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Vi vet at det er bra å sykle – både for vår egen 
helse og for miljø og klima. Derfor har Temaplan 
sykkel som visjon at det skal være: Attraktivt å 
sykle i Asker. Skal enda flere ta sykkelen fatt må 
sykkel både være, og oppfattes som et lettvint, 
trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen – i 
tillegg til et fint trenings- og rekreasjonsmiddel.  
 
I Asker fikk vi vår første sykkelstrategi i 2009 og vi 
fikk status som sykkelby i 2010. Med denne Te-
maplanen, vedtatt av kommunestyret 16. oktober 
2018, har vi vi forpliktet oss ytterligere til å satse 
på sykkel. Planen er ambisiøs med tallfestede mål 
– og hovedmålet er å få en sykkelandel på 8 % 
innen 2026 og 12 % innen 2030. 
 
Temaplanen blir et nyttig arbeidsredskap og en 
drivkraft i kommunens arbeid for å gjennomføre 
tiltak og oppnå målene våre. Sykkelmuligheter 
skal integreres i alt planarbeid, vi skal øke kvalitet 
og videreutvikle sykkelveinettet vårt, og reise-
vanene våre må endres. Satsningen på barn og 
unge er spesielt viktig. Her legger vi også mye av 
grunnlaget for de andre innsatsområdene. Sykling 
blir en naturlig del av hverdagen ved at vi øker 
trafikksikkerheten langs skoleveiene, sørger for 
sykkellek-anlegg i hver ungdomsskolesone, og 
etablerer møteplasser langs skoleveien. Jeg sy-
nes det også er viktig å understreke at mange av 
tiltakene som gjøres for syklister, også gagner 
fotgjengere. 
 
Planen vil hjelpe oss til å systematisere arbeidet 
innad i kommunen, utnytte faglige ressurser og 
bidra til gode samarbeidsplattformer mellom 
kommunen og lag/foreninger, næringsliv, ulike 

brukergrupper, overordnede myndigheter og na-
bokommuner. 
 
Planen har allerede bidratt til økt samarbeid gjen-
nom en åpen og inkluderende prosess der bl. a. 
De unges kommunestyre, Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen, Asker Idrettsråd og Asker 
Cykleklubb har bidratt til planen. I tillegg har vi hatt 
åpent møte for alle innbyggere i Asker og to ar-
beidsverksteder med deltakere fra Asker kommu-
ne, nabokommuner, Statens vegvesen, Akershus 
fylkeskommune og representanter fra frivillige 
organisasjoner.  
 
Jeg takker alle som har bidratt til denne flotte 
sykkelplanen – spesielt saksordfører Bernt Bucher 
Johannessen.  
 
Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det 
lokale miljøet og det globale klimaet. I tillegg får vi 
et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og posi-
tive helseeffekter for den enkelte. Etter kommune-
sammenslåingen med Røyken og Hurum i 2020 
vil vi utarbeide en felles sykkelplan, deretter skal 
vi rullere planen hvert fjerde år. Da vil dette arbei-
det fortsette som en viktig del i oppfølgingen av 
FNs bærekraftsmål.  
 
Med disse utvalgte strofene fra diktet «Å sykle» av 
Stein Mehren er det bare å la bilen stå – sykkelen 
venter!  
 
Salige er de syklende. I fullsommerfryd 
Svever de, nesten to meter over bakken 
I dirrende solpletteringlende speil av hete 
Mens lyset dasker dem muntert over ansiktene 
Lattermilde i sykkelbjellenes løvrom 
 
Salige er de syklende. I sjøer av duft 
Gjennom marker som svimer i kornsus og sol 
I nedoverbakkenes frinav, med håret i vinden 
 

 
 
Lene W. Conradi 
Ordfører  

FORORD 
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"Temaplan sykkel 2018–2030" skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å sykle i Asker og hovedmålet er å 
oppnå en sykkelandel på 8 % innen 2026 og 12 % innen 2030. For å oppnå dette må det legges til rette 
for at sykkel både er, og oppfattes som, et lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen, i tillegg til 
et fint trenings-, og rekreasjonsmiddel. 
 
 
Formål: 
Formålet med planen er å definere Askers målsettinger for arbeidet med sykkel. Temaplanen definerer 
nytt sykkelveinett, og inneholder innsatsområder og handlingsplan med prioriterte tiltak. Planen har et 
langsiktig perspektiv, fra 2018 til 2030, og skal danne grunnlag og legge føringer for Asker sin sykkelsat-
sing frem mot 2030. 
 
 
Innsatsområder, mål og tiltakspakker: 
Temaplan sykkel har fire innsatsområder, med tilhørende mål og handlingsplan med tiltakspakker,  
se figur under:  
 

  

SAMMENDRAG  
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Kort beskrivelse av de fire innsatsområdene: 
  

1» Arealbruk og planlegging:  
Innsatsområdet omhandler organisering og styrking av kommunens sykkelarbeid for å sikre stadig 
bedre forhold for sykling i kommunen. 

