging av nye 
sykkelanlegg. 
 

• Utrygghet 
Egen følelse av trygghet/sikkerhet kan bedres ved enkle og forståelige løsninger, for 
eksempel god belysning. 

 
 
Av positive sider ved sykkel opplever mange at  

• sykling er morsomt 
• det gir god trening 
• det er avstressende og avslappende 
• sykkel er et fleksibelt og uavhengig, pålitelig og økonomisk gunstig transportmiddel 
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• sykling oppfattes mer og mer positivt i statussammenheng 
• sykling gir gode opplevelser 

 

Muligheter for sykling i vakre omgivelser på Fornebu 
 
 
Potensial for økt bruk av sykkel i Bærum 
Bærum har et stort potensial for økt sykkeltrafikk. Potensialet for økt sykkelbruk ligger først og 
fremst i det store antallet korte bilreiser. Nær halvparten av alle bilreiser i norske byer og 
tettsteder er kortere enn 5km. Det er beregnet å være potensial for å overføre en tredel av disse til 
gange eller sykkel. Det ligger også et potensial for økt bruk av sykkel blant bilpassasjerer og 
kollektivreisende med tilsvarende korte reiser.  
 
Det største potensialet for økt sykkeltransport ligger i gruppen av trafikanter som både kjører bil, 
reiser kollektivt eller går og sykler. Den faste bilbrukeren er derimot den trafikantgruppen som er 
vanskeligst å påvirke til å endre transportmiddel. En viktig faktor for denne gruppens valg av 
transportmiddel (bilister med reell mulighet til å velge alternative transportmiddel) er enkel 
tilgang til bil og parkeringsplass på arbeidsplassen. 
 
Terrenget i Bærum er variert med vide og åpne daler, dyrket mark og kupert terreng som flater ut 
mot sjøen. Strekningen mellom Asker og Oslo langs E18, samt strekningen Vøyenenga – 
Sandvika langs E16, er gunstig høydemessig med lite utfordringer. Ellers i kommunen vil 
syklisten ofte ha noen høyder å forsere, men med god tilrettelegging er terrenget totalt sett ganske 
sykkelvennlig. 
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4 Dagens situasjon 

4.1 Hovedsykkelveinettet vedtatt 1995 
 
”Prinsipp-plan for Hovedsykkelveinettet i Bærum” med rutekart og prioriteringskart ble vedtatt i 
Hovedutvalget for tekniske tjenester13.6.1995. Traséene i hovedsykkelveinettet går primært 
langs riks- og fylkesveier og skal dekke de viktigste strekningene til og fra Oslo, samt viktige 
forbindelser innen Bærum.  
 
Prioritering av strekninger langs riksveier som inngår i hovedsykkelveinettet ble gjort rede for i 
planen, blant annet i form av kartet nedenfor. 
 

 
Figur 4.1 Prioriteringskart for utbygging av hovedsykkel-veinett vedtatt i 1995 
 
 

4.2 Status for utbygging av Hovedsykkelveinettet av 1995 

4.2.1 Lenker bygget ut etter 1995 
Deler av rutene på hovedsykkelveinett’95 som er bygget ut etter 1995: 

 Rute 1 Asker – Oslo: Sandviksveien, Blommenholm – Hestenga 
                                  Prof. Kohtsvei, Gml.Drammensvei - Lysakerlokket  

 Rute 2 Bærumsveien: Egne hjem – Ringstabekkveien 
                                    Ringstabekkveien – Vollsveien  

 Rute 3 Griniveien: Eiksveien – Nordveien 
 Rute 4 E16 Ringeriksveien: Vøyenenga – Bærums meieri (Melkeruta) 
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 Rute 10 Nadderudveien: Bekkestua – Hosleveien 
 Rute 12 Snarøyveien: Oksenøyveien – Hundsund 
 Rute 14 Brynsveien: Økriveien, E16 - Rykkinnveien 

 

4.2.2 Manglende lenker i forhold til Hovedsykkelveinett av 1995 
 

Figur 4.2 Status for hovedsykkelveinett fra ’95. Stiplet gul/blå linje viser manglende lenker pr. 2011 
 
Kartet ovenfor viser dagens status i forhold til utbygging av hovedsykkelveinettet. De stiplede 
linjene viser traséer som mangler tilrettelegging for sykkel. De heltrukne linjene viser traséer som 
er tilrettelagt for sykkel i form av gang-/sykkelvei, sykkelveier, sykkelfelt eller blandet trafikk. 
Standarden på sykkelanleggene er imidlertid varierende. 
 
 
Ut i fra dette kan det se ut til at en bør gradere sykkelveikartet mer med for eksempel et 
sekundærsykkelveinett i tillegg. 
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4.3 Trafikkulykker med sykkel 
Kartet nedenfor viser registrerte trafikkulykker med sykkel involvert i perioden 2001 til 2010. 
 

 
Figur 4.3 Sykkelulykker i Bærum (kilde: Statens vegvesen) 
 
I perioden 2001- 2010 har det vært 187 ulykker med syklister involvert.  
 
 

   4  
  13 
170 

2001-2010 
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Blant de drepte og alvorlig skadde (17stk): 
• 4 kvinner og 13 menn  
• Alder 14 - 65 år jevnt fordelt  
• Halvparten brukte hjelm 
• Motorisert kjøretøy (personbil, lastebil, buss) innblandet i 9 av ulykkene, i forbindelse 

med kryss, forbikjøring/feltskifte eller påkjøring bakfra 
 
Ulykker med sykkel mot sykkel: 3 med lettere skade 
Ulykker med sykkel mot fotgjenger: 4 med lettere skade 
I tilfellene sykkel mot fotgjenger ble fotgjengerne påkjørt på fortau/gang-/sykkelvei (3) eller i 
gangfelt (1). 
 
