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Hei Eline
Beklager seint svar.
Det vi tenker er at det er mye som er bra i utkast til ny sykkelstrategi, og vi ser at strategien har blitt
bedre etter høringsrunden. Det er også gledelig å se at strategien nå kommer fra Miljøløftet, og på
den måten signaliserer forpliktelser for alle aktørene.
Det vi er mest opptatt av i lokallaget til Syklistenes landsforening er å få på plass en
sammenhengende, gjennomgående sykkelvei i sentrumsområdet.
Vi er opptatt av at det legges til rette for hverdagssyklistene. Det er folk som skal til barnehagen, til
skolen, på jobben eller bare en tur på butikken, eller de som velger sykkelen for å besøke venner og
familie.
«Offentlig utbyggingsfase 1»
Begrepet «offentlig utbyggingsfase 1» er nytt etter høringsprosessen. Det ser ut som det er mye som
er inkludert i «offentlig utbyggingsfase 1», men det er verd å merke seg at det ikke nødvendigvis er
snakk om noen utbygging. I noen tilfeller kan det omfatte en begrenset tilrettelegging for sykling eller
rett og slett ingen tilrettelegging. Vi etterlyser en klar strategisk prioritering av et hovedsykkelveinett
i sentrumsområdet som kan utgjøre grunnstammen i sykkeltilbudet, og som det er enkelt å bygge
videre på i årene som kommer. Strategien med å bygge innenfra og ut støtter vi. Utbygging av et
sykkelveinett bør starte ved Lille lungegårdsvann og gradvis bygges utover fra sentrumsområdet, på
en gjennomgående og sammenhengende måte. En slik tanke mangler i utkastet til sykkelstrategi.
Merk forskjellen mellom «sykkelnett» og «sykkelvei». Vi ønsker et nett av sistnevnte.
Omdefinering av ordet «sammenhengende»
Den kanskje viktigste innvendingen mot utkastet til strategien er at ordet «sammenhengende»
sykkelnett har blitt redefinert.
I strategien legges det opp til hyppige «systemskifter» som prinsipp. Jf. at det på hver lille strekning
og i hvert kryss skal være sykkelinfrastruktur som er tilpasset de lokale forholdene. Dette er i et
motsetningsforhold til å prioritere syklende trafikk ved f.eks. arealknapphet. Tilrettelegging for
syklende i den grad det er «ledig» areal er dessverre en velkjent strategi i Bergen, og er nok en av
hovedårsakene til at utgående strategi hadde manglende måloppnåelse. Strategien bør endres på
dette punktet.
I den nye strategien kan det «sammenhengende» sykkelnettet bestå av: (side 19)
 Sykling i blandet trafikk med eller uten fortau (altså ingen tilrettelegging)
 Sykling i markerte sykkelfelt på hver side av veien, eller enveisregulert sykkelfelt på den ene
siden av veien
 Enveisregulert sykkelvei adskilt med kantstein e.a.
 Tofelts sykkelvei med fortau
 Kombinert gang- og sykkelvei



«Sykkelgate»

Det er visst nå «sammenhengende» uansett hva det er. (!) Med andre ord så har vi i dag et
fullstendig sammenhengende sykkelnettet i Bergen. Det er nemlig bare motorveier og lange tunneler
hvor det ikke kan sykles i blandet trafikk.
Vi mener derimot det motsatte med begrepet «sammenhengende». Med «sammenhengende»
sykkelinfrastrukturen mener vi at det ikke skal være «systemskifter», dvs. at det ikke skal veksles på å
sykle i blandet trafikk, så litt på et sykkelfelt i veiskulderen, så på ordentlig sykkelvei et kort stykke, så
tilbake sammen med bilene og så litt opp på fortauet. Slike «systemskifter» gir ikke noe
sammenhengende sykkelnett. Noen ganger er det nødvendig med «systemskifter», men da brytes
sammenhengen.
For å unngå å bruke ordet «sammenhengende», så er vårt primære ønske høystandard sykkelvei i
sentrumsområdet, altså sykkelvei uten systemskifter. Selvsagt er det ikke nødvendig gjennom
boliggater, men det bør være et strategisk grep å få til et gjennomgående tilbud i sentrumsområdet
på hovedaksene. En høystandard sykkelvei som kobler sammen sykkeltrafikk fra øst og vestsiden av
Store lungegårdsvann med sykkeltrafikk over Puddefjorden (gjerne på ny bro over fra Dokken til
Laksevågsneset), med sykkeltrafikk i retning Sandviken. Vi tror at det er dette som skal til for at
vesentlig flere skal sykle i Bergen. Merk forskjellen mellom «sykkelnett» og «sykkelvei». Førstnevnte
brukes i strategien. Vi ønsker et nett av sistnevnte.
Forslag: Det skal tilrettelegges for gjennomgående sykkelvei med såkalt sykkelstamveistandard i
sentrumsområdet, med hovedrutene som vist i kartet under. Deler av dette er allerede bygget eller
er pt. under bygging. Det er sammenhengen i nettet som mangler, altså sammenkoblingen av
hovedaksene. Ved å se på området rundt Lille lungegårdsvann og ved å omdisponere et kjørefelt i
Christies gate kan være et godt startpunkt.