2» Kvalitet på tilbudet:  
Innsatsområdet handler om å legge bedre til rette for sykling og sykkelbruk gjennom økt satsing på 
standard, drift og vedlikehold av infrastruktur for sykkel.  

3» Reisevaner: 
Innsatsområdet tar sikte på endring av holdninger gjennom informasjonsarbeid, motivasjonstiltak, 
kampanjer og at kommunens ansatte går foran som gode eksempler. 

4» Barn og unge: 
Innsatsområdet handler om å gjøre det enklere, tryggere og mer attraktivt å sykle til skole og fritids-
aktiviteter. 

 
Handlingsplan med utvalgte tiltak: 
 

   

TILTAKSPAKKE NR. TILTAK 

 
1. Arealbruk og  
    planlegging 

1A Styrke sykkelarbeidet 
1B Temaplan sykkel og sykkelveinettet legges til grunn i alle planprosesser 
1C Digitale kartløsninger   
1D Vei- og gatebruksplan for Asker sentrum 
1E Planbank for sykkel 
1F Samarbeid med andre kommuner 
1G Kunnskapsgrunnlag 
1H Flere sykkeltellere 

 
2. Kvalitet på  
    tilbudet 

2A Skilting 
2B Videreutvikling av sykkelveinettet 
2C Drift og vedlikehold 
2D Sykkelparkering ved offentlige målpunkt 

 
3. Reisevaner 

3A Motivasjonstiltak for bruk av sykkel 
3B Kommunens ansatte skal gå foran som gode eksempler  
3C Sykkeltilrettelegging ved kommunale arbeidsplasser 
3D Samarbeid for økt sykkelbruk 

 
4. Barn og unge 
 
 

4A Attraktive skoleveier 
4B Bilfrie soner rundt barneskoler 
4C Sykkelparkering ved viktige målpunkt for barn og unge 
4D Samarbeid med lag og foreninger 
4E Satsing på sykkel i skolen 
4F Sykkellek 
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Finansiering: 
Kostnadene knyttet til planen er anslått til å være større enn dagens finansiering. Totalt for de fire innsats-
områdene er det grovt beregnet 8,7 mill. kr. til driftstiltak årlig, pluss ca. 0,5 mill. ekstra i 2019 til mulig-
hetsstudie av bysykkelordning i Asker. For investeringsmidler er det grovt beregnet en årlig sum på 10 
mill. kr. uten at kostnader til byggeprosjekter er tatt med i regnestykket. Det vil det si at dagens årlige 
ramme på 10 mill. kr. dekker alt av mindre investeringstiltak, men ikke driftstiltak eller bygging av sykkel-
veier.  
 
For å kunne øke styrken i sykkelarbeidet og anvende bevilgede midler på en god måte, må også faglige 
ressurser avsettes til arbeidet på alle relevante avdelinger/enheter. Begge budsjettpostene er svært vikti-
ge for å kunne lykkes med sykkelarbeidet. 
 
 
Nytt sykkelveinett: 
For å øke sykkelandelen må det tilrettelegges for alle typer syklister. En viktig del av arbeidet er å definere 
et helhetlig sykkelveinett. Med et oppdatert sykkelveinett er det lettere for kommunen å planlegge og av-
grense fremtidige sykkeltiltak ved å vise hvilke strekninger som skal tilrettelegges for sykling. 
 
Nytt sykkelveinett vektlegger de kortere hverdagsreisene gjennom et finmasket nett med god deknings-
grad for boligområder, arbeidsplasser, målpunkt for aktivitet/handel, skoler, barnehager og kollektivknute-
punkt. Planen vektlegger også etablering av et sammenhengende nett for sykling med effektive forbindel-
ser og god lesbarhet i systemet.  
  
 
Medvirkning: 
Innbyggerne i Asker har medvirket i arbeidet med planen gjennom workshop og De Unges kommunesty-
re. I tillegg har man gjennomført arbeidsverksteder med deltagere fra ulike enheter i kommunen, Asker 
Velforbund og andre frivillige organisasjoner. Innspill herfra har blitt tatt med videre i arbeidet med tema-
planen og lagt til grunn for valg av mål og tiltak i planen. 
 
 
Ansvar for gjennomføring: 
Spesifikke ansvarsområder og ansvarlige personer tilknyttet tiltakene, vil bli fordelt innad i Asker kommu-
ne. Det er behov for en dedikert ressursperson som kan ha det overordnede ansvaret for temaplanen, og 
sikre en helhetlig oppfølging. Personen må ha tilstrekkelig med tid for å kunne arbeide konsentrert med 
gjennomføringen. I tillegg vil samarbeid, både internt i Asker kommune, med nabokommuner, statlige 
enheter og med ulike frivillige organisasjoner, være en viktig forutsetning for å lykkes med planen.   
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Foto: Asker kommune 
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Grønn mobilitet: Begrepet benyttes om å snu det tradisjonelle trafikkhierarkiet til å prioritere bilbruk la-
vest og tilrettelegging for miljøvennlig transport, slik som gående, syklende og kollektivtransport høyest. 
 