Europeiske erfaringer viser at flere syklister gir lavere ulykkesrisiko. Mange europeiske byer som 
har hatt en markant økning i sykkeltrafikken, opplever at antallet sykkelulykker går ned. Jo flere 
som sykler, jo tryggere er det å sykle. Helseeffektene ved sykling viser seg samtidig å være 10 - 
20 ganger større enn de negative ulykkeskonsekvensene. 
 
Det må likevel jobbes for å bedre sikkerheten for syklister gjennom bedre tilrettelegging, bedre 
opplysning og holdningsendringer. 
 
 

4.4 Sykkeltellinger 
I slutten av april 2009 ble det utført sykkeltellinger på 7 forskjellige steder i Bærum i tidsrommet 
0700 - 09.00. Samlede resultater er vist i tabellen under. 
 

Dato:   29. april 2009 27. april 2010 15. juni 2010 
Klokkeslett: Kl. 0700 - 0900 Kl. 0700 - 0900 Kl. 0700 - 0900 
Vær:   Lettskyet, pent Lettskyet, delvis tåke Sol, flau vind 
Temperatur: Ca 10 grader 2-6 grader 8-14 grader 

Tellepkt. Sted 
Totalt antall 

registreringer 
Totalt antall 

registreringer 
Totalt antall 

registreringer 
1 Lysakerlokket 747 886 856 

2 
Lysaker (Fornebu) kryss Magnus 
Poulssonsvei/Fornebuveien 467 507 603 

3 Kryss Griniveien - Gamle Ringeriksvei 93 99   
4 Sandviksveien v/Lakseberget 457 519 600 
5 Sandviksveien v/Thon hotel/Inforama 293 354 393 
6 Bjørnegårdsvingen/Slependveien 312 290 311 
7 Kryss Brynsveien - Gamle Lommedalsvei 117 116 161 

Sum   2486 2771 2924 
Prosent økning fra forrige telling    11 % 6 % 

Prosent økning fra forrige telling (uten tellepunkt 3)   12 % 9 % 
 

Tabell 4-1 Samlet resultat fra sykkeltellinger2009 og 2010 
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Figur 4.4: Kart med oversikt over tellepunkt for sykkeltellinger vår 2009 og 2010 
 
Sammenliknbare tellinger fra juni 2005 på Lysakerlokket viser en UUUUøkning på 67 % UUUUtil 2009, til 
tross for at de nye tellingene var tidligere på året. Tellinger i Sandviksveien, ved Lakseberget, 
viser også en økning i samme størrelsesorden. 
 

4.5 Sykkelby 
Bærum kommune mottok høsten 2009 en invitasjon fra fylkeskommunen om å delta i 
sykkelbyprosjekt i perioden 2010-2013 (Sykkelby Sandvika). Å delta i et sykkelbyprosjekt betyr 
at en økonomisk og ressursmessig satser spesielt på de utvalgte byer i samarbeid med 
fylkeskommunen og Statens vegvesen. Målet er å oppnå synlige effekter på sykkelbruken på kort 
sikt. Det inngås en intensjonsavtale, og prosjektets organisering avklares nærmere. 
 
Aktuelle tiltak i en sykkelby er  

 Etablering av hovednett for sykkel med god fremkommelighet og trygghet 
 Redusere fart i bygater 
 Etablere sykkelfelt 
 Skilting for tillatt kjøring mot enveisregulert trafikk 
 Reasfaltering av eksisterende sykkelanlegg 

6 

1
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3 

7 
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 Sykkelparkering 
 Sykkelutleie/bysykkelordninger 
 Kampanjer 
 Informasjon og kart 
 Samarbeid turistnæring, sykkelklubber etc 
 Registrering/oppfølging sykkeltrafikk 
 Sykkelveiinspeksjoner 
 Tilrettelegging turistsykling 

 
 
Forutsetninger for å bli valgt som sykkelby 

 Byen/tettstedet har over 5000 innbyggere 
 Den enkelte kommune støtter initiativet og er aktive deltakere i prosjektet, også 

økonomisk 
 Det skal forligge en godkjent plan for det overordnete sykkelveinettet i den aktuelle 

byen/tettstedet 
 
Bærum kommune er i dag medlem av sykkelbynettverket, et nasjonalt nettverk som har kurs og 
nettverksamlinger i inn- og utland. 
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5 Forslag til sykkelstrategi for Bærum 

5.1 Hovedmål og delmål 
Gjennom arbeidet med sykkelstrategi ser rådmannen at det er behov for en revisjon av 
hovedsykkelveinettet. Se kap. X6X. 
 
En helhetlig sykkelstrategi for Bærum skal bidra til at det blir tryggere og mer attraktivt å sykle. 
En målrettet satsning på sykkelbruk i Bærum vil kunne gi flere et godt alternativ til bruk av bil, 
som både er effektivt, miljøvennlig og helsebringende. Økt satsning på sykkel er ett av flere 
virkemiddel for å redusere fremtidig ventet vekst i biltrafikken. Rådmannen har på bakgrunn av 
dette utarbeidet forslag til hovedmål og delmål som samlet vil gi kommunen en strategi for 
fremtidig satsing på sykkel. Forslag til mål samt sykkelveinett er gjengitt i det følgende.  
 
Hovedmål: 
Gjøre det attraktivt å sykle for alle i Bærum, slik at flest mulig motiveres til å velge sykkel 
som transportmiddel. 
 
I arbeidet med å nå hovedmålet foreslår rådmannen at følgende delmål legges til grunn. Disse er i 
tråd med delmålene gitt i grunnlagsdokumentet ”Nasjonal sykkelstrategi” i nasjonal transportplan 
for perioden 2006-2015. 
 