Høystandard sykkelvei inn mot Lille lungegårdsvann, hvor sykkelveiene kobles sammen.
Standarden på sykkelinfrastrukturen
Vi har troen på en utvikling hvor vi i årene som kommer vil ha langt flere rullende, myke trafikanter.
Dette er ikke nødvendigvis bare syklende, men også andre trafikantgrupper som vil bruke
sykkelinfrastrukturen. Det er behov for å bygge infrastruktur med høy kvalitet, spesielt i
sentrumsområdet hvor trafikken er høy, og hvor potensialet for flere syklende er størst. Det er
nødvendig med høy standard på sykkelveiene for å gjøre byen mer tilgjengelig for alle brukergrupper,
og gjøre det på en trafikksikker måte.
I tillegg til mange flere syklende på vanlige sykler, vil vi se flere store lastesykler, barnehagesykler og
varetransportsykler. Dette setter krav til standarden på infrastrukturen, både i veibredde og
kurvatur. Demografien i befolkningen er i endring hvor vi får stadig flere og flere eldre innbyggere.
Det er sannsynlig at mange av disse i årene som ligger foran oss vil gjøre omfattende bruk av
elektriske hjelpemidler for å oppnå økt mobilitet.
Det er også viktig å ha i tankene at syklister ikke nødvendigvis har opplæring i trafikkregler, og har
dermed ulike forutsetninger for å ferdes i byen på en trafikksikker måte.
Det Statens vegvesen kaller sykkelstamvei oppfyller de tekniske kravene for å kunne brukes av alle
brukergrupper. Sykkelvei som er separert med fysisk skille fra øvrig trafikk er å foretrekke, men det er
åpenbart at det ikke er behov for slik tilrettelegging gjennom boliggater eller andre veier med lav
fartsgrense og lite øvrig trafikk. Det er viktig at det legges opp til gode kryssløsninger, noe som det
dessverre er få eksempler på i Norge. Til og med på Mindemyren bygges det nå dårlige løsninger i

kryss, f.eks. i krysset mellom Kanalveien og Minde Allé. Her må vi ikke bare lære av sykkelland som
Danmark og Nederland, men rett og slett bare kopiere løsningene.
Det er vanskelig å sykle med store sykler på brostein, og det er ubehagelig for barn å bli filleristet på
en lastesykkel på vei til barnehagen. Det er også utfordrende å sykle med smale sykkeldekk på
brostein, noe som medfører en avvisning av mange jobbpendlere dersom disse må gjennom
brosteinsgater for å komme frem. Gater med brostein bør derfor utgå fra et definert sykkelnett, med
mindre tiltak for å bedre situasjonen kan være aktuelt. Tiltakene med såkalt slipte brostein, slik som i
blant annet er forsøkt i Kong Oscars gate m.fl., har vært mislykkede. Det er derfor oppsiktsvekkende
at Kong Oscars gate ligger inne som en del av sykkelnettet. Det er helt usannsynlig at gaten blir
tilrettelagt for syklende iom. at den nylig er rehabilitert uten slik tilrettelegging.
Forslag: Det må utformes et sykkelveinett med høy standard, adskilt fra annen trafikk.
Sykkelveinettet skal kunne brukes også av store sykler til f.eks. varetransport og for såkalte
barnehagesykler. Samtidig skal sykkelveinettet være et godt alternativ for jobbpendlere på sykler
med smale dekk. Dette stiller krav til sykkelinfrastrukturen både i veibredde, kurvatur og dekke.
Sykkelveiene må være gjennomgående i kryss med annen trafikk, avsluttes før kryssområdet.