Transportmiddel: Enhver form for kjøretøy som forflytter mennesker eller varer.  
 
Sykkelandel: Andel av persontransport som skjer med sykkel i forhold til totalsum for alle transportmidler 
(kollektiv, gange, sykkel, bil). 
 
Sykkelsystem: Grupper av løsninger som tilrettelegger for samme syklemønster og plassering i trafikken.  
 
Sykkelfelt: Kjørefelt som er avsatt til syklende.  
 
Sykkelvei: Vei som er bestemt for syklende. Veien er skilt fra annen vei med gressplen, grøft, gjerde, 
kantstein eller på annen måte.  
 
Systemskifte: Overganger mellom forskjellige typer anlegg for syklende.  
 
Sykkelveinett: Veinett for syklende som kan bestå av veier med blandet trafikk, sykkelfelt og sykkelveier. 
Sykkelveinett kan være delt inn i hovednett og sekundærnett.  
 
Hovedsykkelveinett for sykkel: Hovedsykkelveinettet skal håndtere gjennomgående sykkeltrafikk, og 
følger hovedsakelig hovedveier og samleveier. På hovedsykkelveinettet skal det være høy standard på 
løsningene.  
 
Sekundærsykkelveinett for sykkel: Sekundærsykkelveinettet skal gi adkomst til hovednettet fra områ-
der som ikke er dekket av hovednettet, og følger gater med mindre trafikk, ofte boliggater. Sekundærsyk-
kelveinettet har noe lavere standard enn hovedsykkelveinettet med tanke på løsninger som skal velges. 
Med dette menes mindre investeringer i løsninger, men at minstekravet er at trafikksikkerhet, drift og ved-
likehold skal prioriteres. 
 
Dekningsgrad: Andelen av bebygd område/målpunkt innenfor 200 meter i luftlinje fra nærmeste definerte 
sykkelforbindelse i sykkelveinettet.  
 
Målpunkt: Allment tilgjengelige steder/områder med mange besøkende, som f.eks. skoler, idrettsanlegg, 
handelssentre eller kulturinstitusjoner. 
 
  

DEFINISJONER 
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1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT  
Overordnede målsetninger legger til grunn en 
sykkelandel i byer på 20 % (NTP 2018 m.fl.). As-
ker er en sentral kommune, med Asker sentrum 
utpekt som regional by, og bør etterstrebe å opp-
nå de overordnede målsetningene. Sykkelandelen 
i Asker er i dag betydelig lavere, men det finnes et 
stort potensial for å øke denne.  
 
Nullvekstmålet for biltrafikk, der veksten skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange, ligger til 
grunn for planen. Det gjennomføres mange korte 
reiser i Asker, og flere av disse kan bli overført til 
sykkelreiser. For å klare dette må sykkelveinettet 
være attraktivt, slik at sykkelen blir et naturlig og 
lett valg. Det er ofte raskest og lettest å sykle de 
korte turene. 
 
Asker kommune har store ambisjoner om å bli 
attraktiv for syklister, og øke sykkelandelen. Asker 
kommune har vært medlem av sykkelbynettverket 
siden 2006, og i 2010 ble Asker utnevnt til sykkel-
by av Akershus fylkeskommune og Statens veg-
vesen. Kommunen forplikter seg dermed til å 
gjennomføre tiltak for å gjøre det lettere å være 
syklist i Asker. "Sykkelby"-prosjekter skal gi synli-
ge effekter på kort sikt.  

 
Dette skal gjøres gjennom tiltak som: 
 

» Får flere til å sykle 
» Øker fremkommeligheten for syklistene 
» Bedrer trafikksikkerheten 
 
Å definere et sykkelveinett er en viktig del av 
kommunens sykkelarbeid. Et utbygget sykkelvei-
nett gir kortere reisetider, er arealeffektivt og kan 
bidra til bedre fremkommelighet for kollektivtrafik-
ken. I tillegg gir sykling mindre klimagassutslipp 
og bedre folkehelse.  

 
  

 HVORFOR SKAL ASKER BLI EN BEDRE SYKKELBY?

Foto: Lauluten 
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1.2 HVORFOR SATSE PÅ SYKLING? 
Satsing på sykling er ett av flere virkemidler for å 
endre reisevaner og oppnå mer miljøvennlig 
transport. Sammenlignet med kollektivreisende 
har man som syklist større fleksibilitet og valgmu-
ligheter når man skal fra A til B. I tillegg vil man 
som syklist kunne reise lenger, og korte ned reise-
tiden sammenlignet med å gå. Sykling har derfor 
et stort potensial for å ta mange av de korte reise-
ne i hverdagen.  
 