Delmål: 

• Øke andelen sykkelreiser fra 3 % (2005) til 7 % innen 2015 og til 10 % innen 2020 
• Øke sikkerheten for syklister. Risikoen for å bli drept eller varig skadd i 

veitrafikkulykker skal ikke være høyere for en syklist enn for en bilist innen 2020  
• Øke fremkommeligheten for syklister med 2020 som første milepæl 
• Øke antall km hovedsykkelvei fra 46 til 65 innen 2020  
• Øke antall km sekundærsykkelvei fra 9 til 20 innen 2020 

 
Måleindikatorer for delmålene: 

 Sykkeltellinger 
 Antall ulykker 
 Antall km sykkelveier tilrettelagt 

 
 

5.2 Strategier for å nå målene 
For å gjøre sykkel til et tryggere og mer attraktivt fremkomstmiddel, er behovet for tiltak i 
Bærum betydelig. Rådmannen foreslår følgende strategier i videre arbeid med å legge til rette for 
økt bruk av sykkel. Bakgrunn og opplegg for videre arbeid er nærmere beskrevet under den 
enkelte strategien. (Strategiene er ikke i prioritert rekkefølge): 
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5.2.1 Hovedsykkelveinettet videreføres slik at det raskest mulig blir bygging av 
strekninger som gjenstår langs riksveier og andre hovedveier 

Hovedsykkelveinettet skal være et effektivt transportnett for syklister. Traseene skal dekke de 
viktigste inn- og utfartsårene til/fra kommunen, samt viktige forbindelsestraseer på tvers. 
Målgruppen er i hovedsak transportsyklister. Transportsyklister defineres som syklister til arbeid 
eller ungdoms-/videregående skole/studiested. Disse prioriteres ettersom slik satsing gir størst 
gevinst i forhold til miljø og helse. 
Videre utbygging av hovedsykkelveinettet vil bidra til økt fremkommelighet, redusert risiko for 
trafikkulykker og vil legge bedre til rette for økt bruk av sykkel. Satsning på 
hovedsykkelveinettet er et viktig grep for å øke andelen arbeidsreiser på sykkel. 
 
Fullføring av hovedsykkelveinettet er viktig for å skape god fremkommelighet for syklistene. Vi 
må også arbeide for at sykkelveinettet i Bærum henger godt sammen med tilsvarende tilbud i våre 
nabokommuner. (Asker kommunes sykkelstrategi ble vedtatt i kommunestyret i 2008). Et 
komplett hovedsykkelveinett vil være et reelt alternativ til bilbruk og et supplement/alternativ til 
kollektivtransport.  
 
Valg av standard vil måtte vurderes ved detaljplanlegging av delstrekninger. Det er overordnet 
mål både for Statens vegvesen og Bærum kommune at hovedsykkelveinettet får en mest mulig 
helhetlig utforming. 
 

 

 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen 
og i flere bestemmelser i den nye plan- og 
bygningsloven, og må derfor tillegges stor vekt ved 
nye prosjekter. 
 

 

5.2.2 Arbeid med etablering av det sekundære sykkel- og turveinettet videreføres 
Det sekundære sykkelveinettet skal i hovedsak fange opp lokale transportbehov og tilfredsstille 
transport-, nytte- og tursyklisten. Formålet med et sekundært sykkelveinett er å etablere lokale 
lenker mellom hovedsykkelveinettet og knutepunkt etc. Kommunen bygger og utbedrer årlig 
sykkelveier og lenker i det sekundære sykkelveinett. 
 
Trygge sykkelveier til skolene er en viktig del av dette arbeidet. Gode sykkelvaner blant unge kan 
gi økt sykkelbruk også i voksen alder. 
 
Innbyggerne skal kunne sykle trygt til kollektivknutepunkt, næringssentre, butikk, skole og 
fritidsaktiviteter som ligger nærmere enn 5km. 
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Turveinettet skal tilby et sammenhengende nettverk av trafikksikre, opplevelsesrike og i stor grad 
grønne ferdselslinjer mellom boligområder, parker og friområder.  
 
Strategien om å videreføre etableringen av det sekundære sykkel- og turveinettet fremmer 
transport-, nytte- og tursykling. Strategien bidrar til økt fremkommelighet, redusert risiko for 
trafikkulykker og økt andel sykkelreiser. Strategien har et særlig fokus på barn, unge og eldre. 
 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen og i flere bestemmelser i den nye plan- og 
bygningsloven, og må derfor tillegges stor vekt ved nye prosjekter. 
 

5.2.3 Bærum må arbeide for tilstrekkelig planreserve for sykkelveiprosjekter 
En strategi om alltid å ha en opparbeidet planreserve med byggeklare sykkeltiltak bidrar til god 
kontinuitet i utbyggingen, og økte muligheter for å trekke statlige/fylkeskommunale investeringer 
til Bærum.  
 

5.2.4 Lage plan for og oppgradere eksisterende g/s-veier - standardheving 
Oppgradere eksisterende g/s-veier til ”sykkelvei med fortau” – standard (jfr. 
Fornebu/Frognerstranda i Oslo). 
Separering av fotgjengere og syklister i høy fart er det mest trafikksikre. God belysning er også 
viktig for trygghet og sikkerhet. Universell utforming skal tillegges stor vekt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på sykkelvei med fortau, Fornebu 

 

5.2.5 Jevnlige systematiske sykkelvei inspeksjoner 
Systematiske sykkelvei inspeksjoner er viktig for å være oppdatert på feil og mangler ved 
sykkelanleggene. 
 
Det bør i tillegg vurderes opprettet en ”feilmeldingsside – ris og ros” på kommunens 
internettsider/en slags fadderordning med frivillige ”oppsynspersoner” som rapporterer 
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feil/mangler på sykkelveinettet på strekninger de sykler jevnlig. Dette forutsetter et system for 
rask utbedring av rapporterte feil og mangler. 