Barnehagesykkel. Setter store krav til bredde og standard på sykkelveien

Varelevering med el-sykkel i Bergen (Foto: Transportøkonomisk institutt)

Elektriske fremkomstmidler kommer i mange fasonger. Utstyr som dette fra Nav
Hjelpemiddelsentralen kan også benytte sykkelveier. Det stiller krav til standard på sykkelveien.
Omprioritering av veiareal til sykkelformål
Strategien er svak på det som gjelder omprioritering av veiareal til sykkelformål, et helt sentralt
strategisk grep for å få sykkelinfrastruktur i områder hvor det er arealknapphet. Det er åpenbart at
det ikke mulig å få plass til gjennomgående sykkelveier i sentrumsområdet uten å omprioritere areal
som allerede regulert til veiformål, til sykkelvei. Det er viljen til å prioritere syklende når det er
vanskelig som vil muliggjøre gjennomgående sykkelveier uten systemskifter. Det vanlige er at med en

gang det blir «vanskelig», så tilpasser man seg «lokale forhold», noe som innebærer at
sykkelinfrastruktur må vike for veinettets kapasitet for å ta unna biltrafikk.
Sykkeltunneler
Sykkeltunneler kan være et godt virkemiddel i Bergen for å binde områder sammen og sørge for at
også syklende har en rask og mer direkte rute. Under bygging er nå sykkeltunnelen som skal gå
parallelt med bybanen mellom Minde og Fyllingsdalen. Gjenbruk av den gamle jernbanetunnelen
under Kronstadhøyden kobler byutviklingsområdene på Mindemyren og Høgskolen på Vestlandet
sammen med sentrumsområdet på en helt utmerket måte. Tunnelen gjør at sykkel blir svært
konkurransedyktig mot bilen. Sistnevnte bygges også samtidig med bybanens linje 2. Tidligere er
også en gammel jernbanetunnel under Rothaugen i Sandviken tatt i bruk som sykkeltunnel. I
sykkelstrategien er det også tegnet inn en ny tunnel mellom området fra Handelshøyskolen til
Eidsvåg. Dette for at syklende skal slippe å sykle rundt hele Eidsvågsneset eller over Munkebotn.
Det vi savner er å kunne gjenbruke flere av de gamle jernbanetunnelene i sentrumsrådet til
sykkelformål. Disse står i dag egentlig ubrukte, men sykkelstrategien signaliserer ikke dette som en
mulighet. På kartet under har vi markert hvor det står ubrukte, gamle jernbanetunneler i
sentrumsområdet.
Forslag: Det kan være en idé å åpne for at disse kan vurderes som en mulig del av sykkelveinettet.
Disse tunnelene vil gi høystandard sykkelvei som ikke kommer i konflikt med øvrig trafikk i et område
hvor det er arealknapphet. Tunnelene kan gi et konkurransefortrinn for syklende fremfor biltrafikk, da
reisetiden blir vesentlig lavere.

De fem røde strekene markerer gamle jernbanetunneler, såkalte «havnespor» i sentrumsområdet.
Kun den lille streken øverst på kartet er i dag sykkeltunnel (under Rothaugen).