I tillegg bidrar sykling til mer miljøvennlig trans-
port, og overgang fra bil til sykkel gir reduksjon i 
CO2-utslipp. Bedre luftkvalitet sammen med mind-
re støy bidrar til et triveligere nærmiljø. 
Sykling har i tillegg positive helseeffekter og økt 
andel sykkelreiser vil ut i fra en samfunnsøkono-
misk vurdering være lønnsomt (Statens vegvesen 
2014). 
 
Dersom flere velger sykkel fremfor bil, vil det bidra 
til å generere trivelig byliv. Syklister tar mindre 
plass enn bilister i gatebildet, noe som i tillegg vil 
gi mer plass til fotgjengere. Det er dermed et eg-
net transportmiddel i byer og tettsteder, der kam-
pen om arealene er stor. Sykkelen kan gi enda 
mer direkte reiser fra dør til dør enn bilen fordi det 
er lettere å anlegge sykkelparkering enn bilparke-
ring nær de ulike målpunktene (TØI 2016). Å re-
dusere antallet biler i bybildet gjør også at fot-
gjengerne føler seg tryggere og mer prioritert.  
 

 
Internasjonalt har vi forpliktet oss til å redusere 
klimagassutslipp og satse på mer miljøvennlige 
transportmidler. Den viktigste klimaføringen er 
Parisavtalen, som handler om å redusere utslipp, 
begrense global oppvarming og bli mer robust for 
å kunne tilpasse seg klimaendringene. Norge 
forpliktet seg til avtalen i 2015. Avtalen er imple-
mentert i nasjonale føringer og planer.  
 
Viktige nasjonale føringer er Klimaforliket, Nasjo-
nal transportplan, Nasjonal sykkelstrategi og Stor-
tingsmelding 18 om bærekraftige byer og sterke 
distrikt. Informasjon om disse finnes i kapittel 1.5.  
 
På regionalt nivå er tilrettelegging for mer kollek-
tiv, sykkel og gange viktige satsingsområder, og 
man synliggjør et behov for bedre tilrettelegging.  
 
På lokalt nivå er både kommuneplan, sykkelbyav-
talen og sykkelstrategien viktige føringer for As-
kers sykkelsatsing. Sykkelstrategien 2008-2029 
tar for seg hovedsykkelveinett fra 2008 og hvilke 
tiltak som må gjennomføres for å bedre forholde-
ne for sykling i kommunen. I tillegg fokuserer både 
Kommunedelplan for Idrett friluftsliv og fysisk akti-
vitet 2016-2028 og Kommunedelplan for folkehel-
se 2015-2026 på økt hverdagsaktivitet, blant an-
net i form av tiltak for å få flere til å gå og sykle i 
hverdagen. 
  

"Gjør det for helsen din" 
"Gjør det for å bli mer lykkelig" 
"Gjør det for å være mer sosial" 
"Gjør det for lommeboken din" 

"Gjør det for å bli mer kreativ og produktiv" 
"Gjør det for klimaet" 

"Gjør det for bedre nabolag og fremtiden til alle" 
 

Brent Toderian 
(kanadisk byplanlegger og tidligere byplansjef i Vancouver) 
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1.3 FORANKRING AV TEMAPLANEN 
Prosjektgruppen har bestått av personer fra 
Kommunalteknisk avdeling (KTA/samferdsel), 
Plan og bygningsavdelingen (PBA/plan) og Stra-
tegi og samfunn i Asker kommune, samt personer 
fra Statens vegvesen. Prosjektgruppen har hatt en 
bred dialog med interne virksomheter og tjeneste-
områder angående foreslåtte tiltak. Tiltakene har 
blitt drøftet på ledernivå.  
 
Styringsgruppen har bestått av direktør for Kultur 
og teknikk, samt ledere for PBA og KTA. 
 
Det er gjennomført to arbeidsverksteder høsten 
2017 hvor alle aktuelle virksomheter i Asker kom-
mune, Akershus fylkeskommune, Statens vegve-
sen, nabokommuner og andre aktuelle interessen-
ter ble invitert. Det var bred deltakelse og godt 
engasjement. 
 

1.4 ANSVAR FOR GJENNOMFØRING 
Spesifikke ansvarsområder og ansvarlige perso-
ner tilknyttet tiltakene, vil bli fordelt innad i Asker 
kommune. En dedikert ressursperson bør ha det 
overordnede ansvaret for temaplanen. Tilstrekke-
lig arbeidstid er avgjørende for å kunne jobbe 
konsentrert, og oppnå sykkelplanens definerte mål 
og strategier.  
 