5.2.6 Utbedring av trafikkfarlige punkter og strekninger 
Utbedring av særlig trafikkfarlige punkt, kryss og strekninger er nødvendig for redusert 
ulykkesrisiko for syklister. En viktig forutsetning for utbedring er kunnskap om hvor disse 
trafikkfellene er og hvor ulykkene faktisk skjer.  
 
Kommunen skal ha et særlig fokus på strekninger der mange barn og unge ferdes, samt å sikre 
gode overganger mellom eksisterende sykkelanlegg. 
 

5.2.7 Økt drift og vedlikehold av sykkelanlegg, som også sikrer helårsbruk av sykkelveier 
En strategi for økt drift og vedlikehold av sykkelanlegg gir økt fremkommelighet, redusert risiko 
for trafikkulykker og økt andel sykkelreiser. Strategien fokuserer særlig på tetting av 
trafikkfarlige asfalthull og feiing på hovedsykkelveinettet. 
 
Syklister er meget følsomme for manglende vedlikehold av ujevnt underlag, dårlig kjørebane, 
vannsprut, søppel, glass og andre gjenstander i veibanen. Standarden på sykkelanleggene som 
tilbys, samt drift og vedlikehold, har derfor stor betydning for orienterbarhet og 
fremkommelighet. Hvorvidt man utfører vinterdrift av sykkelanlegg er dessuten avgjørende for 
om folk sykler på vinterstid. Høy standard på sykkelanlegg og godt vedlikehold er viktige 
faktorer for god fremkommelighet og avgjørende for motivasjonen for å sykle. Målet må være 
sykkelveier for helårsbruk, og feiing tidligst mulig. Et fast snødekke om vinteren er bedre enn 
salting.  
 
I dag finnes det ikke noe system for reasfaltering av sykkelanlegg over en hel strekning. Ved 
gravearbeider, utbedring av hull i sykkelveien eller lignende utføres det normalt bare flekkvis 
asfaltering, noe som lett gir ujevnt underlag og redusert standard. Det trengs derfor et system for 
reasfaltering av hele strekninger 
 

5.2.8 Lage skiltplan for bedre skilting og merking av sykkelveinettet 
Mangelfull skilting fører lett til irritasjon, frustrasjon, og forsinkelser. Det bør være skilt med 
jevne mellomrom som bekrefter om man er på riktig vei. Det er også viktig at bilister blir gjort 
oppmerksom på om det er sykkelvei med blandet trafikk.  
 
Det må lages en skiltplan for bedre skilting og merking. 
 
Formålet med skilting av sykkelruter er: 

 Å sikre at syklisten til enhver tid er på selve sykkelruten og på vei til målet 
 Å gi trygghet og bekreftelse underveis 
 Å gi korrekt anvisning om hvorvidt sykkelruten er en del av et sykkelanlegg eller går i 

veibanen 
 Å bidra til å øke den positive opplevelsen av å være på sykkel 
 Å bidra til å markedsføre sykkelruten og sykling som rekreasjon og opplevelse 
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 Å vise andre veifarende (bilister og yrkessjåfører), der det er blandet trafikk at, at det kan 
påregnes syklister der 

 

 
Eksempel på skilting og merking for sykkel, Freiburg Tyskland 

Eksempel på skilting for sykkel, Freiburg Tyskland Eksempel skilting Fornebu 
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5.2.9 Arbeide for bedre tilbud for sykkelparkering 
Et godt og attraktivt sykkelparkeringstilbud gir økt sykkelandel. Det er viktig å trygge sykkelen 
gjennom dagen. Strategien bidrar til å øke sykkelens status og fortrinn fremfor andre 
transportmiddel. Strategien er viktig for å stimulere til flere arbeidsreiser på sykkel, både som 
eneste transportmiddel og som sykkel i kombinasjon med kollektivtransport (bike & ride eller 
ride & bike). 
Offentlige sykkelparkeringsplasser bør etableres på sentrale målpunkter som service- og 
handelssentra, undervisningssteder, i forbindelse med arbeidsplasskonsentrasjoner og 
holdeplasser og kollektivknutepunkt.  
 
Etablering av gode sykkelparkeringsfasiliteter på holdeplasser og kollektivknutepunkt er et godt 
virkemiddel for å øke antall arbeidsreiser med sykkel ved å gjøre det mer attraktivt å kombinere 
sykkel og kollektivreiser (bike & ride). Ved oppgradering av Kolsåsbanen settes det av plass til 
sykkelparkering ved de fleste stasjonene. 
 
Bedrifter oppfordres også til å gi egne ansatte gode sykkelparkeringstilbud. Det går mange 
sykkelparkeringsplasser for hver bilplass.  
 
I forbindelse med kommunedelplan for Sandvika ble det laget en sykkelparkeringsnorm på lik 
linje ned parkeringsnorm for biler. Det foreslås at denne normen utvides til å gjelde for hele 
Bærum. I tillegg foreslås det en norm for ungdoms - og videregående skoler til 0,6 pr elev/ansatt. 
 
Parkeringsnorm for Bærum 
Sykkelparkering Normtall 1) Tilgjengelighet 
Bolig: 4 rom eller 5 rom  2,5   
           3 rom 1,6   
           2 rom 1,3   
           Hybel eller 1 rom 1,0   
               
Kontor:           (pr. 100 m2) 1,0   
Forretning:     (pr. 100 m2) 1,0 Allment tilgjengelig 
Bevertning:     (pr. 100 m2) 6,0 Allment tilgjengelig 
Mosjonslokal: (pr. 100 m2) 1,0 Allment tilgjengelig 
Hotell:              (pr. 100 m2) 0,5   
Ungd.-/v.g. skoler (pr elev/ansatt) 0,6   
Tabell 5-1:  1) Minimumskrav 2) Maksimumskrav 3) Absolutt krav.  m2 = BRA 
 
 
Endringer i bilbruk vil kreve store sykkelanlegg i tilknytning til kollektivknutepunkt, 
arbeidssteder og skoler/studiested. Parkeringsnormen bør etter hvert også inkludere krav om 
garderobefasiliteter. 
 