Gamle tunneler ved Bergenhus festning. Tunnel til Skuteviken til venstre, tunnel til Jernbanestasjonen
til høyre.
Det bør vurderes om en eller flere av jernbanetunneler kan benyttes til sykkelvei.
Nylig avgjørelse i Høyesterett
På fredag i forrige uke kom en avgjørelse fra Høyesterett, den såkalte «mosseveisaken» fra Oslo.
Saken gjaldt at en syklist som unødig hindret kjørene på veien, selv om denne syklet i ca. 30 km/t.
Bakgrunnen var at en buss ble forsinket med noen sekunder, da syklisten syklet i et kollektivfelt langs
Mosseveien på en strekning på ca. 800 meter. Syklisten ble ilagt bot på kr 8500,-, noe som ble
opprettholdt ved at Høyesterett forkastet anken. Høyesterett vektlegger at syklisten syklet i et
kollektivfelt i rushtiden, og at det fantes en alternativ sykkelrute. Den alternative sykkelruten har dog
svært lav standard og innebærer en vesentlig omvei. Det er selvsagt tillatt å sykle i kollektivfelt, men
det var om syklisten unødig hindret annen trafikk som var saken.
Lærdommen fra denne saken er blant annet at det er viktig å redusere fartsgrensen i de gater hvor
det forventes at syklende skal sykle i blandet trafikk, slik at differansen mellom syklende og øvrig
trafikk reduseres. Det er for øvrig også et godt trafikksikkerhetstiltak. I tillegg bør slike veier være
markert som sykkelrute, gjerne med egne skilt som viser dette, selv om ruten ikke er særskilt
tilrettelagt for sykling. Sykkelstrategien angir et «sykkelnett» for Bergen, men viktige
sykkelstrekninger er tatt ut av sykkelnettet. Dette gjelder for eksempel Nattlandsveien, en viktig
sykkelrute for beboere på Landås som skal til butikk, jobb/skole og ikke minst til Haukeland sykehus
som en av byens største arbeidsplasser. Ved å ta slike strekninger ut av sykkelveinettet gir det nå
økte konsekvenser for syklende med den ferske dommen fra Høyesterett.
Sykkelvei uten fortau
Kostnader med utbygging av sykkelvei med fortau etter det Statens vegvesen kaller
sykkelstamveistandard er kostnadskrevende. Utenfor sentrale områder av Bergen kan det alternativt
bygges sykkelvei etter dansk/nederlandsk standard. Bildet under viser sykkelvei uten fortau, noe som
er vanlig i typiske sykkelland som Danmark og Nederland. Bredden på sykkelveiene er 3,5 meter. Det
er også godt tilrettelagte løsninger i kryss med annen trafikk. Gående kan gå i sykkelveien, men
veimerking og skilting markerer tydelig at det er en sykkelvei og den holder en gjennomgående
standard. Dette bedrer trafikksikkerheten sammenlignet med den særnorske kombinerte «gang- og
sykkelvei»-standarden. Flere eksisterende kombinerte gang- og sykkelveier kan enkelt omgjøres til

dansk/nederlandsk standard ved å markere gul midtlinje. Dette kan for eksempel være aktuelt
mellom Fjøsanger og Nesttun, en strekning som Statens vegvesen har planlagt å bruke hundrevis av
millioner på å oppgradere til sykkelvei med fortau (delstrekning 3 av E39 sykkelstamvei). Disse
midlene bør heller kanaliseres til høystandard sykkelvei i sentrumsområdet, altså der behovet er
størst, og potensialet for flere syklende er høyest.
Sykkelvei uten fortau kan være en kostnadsbesparende løsning i byens utkanter, men denne
løsningen som er så vanlig i sykkelland som Danmark og Nederland er ikke nevnt som en mulig
løsning i utkastet til sykkelstrategi.

Dansk standard sykkelvei, adskilt fra øvrig trafikk med midtrabatt eller annet.
Sykkelveien har tilsvarende standard som «sykkelstamvei», men er altså uten fortau.

Mvh
Reidar Thorstensen
Syklistenes landsforening Bergen og omegn, styreleder
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Hei!
På et sykkeltreff før sommeren nevnte byråden den kommende Sykkelstrategien for dere og at vi
gjerne vil ha innspill til den Jeg lurer på om dere har noen kommentarer som dere ønsker at vi skal ta

med videre i arbeidet? Det er ikke lenge til strategien skal behandles politisk her, så jo før innspillene
kommer jo bedre 😊

Med vennlig hilsen
Eline Aresdatter Haakestad
Politisk rådgiver for Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke
Mobil: +47 418 57 400