 

Nedenfor er enheter med ansvar for gjennomfø-
ring av temaplanen listet opp:  
 
Sentrale virksomheter (tjenesteområde): 
» Utvikling (Administrasjon og ledelse) 
» Plan og bygningsavdelingen/PBA (Teknikk  

og miljø) 
» Kommunalteknisk avdeling/KTA (Teknikk  

og miljø) 
» Natur og idrett (Kultur, frivillighet og fritid) 
» Biblioteket (Kultur, frivillighet og fritid) 
» Innbyggertorgene (Kultur, frivillighet og fritid)  
» Strategi og samfunn (Administrasjon og  

ledelse) 
» Asker Drift (Teknikk og miljø) 
» Eiendomsdrift og forvaltning (Eiendom) 
» Eiendomsdirektøren (Eiendom) 
» Prosjekt og utbygging (Eiendom) 
 
Sentralt tjenesteområde: 
» Oppvekst 

 
Andre aktører og samarbeidsarenaer: 
» Asker Idrettsråd 
» Asker Cykleklubb 
» Asker Velforbund 
» De unges kommunestyre 
» Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
» Nærmiljøsentralene  
» Syklistenes Landsforening Asker og Bærum  

Foto: Lauluten 
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1.5 OVERORDNEDE MÅL OG FØRINGER  
Som nevnt i kapittel 1.1 foreligger det flere over-
ordnede føringer til grunn for sykkelplanleggingen. 
Disse begynner på nasjonalt nivå, og går helt ned 
til stedstilpassede krav på kommunalt nivå. 
 
I de påfølgende tabellene følger en kort oppsum-
mering for gjeldende mål og føringer som er rele-
vante for sykkelplanleggingen i Asker. 
 
NASJONALE FØRINGER 

Nasjonal transportplan 2018-2029 
 

Det legges til grunn mål om at sykkelandelen i byene 
skal være på 20 prosent, og på landsbasis er målet 8 
prosent.  
 

Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 
(Et av Grunnlagsdokumentene for NTP) 
 

Hovedmål:  
» Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 prosent av alle  

reiser innen 2023 (Sykkeltrafikken bør minst dob-
les i byer og tettsteder for å kunne nå hovedmålet, 
siden det totale antall reiser forventes å øke).  
 

 Delmål:  
» Fremme sykkel som transportform 
» Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet 
» Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for  

syklister 
» 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen 

 

Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 – 2012) Norsk 
klimapolitikk) 
  

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

Lov om klimamål (Klimaloven) 
 

» Utslipp av klimagasser i 2030 skal reduseres med 
minst 40 prosent fra referanseåret 1990. 

» Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med 
lavutslippssamfunn menes et samfunn hvor klima-
gassutslippene er redusert for å motvirke skadelige 
virkninger av global oppvarming som beskrevet i 
Parisavtalen. 
 

 
 

REGIONALE FØRINGER 

Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus 

 

» Planen skal bidra til at all trafikkvekst skal skje 
med sykkel, gange og kollektiv. 

» Investeringer og prioriteringer i transportsystemet 
skal understøtte utviklingen av en effektiv areal-
bruk, og gi økte andeler av persontrafikken med 
kollektive transportmidler, sykkel og gange. 

  

Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 
 

» Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområ-
der som bidrar til gange og sykling, kollektivreiser 
og bykvalitet 

» Utnytte eksisterende og planlagt transport- 
infrastruktur 

» Videreutvikle et differensiert transporttilbud som 
gir mobilitet for alle 

» Ivareta trafikksikkerhet i alle deler av samferd-
selssystemet 

» Stimulere til bruk av kjøretøy som er energieffek-
tive, har lave klimautslipp, og gir lite støy og lokal 
luftforurensing 
 

Regional sykkelstrategi og handlingsplan (for 
Statens vegvesen Region øst 2014-2017) 
  

Bidra til å nå målsettingene i Nasjonal transportplan 
2014-2023 og Nasjonal sykkelstrategi.  
  
Hovedmål:  
» Statens vegvesen Region øst skal gjennom et 

profesjonelt, fremtidsrettet og inkluderende ar-
beid bidra til at vi dobler sykkelandelen innen 
2023. 

  
Delmål:   
» Statens vegvesen Region øst skal arbeide for at 

alle typer syklister føler seg trygge i anleggene 
våre. Anleggene skal være attraktive, ha god 
fremkommelighet og være trafikksikre. 

 
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 
2015-2030  
 

Sykkelstrategien for Akershus fylkeskommune følger 
opp nasjonal og regional sykkelstrategi. For å nå 
dette målet kreves styrket innsats på sykling i alle 
byområder og tettsteder hvor sykkeltrafikken minst 
må dobles. I byene bør sykkelandelen være på 10-20 
% avhengig av lokale forhold.  
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KOMMUNALE FØRINGER 

Kommuneplan Asker (2018-2030) 
  

Mål for areal og transport:  
» Persontransportveksten tas kollektivt og/eller 

med gange/sykkel, og på lengre sikt reduseres 
privatbilbruken. 