Bærum kommune bør som bedrift med mange arbeidsplasser gå foran som et godt eksempel ved 
å heve standarden på sykkelparkering og garderobefasiliteter for de ansatte. 
 



Sykkelstrategi for Bærum 
____________________________________________________________________________________________________ 

29

5.2.10 Arbeide for gode garderobefasiliteter ved arbeids- og studiested 
Gode garderobefasiliteter ved arbeids- og studiested er viktig for å få flere til å velge sykkel som 
transportmiddel. Dusj, egne skap til personlige eiendeler og tørkeskap for vått sykkeltøy er viktig. 
Dette kan også redusere syklistenes værforbehold. 
 

5.2.11 Anmode bedrifter om å gjennomgå parkeringspolitikk/norm for bil m/henblikk på 
sykkelbruk 

Redusere parkeringstilbud for bil på arbeidsplasser, etablere sikre sykkelparkeringsplasser, 
eventuelt en avgiftsordning. 
 
I forbindelse med etablering på Fornebu pågår et arbeid med å etablere en slags bysykkelordning 
for innbyggere og ansatte ved bedrifter mellom Lysaker og Fornebu. Flere bedrifter har meldt sin 
interesse. Det foregår nå et samarbeid mellom Bærum kommune og bedriftene på Fornebu for å 
realisere dette. 
 

5.2.12 Arbeide for belønningsordninger på arbeidsplassen 
Belønningsordninger på arbeidsplassen ved bruk av sykkel til jobb, økonomisk eller i form av 
fritid, er også et tiltak for få flere til å sykle. Ordningene kan f. eks. baseres på hvor mye hver 
enkelt reduserer COBBBB2BBBB utslipp ved sykling/gange fremfor bruk av bil. En gjennomsnittsbil 
genererer ca 0,16kg COBBBB2 BBBB pr km. Utgiftene til et slikt tiltak kan muligens tas fra sparte utgifter til 
bilparkering. 
 
Bærum kommune har i flere år praktisert en ”kjøregodtgjørelse” for bruk av sykkel i tjenesten, og 
for tiden utgjør den 5,50kr/km. En oppfordring også til andre bedrifter. 
 

5.2.13 Motivasjon – Informasjon, holdningskampanjer, opplæring på skoler, sykkelby etc. 
Holdningskampanjer/aktiv informasjon om hvilke fordeler, tjenester og tilbud syklistene til 
enhver tid har, kan være med å endre folks transportvaner. F. eks. Sende ut sykkelkart og 
informasjonsbrosjyrer til kommunens befolkning sammen med Bæringen. Det kan også være 
informasjon om trafikkregler ved sykling til både syklister , bilister og gående.  
 
Det bør også arbeides for å få satt opp automatiske tellepunkter med sykkelbarometer på 
trafikkerte strekninger kommunen. Sykkelbarometeret har en lystavle som viser hvor mange 
syklister som har passert. Dette kan være med på å rette mer oppmerksomhet mot sykkeltrafikk. 
 

 

 
 
 
 
 
Sykkelbarometer i  
Odense, Danmark. 
Retter oppmerksomheten mot sykkeltrafikken 
(Foto:SLF) 
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5.2.14 Etablere bysykkelordninger 
Et bearbeidet konsept av Oslos bysykler kan være et nyttig fremkomstmiddel nær 
tettstedene/knutepunktene i Bærum som Sandvika, Bekkestua og på strekningen mellom Lysaker 
og Fornebu. 
Se også pkt. X5.2.11X. 
 
 

6 Forslag til hovedsykkelveinett 2011 

6.1 Grunnlag for nytt hovedsykkelveinett og sekundærnett 
Under arbeidet med revisjon av hovedsykkelveinett og sekundærveinett ble målpunkter som 
sentrumsområder, kollektivknutepunkt, ungdoms-/videregående skoler og utbyggingsretninger 
plottet inn. 
 

 
Figur 6.1 Temakart 1. Grunnlagskart for utarbeidelse av nytt hoved- og sekundær sykkelveinett 
 
Kartet er også vedlagt rapporten i A3 format. 
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6.2 Hovedsykkelveinett 2011 med sekundærveinett og prioritering av manglende 
lenker for gang-/sykkelveier 

 
I arbeidet med revisjon av hovedsykkelveinettet er det i hovedsak transportsyklistene til/fra 
arbeid og skole/studiested som er målgruppen. Transportsyklistene prioriteres ettersom slik 
satsing gir størst gevinst i forhold til miljø og helse. 
 
Statens vegvesens definisjon på transportsyklisten er: 

• Transportsyklisten er bilisten som har parkert bilen.  
• Transportsyklisten har bilistens forventninger til vegnettet.  
• Transportsyklisten er ikke ekstrem. 

 
 

Figur 6.2 Temakart 2. Hoved- og sekundærsykkelveinett 2011 med prioritering av manglende lenker. Nummerert 
etter prioritering. 
 