 
Strategi for nærsentrene:  
» Sikre at det etableres et innfartsparkeringstilbud 

for sykkel og bil for overgang til kollektiv. 
 

Sykkelstrategi Asker 2008-2029 
 

Hovedmål:  
» Gjøre sykkel til et alternativt transportmiddel for 

flere 
» Bedre sikkerhet for syklister 
» Bedre fremkommelighet for syklister 
» Stimulere til økt sykkelbruk i fritiden 
» Stimulere til at sykkel blir benyttet som trans-

portmiddel til fritidsaktiviteter 
 
Delmål:  
» Risikoen for å bli drept eller varig skadd i veitra-

fikken skal ikke være høyere for en syklist enn for 
en bilist innen 2015 

» Andelen sykkelreiser skal øke med 30 % fra 
dagens nivå innen 2015 

» Øke antall korte sykkelreiser (fokusere på elever 
ved ungdoms- og videregående skoler) 

» Øke sykkelfremkommeligheten langs Slemme-
stadveien mellom Røyken grense og Bærum 
grense innen 2015 

» Separere syklister og gående i områder med høy 
tetthet av fotgjengere 

» Asker skal innen 2009 ha en tydelig og lett gjen-
kjennelig sykkelskilting 
 

 

 

Folkehelseplanen (KDP for folkehelse 2015-2026) 
 

Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet 
Aktive selvstendige eldre 
 

KIF-Planen (KDP for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 2016-2028) 
 

» Innbyggerne i Asker skal bevege seg mer i hver-
dagen 

» Innbyggerne i Asker har mulighet til friluft og 
egenorganisert fysisk aktivitet der de bor 

» Alle innbyggerne i Asker har mulighet til bevegel-
sesglede på sine premisser 

» Idretten har en sterk rolle for en mer fysisk aktiv 
befolkning 

 

Energi- og klimaplan 2013-2030 
 

» Asker kommune skal redusere sitt klimagassut-
slipp med 80 prosent innen 2020 sett i forhold til 
2007. I 2030 skal Asker kommune være klima-
nøytral. 

» Asker kommune skal legge til rette for at Asker-
samfunnet reduserer klimagassutslippet med 
50 % innen 2030 sett ift.1991. Askersamfunnet 
skal være klimanøytralt innen 2050. 
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Figur 2-1 Den typiske løsningen for syklister i Asker er gang- og sykkelvei som ikke separerer gående og syklende  
(Foto: Lauluten). 

2.1 ASKERSYKLISTEN  
Asker kommune er utnevnt til sykkelby, og har 
dermed forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å 
gjøre det enklere å være syklist i Asker. Den jevne 
innbygger i Asker velger likevel i liten grad sykkel 
som fremkomstmiddel. 37 % av Askers innbygge-
re svarer at de aldri sykler (Sintef 2015), og sykke-
landelen i Asker (og Bærum) kommune har ligget 
jevnt på 3 % i lengre tid (Prosam 2015).   

 
På tross av lav sykkelandel viser tellinger av par-
kerte sykler at mange sykler til Asker stasjon. Av 
745 sykkelparkeringsplasser rundt Asker stasjon 
ble det i mai 2018 telt 413 parkerte sykler og i juni 
469 parkerte sykler. I slutten av august var tallet 
på parkerte sykler på dagtid 452. Dette blir dess-

verre ikke registrert i reisevaneundersøkelsene, 
som kun tar hensyn til turens lengste reise, som i 
dette tilfellet er en togreise. Det er derfor antatt at 
Asker har positive mørketall for sykkelbruk i kom-
munen. 
 
Av de som sykler, sykler den største andelen 
(32 %) kun 1-2 ganger i uken. Den gjennomsnittli-
ge avstanden for sykkelreiser i kommunen er 5,6 
km. Dette tilsvarer en sykkeltur på ca. 19 minutter. 
Syklistene informerer om at hovedgrunnen til at de 

sykler er på grunn av helseeffekten (Sintef 2015).  
I sommerhalvåret er det flere kvinner enn menn 
som sykler, mens det i vinterhalvåret er flere 
menn som sykler (tallene er hentet fra reisevane-
undersøkelsen blant ansatte i Asker kommune og 
utvalgte bedrifter i 2017). Samme undersøkelse 
viser at flertallet av syklistene enten er under 20 
eller over 40 år. Mer tallgrunnlag om sykkel i As-
ker finnes i sykkelregnskapet, se vedlegg 2.  

 DAGENS SITUASJON 

5,6 km 
19 min 
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Figur 2-2 Det krever nye driftsmidler for å opprettholde 
gode sykkelforhold i vinterhalvåret (Foto: Lauluten). 

2.2 UTFORDRINGSBILDET 
Det er flere grunner til at den jevne Askerinnbyg-
ger ikke bruker sykkel som fremkomstmiddel i 
hverdagen.  
 
Kommunen har et relativt spredt bebyggelses-
mønster. Det er stedvis lange avstander, noe som 
gjør det utfordrende å tilrettelegge for alle. Det 
kuperte terrenget i Asker gjør det stedvis vanske-
lig å gjøre det attraktivt å sykle. Sykkeltilretteleg-
gingen følger i stor grad bilveisystemet, og åpner i 
liten grad for "snarveier" for gående og syklende. 
Gang- og sykkelveinettet langs de viktigste fylkes-
veiene er imidlertid godt utbygd.  
 
Tilbudet for syklistene i Asker er i all hovedsak 
gang- og sykkelveier som ikke separerer fotgjeng-
ere og syklister. Gang- og sykkelveiene har 3 
meter med asfaltert bredde. Kvaliteten varier, med 
stedvis mange private avkjørsler og krysnings-
punkter. De største barrierene er E18, høytrafiker-
te fylkesveier og jernbanen. Gang- og sykkelveitil-
budet mangler tverrforbindelse mellom Slemme-
stadveien og Røykenveien og langs E18-
korridoren. Det er ingen spesiell tilrettelegging for 
syklister i sentrumsområdene. 
En annen årsak til at sykkelandelen er lav er at 
privatbilen står sterkt i Asker. Dette vises blant 
annet gjennom at de interne turene i Asker domi-
neres av privatbil (også arbeidsreiser). Hushold-
ningene i Asker har i stor grad tilgang på bil. Tall 
fra RVU 2013/14 viser at 47 % av husholdningene 
har én bil, 36 % har to biler, og 8 % har tilgang på 
tre eller flere biler (Prosam 2015). Bilistene blir 
også gjennomgående høyt prioritert i dagens tra-
fikksystem med god tilgjengelighet for bil i hele 
kommunen, og rikelig med parkering. Hele 85 % 
av de som har tilgang på bil har gratis parkerings-
plass ved arbeidsstedet (gjelder Asker og Bærum) 
(RVU 2013-14).  
 

 

Tiltak som påvirker bil vil i stor grad være utslags-
givende for valg av fremkomstmiddel. Eksempel-
vis vil muligheten til å parkere gratis vs. mot avgift, 
gi store utslag for om man velger å kjøre bil eller 
ikke. Dette gjelder spesielt på korte reiser under 3 
km (TØI 2011). 
 
Det er utfordrende å få folk til å sykle om vinteren. 
Glatte veier, varierende driftskvalitet, større behov 
for påkledning og utstyr som piggdekk etc. gjør 
terskelen høy for vintersykling. Man vet at sykkel-
andelen i Asker er lavere om vinteren. For å øke 
denne andelen er det avgjørende å satse på god 
vinterdrift, både for fotgjengere og syklister. Det å 
øke andelen vintersyklister er viktig for å avlaste 
kollektivtrafikken og veinettet. 

Det er ulike veieiere i kommunen. Asker kommune 
er ansvarlige for kommunale veier, mens Akers-
hus fylkeskommune gjennom Statens vegvesen er 
ansvarlige for riks- og fylkesveier. Fylkesveinettet 
utgjør store deler av etablerte gang- og sykkel-
veier kommunen. Ettersom kommunen selv ikke 
er veieier er handlingsrommet og påvirkningskraf-
ten minimal når det gjelder prioritering av drift og 
vedlikehold på disse veiene. Eiendomsstruktur tett 
på eksisterende nett gjør utvidelse og eventuelle 
inngrep utfordrende og kostbare. 

  
  

47 % 36 % 8 % 



 

 
SIDE 20 

2.3 POTENSIAL 
Asker kommune er en pendlerkommune. Arbeids-
reiser utgjør 27 % av hverdagsreisene (Prosam 
2015). Mens de fleste reisene mellom bosted og 
arbeid internt i Asker kommune er under 10 km, er 
de fleste arbeidsreisene til nabokommune over 10 
km (TØI 2007). 
 
Gjennomsnittlig reiselengde i Asker og Bærum er 
12,7 km per reise. Kun 35 % av reisene er 10 km 
eller mer (Prosam 2015). Sett i sammenheng med 
dagens fremkommelighetsproblemer for biltrafikk 
på veinettet tilsier det et stort potensial for sykling i 
kommunen. Dette gjelder særlig for kortere reise-
lengder og inn mot kollektivtilbud for lengre reiser.  
Enda større blir potensialet ved økt bruk av el-
sykkel. El-sykkel vil både kunne bidra til å øke 
sykkelens rekkevidde, og ikke minst til å gjøre det 
betydelig mindre anstrengende å sykle i områder 
med store høydeforskjeller. Dette vil kunne gjøre 
(el-)sykkel til et foretrukket transportmiddel på 
langt flere reiser, og blir et aktuelt reisemiddel for 
helt nye brukergrupper.  
 