Kartet ovenfor (også vedlagt i A3 format) viser hoved- og sekundærsykkelveinett, og dagens 
status i forhold til utbygging av nettet. De stiplede linjene viser traséer som mangler 
tilrettelegging for sykkel. De heltrukne linjene viser traséer som er tilrettelagt for sykkel i form av 
gang-/sykkelvei, sykkelveier, eller sykkelfelt. Standarden på sykkelanleggene er imidlertid 
varierende og i mange tilfeller ikke bra nok.  
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Sykkelruten langs E18 er en del av nasjonal sykkelrute nr 1. Kartet viser, med brun stiplet linje, 
den del av ruten som går i egen trasé i boligområder sør for E18 mellom Høvik og Fornebu. 
Denne er et også et alternativ for Forneburettet trafikk. Det nasjonale sykkelnettet er en del av 
det internasjonale rutenettet som avtegner seg i Europa og har som oppgave å binde sammen 
landsdeler og vise fram attraktive områder både når det gjelder natur, kultur og attraksjoner. 
Nettet skal samtidig binde sammen våre største byer og gjøre det mulig å sykle fra sted til sted 
uten å måtte ut på de store trafikkerte vegene. Pr. 1.1.2009 er blant andre Rute 1 Svinesund–
Kristiansand–Bergen (1114 km) etablert, og en del av kystruten Svinesund-Nordkapp. 
 
På hovedsykkelveinettet bør syklister (spesielt transportsyklister) og gående separeres for å 
hindre sammenstøt og ulykker. Idealet vil være en gang-/sykkelvei kombinert med sykkelfelt, noe 
det ofte ikke er plass til i tettbygde strøk. Alternativer er sykkelvei med fortau eller sykkelfelt og 
fortau (jfr. avsnitt X3.3.1X). 
En av de foreslåtte strategiene i denne sykkelstrategien er derfor å lage en plan for, og 
oppgradering av eksisterende g/s-veier (X5.2.4X) 
 
På sekundærsykkelveinettet vil standarden kunne variere fra grus til fast dekke, med og uten 
belysning og gjerne i blandet trafikk i mindre trafikkerte boliggater. En oppgradering med bedre 
skilting/merking og belysning kan her i enkelte tilfeller være tilstrekkelig. 
 
Valg av løsning for de enkelte lenkene vil være en del av det videre arbeidet. 
 
 

6.2.1 Prioriteringsliste hovedsykkelveinett 
 
Tiltak langs E18 og hovedveier, der befolkningstettheten er størst, er høyest prioritert. Nummer i 
prioriteringsliste finnes igjen på kart over Hoved- og sekundær sykkelveinett 2011. 
 
Kriterier: Europaveier, hovedveier øst-vest, tverrforbindelser og senter etter befolkningstetthet. 
 
Prior- 

itet 
Langs 

Vei Veinavn Parsell Lengde 
(m) Kommentar Ansvar 

1 Fv168 Griniveien Oslo grense – Eiksveien 1040 

Del av øst – vest 
forbindelse Bærums 

Verk/Haslum – Oslo langs 
høyt trafikkert hovedvei 

SVV 

2 Fv168 Griniveien  Nordveien - Gamle 
Ringeriksvei 3140 

Del av øst – vest 
forbindelse Bærums 

Verk/Haslum – Røa/ Oslo 
langs høyt trafikkert 

hovedvei 

SVV 

3 E18 Fv157 Sandviksveien  Hestenga – Markalléen 840 Del av hovedsykkelrute 
langs E18 Asker – Oslo. SVV 

4 E18 Fv157 Sandviksveien  Asker grense - Sandvika 
(Bjørnsvika) 1110 

Del av hovedsykkelrute 
langs E18 Asker – Oslo. 

Del av Nasjonal sykkelrute 
nr.1  

SVV 
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Prior- 
itet 

Langs 
Vei Veinavn Parsell Lengde 

(m) Kommentar Ansvar 

5 E18 Fv157 Sandviksveien   Bjørnsvika – Sjøholmen –  
Sonja Henies vei (delvis) 2020 

Del av hovedsykkelrute 
langs E18 Asker – Oslo. 

Del av Nasjonal sykkelrute 
nr.1 

SVV 

6 Fv164 Leif Larsens vei  Brynsveien - Elias Smiths vei 560 

Fortsettelse av Brynsveien. 
Del av tverrforbindelse 

mellom Kolsås/ Bærumsvn 
og E18  

SVV 

7 E18/ 
E16 

Hamang/Elias 
Smithsvei/ 
Jørgen Kanitz gt. 

Bjørnegårdsvingen – 
Sandviksvn 530 

Del av trasé gjennom 
Sandvika. Forbindelse E18 

– E16 retning nord. 
SVV 

8 E18 Fv156 Prof. Koths vei  Markalléen – Philip 
Pedersens vei 1200 Del av hovedsykkelrute 

langs E18 Asker – Oslo. SVV 

9 Fv159 Sandviksvn -   
Stasjonsvn – Dragvn Sjøholmen - Kirkeveien 1910 

Del av tverrforbindelse 
Sandvika – Bærumsvn./ 

Bekkestua 
SVV 

10 Fv164 Høvikveien Dragveien - Bekkestua 960 Del av tverrforbindelse 
Sandvika - Bekkestua SVV 

11 E18 Fv156 Markalléen Strand – Høvik 760 Del av hovedsykkelrute 
langs E18 Asker – Oslo. SVV 

12 E16 Bjørnegårdsvingen Hamang terrasse - Slependvn 720 Forbindelse E18 – retning 
nord.  SVV 

13 Fv166 Vollsveien Bærumsveien - Lysaker 2150 
Del av østre 

tverrforbindelse Grinivn.- 
Bærumsvn.- E18/Lysaker 

SVV 

14 Fv160 Bærumsveien Gjønnes – Egne Hjems vei 860 

Øst-vest trasé gjennom 
Bekkestua +  del av øst-

vest lenke Skui – Jar/Oslo 
grense, Økrivn./ Brynsvn./ 

Bærumsvn. 

SVV 

15 Fv160 Bærumsveien Ved Levre skole 230 
Del av øst-vest forbindelse 

Bærumsvn. E16 – Jar/ 
Oslo grense 

SVV 

16 Fv151 Slependveien  Hestehaugen - 
Bjørnegårdsvingen 280 

Nord – sør forbindelse 
Slependen – Vøyenenga/ 

Bærums Verk 
SVV 

17 Fv164 Brynsveien  Leif Larsens vei – 
Solbergveien 480 Del av tverrforbindelse 

Kolsås/ Bærumsvn - E18 SVV 

18 Fv164 Brynsveien Evjebakken – Bærumsveien 850 Del av tverrforbindelse 
Kolsås/ Bærumsvn - E18 SVV 
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Prior- 
itet 

Langs 
Vei Veinavn Parsell Lengde 

(m) Kommentar Ansvar 

19 Fv156 Gamle Drammensv. Nordraaks vei – Prof. Kohts 
vei 380 

Del av tverrforbindelse 
Bærums Verk – Bekkestua 

- Lysaker/ Oslo 
SVV 

20 Fv165 Gamle Ringeriksvei. Gjønnes - Kleivvn 740 

Nord-sør trasé gjennom 
Bekkestua +  del av 

tverrforbindelse Bærums 
Verk – Bekkestua - 

Lysaker/ Oslo 

SVV 

21 Rv168 Gamle Ringeriksvei  Bærums Verk – Nedre 
Berglia 1150 

Del av øst – vest 
forbindelse Bærums 

Verk/Haslum – Røa/ Oslo 
+ del av tverrforbindelse 

Bærums Verk – Bekkestua 
- Lysaker/ Oslo 

SVV 

22 Fv151 Slependveien Åsløkkveien - Sandviksveien 660 
Nord – sør forbindelse 

Slependen – Vøyenenga/ 
Bærums Verk 

SVV 

23 Fv164 Brynsveien Kolsåsstien – Hauger vestre 250 

Del av tverrforbindelse 
Kolsås - E18, og del av 
øst-vest lenke Skui – 

Jar/Oslo grense, Økrivn./ 
Brynsvn./  Bærumsvn. 

SVV 

24 Fv160 Økriveien Rykkinnveien - 
Skytterhusveien 570 

Del av øst-vest lenke Skui 
– Jar/Oslo grense, Økrivn./ 

Brynsvn./ Bærumsvn. 
SVV 

25 Fv155 Lommedalsveien:  Bærums Verk – Verksgata 600 
Del av forbindelse 

Lommedalen  – Bærums 
Verk - Sandvika 

SVV 

26 Fv166 Vollsveien Griniveien - Bærumsveien 2420 
Del av østre 

tverrforbindelse Grinivn.- 
Bærumsvn.- E18/Lysaker 

SVV 

27 E16 Ringeriksveien Bjørumsaga 910 
Del av  Sandvika – 
Sollihøgda/ Hole 

forbindelse 
SVV 

28 E16 Ringeriksveien Brenna gårdsvei - 
Skoglundsveien 570 

Del av  Sandvika – 
Sollihøgda/ Hole 

forbindelse 
SVV 

29 E16 Ringeriksveien Tømmerdalen - Sakseveien 1570 
Del av  Sandvika – 
Sollihøgda/ Hole 

forbindelse 
SVV 

  Sum parseller  29460   

Tabell 6-1 
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6.2.2 Prioriteringsliste sekundærsykkelveinett 
 

Prior- 
itet Vei Veinavn Parsell Lengde 

(m) Begrunnelse Ansvar 

1 Kv Jongsåsveien Brodtkorbsgt - Sandviksvn 760 Forbindelse nord-sør i 
Sandvika sentrum  vest BK 

2 Kv/ 
Sentr. 

Sandviksvn –  
A. Haukelandspl.- 
Rådhustorget - Jørgen 
Kanitz gt 

Sandviksveien – Gml 
Drammensv. 990 Øst – vest forbindelse 

Sandvika sentrum 
BK/ 
SVV 

3 Fv163 Kirkeveien Gml. Ringeriksv. – 
Tvetervn 1390 

Tverrforbindelse Gml. 
Ringeriksvei - 
Haslumkrysset 

SVV 

4 Fv160 Prestevn/Engervannsv
eien 

Kirkevn. – Leif Larsens 
vei 3010 Tverrforbindelse Sandvika - 

Haslum SVV 

5 Fv170 Nadderudveien Hosleveien - Vollsveien 2690 Del av lenke Bekkestua - 
Eiksmarka SVV 

6 Fv168 Nordveien  Nordvn/Nadderudvn - 
Granåsen 650 Del av lenke Jar – 

Østerås/Grinivn SVV 

7 Fv168 Nordveien Lønnås - Griniveien 690 Del av lenke Jar – 
Østerås/Grinivn SVV 

8 Kv Storengveien  Gml. Ringeriksvei - 
Utgarveien 970 

Del av forbindelse 
Vollsveien – Gml. 

Ringeriksv./Stabekk 
BK 

9 Fv163/ 
164 

Kirkeveien/ Gml. 
Drammensvei/ 
Høvikvn/Snoveien  

Dragveien - Høviksvingen 1260 Høvik stasjon/senter nordfra SVV 

10 Fv155 Lommedalsveien Skolegata - Eineveien 1300 

Del av forbindelse 
Lommedalen  – Bærums 
Verk - Sandvika/Oslo. 

Skolevei 

SVV 

11 Fv163/
Kv Kirkeveien  Gml. Drammensvei – 

Sandviksveien 520 
Del av tverrforbindelse 

E18/Høvik– Bærumsvn./ 
Bekkestua 

SVV/ 
BK 

12 Kv Snaret/Nils Leuchs vei Vollsveien - Nordveien 720 Del av forbindelse Vollsvn.-
Eiksmarka-Østerås-Nordvn BK 

13 Kv Granåsen/Jegeråsen/ 
Rådyrfaret Nordveien - Griniveien 1410 Forbindelse Nordvn – 

Hosletoppen - Grinivn BK 

14 Kv Rolfsbuktveien Rolfstangveien – 
Hundsund grendesenter 630 Del av forbindelse Snarøya/ 

Fornebu - Lysaker SVV/BK

15 Fv155/ 
Kv Lommedalsveien By - Skolegata 2030 Forbindelse til marka SVV/BK

  Sum parseller  19107   

Tabell 6-2 
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7 Gjennomføring 

7.1 Oslopakke 3 
Forslag til Oslopakke 3 ble lagt frem våren 2006. I tiltaksporteføljen er det for hele Akershus satt 
av 2,55 milliarder kroner til trafikksikkerhet, gang-/sykkelveier og miljøtiltak. Disse midlene er 
forutsatt fordelt etter nærmere vurdering fra år til år. Midlene skal brukes til å legge til rette for 
sykkeltrafikk i og rundt kollektivknutepunkter og til det regionale sykkelveinettet, samt 
trafikksikkerhet i forbindelse med skoleveier. 
 
Finansieringen av Oslopakke 3 ble vedtatt i Stortinget 13. mars 2008. En vurdering av 
prosjektporteføljen ble lagt fram for Stortinget 13. mars 2009 sammen med Nasjonal 
Transportplan. Den økonomiske rammen for Oslopakke 3 er anslått til 58 milliarder kroner 
(2009-prisnivå). I tillegg kommer 16 milliarder i jernbaneinvesteringer.  
 
I Styringsgruppen i Oslopakke 3’s forslag til handlingsprogram er det satt av 254 mill.kr til 
gang/sykkelvei på riksvei i Oslo og Akershus i perioden 2011-2014.  
 

7.2 Midler til gjennomføring av tiltak 
Statens vegvesen har ansvaret for bygging av gang-/sykkelveier langs stamvei, riksvei og 
fylkesvei. Fra 1/1 2010 overtok fylkeskommunen som veimyndighet og formell part for de fleste 
riksveier. Fylkeskommunen har fullt finansierings- og prioriteringsansvar for de nye 
fylkesveiene. Ordningen med felles veiadministrasjon for riks- og fylkesveier er opprettholdt. 
Bærum kommune har ansvaret for bygging av gang-/sykkelveier langs kommunalvei. 
 
Statlige midler til bygging av strekninger som mangler langs riksvei i Bærum har vært svært 
begrensede, og det gjenstår derfor fortsatt en del strekninger som mangler et godt tilbud for 
syklister. Investering til gang-/sykkelveier inngår i handlingsprogram for fylkesveger 2011-14, 
vedtatt av Fylkestinget 06.12.2010. Samferdselsplanen inneholder ingen nye gang-
/sykkelveiprosjekter for Bærums del, men gir muligheter for å søke om andel av samleposter på 
til sammen kr. 33 mill for perioden (bl.a. til trafikksikkerhetstiltak, sykkelveiinspeksjoner og 
mindre gang-/sykkelveiprosjekter). 
 
Det er forventet at midler til sykkelveier vil få høyere prioritet fra statens side i årene fremover. 
For å få tilgang til statlige/fylkeskommunale midler er det avgjørende at Bærum kommune har 
vedtatte planer for utbygging av sykkelveier og -anlegg. 
 
Bærum kommune har begrensede midler til tiltak for å forbedre gang-/sykkelveier. Rådmannens 
forslag til handlingsprogram for perioden 2011-2014 inneholder ikke spesifikke bevilgninger til 
gang-/sykkelveier langs kommunale veier. 
 
Fylkeskommunen har signalisert at det kan være midler til planlegging og utførelse av 
parkeringsanlegg for sykkel. Sandvika stasjon har et stort potensial for økt sykkeltrafikk ved 
bedre og større parkeringsanlegg for sykkel. Utbyggingsretningen mot Vøyenenga er perfekt for 
sykling til/fra Sandvika pga lite stigning.  
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Det må vurderes nærmere om muligheten er til stede for at ulike prosjekter kan delfinansieres og 
gjennomføres gjennom rekkefølgebestemmelser i planarbeidet og utbyggingsavtaler.  
 
 

7.3 Hvem gjør hva? 
Sykkelveinettet forslås fulgt opp i en handlingsplan hvor hvert enkelt prosjekt detaljeres noe mer. 
 
Det foreslåtte hoved- og sekundærsykkelveinettet går langs både stamvei, riksveier, fylkesveier 
og kommunale veier. Statens vegvesen har ansvaret for bygging av gang-/sykkelveier langs 
stamvei, riksvei og fylkesvei. Fra 1/1 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for de fleste 
riksveier, men ordningen med felles veiadministrasjon for riks- og fylkesveier er opprettholdt. 
 
Kommunen har ansvaret for bygging av gang-/sykkelveier langs kommunalvei. 
 
Når det gjelder drift av gang-/sykkelveier, så har Statens vegvesen ansvaret langs stamvei, riksvei 
og fylkesveier etter at fylkeskommunen overtok ansvaret for de fleste riksveier fra 1/1 2010. 
Kommunen har i dag ansvaret for drift av gang-/sykkelveier langs ”gamle” fylkesveier og 
kommunalvei. Den rent praktiske overføringsordningen med oppgavefordeling er fortsatt ikke 
endelig avklart. 
 
Statens vegvesen gjennomfører jevnlig sykkelveiinspeksjoner for utvalge strekninger der også 
representanter fra kommunen deltar. Det lages deretter en rapport med status for strekningen og 
behov for tiltak. 
 
I det videre arbeid foreslås det å opprette en gruppe ledet av Bærum kommune, med 
representanter fra kommunen, Statens vegvesen og fylkeskommunen. Gruppen vil være ansvarlig 
for å følge opp strategiene med handlingsplaner/tiltaksplaner. 
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