2.4 NYE ASKER KOMMUNE 
Stortinget har formelt vedtatt at Asker kommune, 
Hurum kommune og Røyken kommune slås 
sammen fra 1. januar 2020.  
 
Nye Asker kommune innebærer ny organisering 
og lokalisering, og medfølgende nytt transportbe-
hov knyttet til blant annet kommunale tjenester og 
arbeidsplasser. Fremtidig transportbehov er ikke 
kjent per i dag, men det er ganske sikkert at ikke 
alle ansatte vil ha et godt kollektivtilbud og at rei-
seveien til jobb kan bli endret. 
 
Røyken kommune utarbeidet sykkelstrategi for 
kommunen i 2017. Hurum kommune har ikke en 
sykkelstrategi per dags dato. Når nye Asker kom-
mune etableres bør temaplanen og sykkelstrate-
gien samkjøres og rulleres.  
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Foto: Lauluten 
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Nasjonale, regionale og kommunale mål har vært 
utgangspunktet for definisjonen av mål for Tema-
plan sykkel. Dette kapittelet omtaler planens vi-
sjon og hovedmål.  
 

3.1 VISJON 
  

"Attraktivt å sykle i Asker!" 
 
Temaplan sykkel skal bidra til at det er attraktivt å 
sykle i hverdagen for alle typer syklister. Dette 
krever en bred satsing på sykkel innenfor flere 
innsatsområder, fra fysiske infrastrukturtiltak til 
bevisstgjøring og endring av reisevaner. 
 

3.2 HOVEDMÅL 
 

"Øke sykkelandelen i Asker kom-
mune til 8 % innen 2026, og 12 % 
innen 2030" 
 
Nasjonalt ligger målet for sykkelandel på 8 % på 
landsbasis og 20 % i byene (NTP 2018). I Tema-
plan sykkel er målet for Asker kommune satt til 8 
% sykkelandel i 2026, og 12 % sykkelandel i 
2030. Med dagens sykkelandel på anslagsvis 3 % 
er dette et realistisk, men ambisiøst mål som vil 
kreve betydelig økte ressurser på flere nivåer. På 
lengre sikt bør kommunen arbeide for en sykkel-
andel opp mot 20 %, i tråd med nasjonale mål. 
 

 VISJON OG HOVEDMÅL  

Figur 3-1 Det skal bli attraktivt å sykle for alle typer syklister i Asker. Bildet er fra Bakklandet i Trondheim (Foto: Statens 
vegvesen 2014). 
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Temaplan sykkel definerer fire viktige områder for 
å oppnå økt sykkelandel, og oppfylle visjonen om 
å gjøre Asker til en attraktiv sykkelkommune. 
 
Disse fire innsatsområdene er; 
1» Arealbruk og planlegging 
2» Kvalitet på tilbudet 
3» Reisevaner 
4» Barn og unge 

For hvert innsatsområde følger en begrunnelse og 
et definert sett med mål. Tiltak for å oppnå angitte 
mål er definert og inndelt i tiltakspakker. Disse 
tiltakene er beskrevet under hvert innsatsområde 
og utgjør til sammen temaplanens handlingsplan. 
  

 INNSATSOMRÅDER MED HANDLINGSPLAN 
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4.1 HANDLINGSPLAN 
Utvalgte prioriterte tiltak er definert i fire tiltaks-
pakker med en tiltakspakke per innsatsområde. 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over disse. 
 
Hver av tiltakspakkene i handlingsplanen er gjort 
nærmere rede for i de påfølgende delkapitlene 
med begrunnelse for valg av innsatsområde, og 
beskrivelse av tilhørende tiltak inkl. anslått kost-
nadsramme for tiltaket.  
 
Kostnadsramme for tiltaket er angitt som enten 
"lav", "middels" eller "høy", og kostnadsspenn for 
investeringer og/eller driftstiltak er følgende: 
 
» Lav: Kostnad under 1 million kr. 
» Middels: Kostnad mellom 1 og 10 millioner kr. 
» Høy: Kostnad over 10 millioner kr. 
 

 

 
Mer informasjon om kostnader knyttet til de ulike 
typene tiltak finnes i kapittel 5 - Finansiering av 
Temaplan sykkel.  
 
Fra hver av tiltakspakkene er det i tillegg trukket ut 
enkelte ‘Strakstiltak’ med egne frister. Disse gjø-
res nærmere rede for i kap. 4.6. 
  

TILTAKSPAKKE NR. TILTAK 

 
1. Arealbruk og  
    planlegging 

1A Styrke sykkelarbeidet 
1B Temaplan sykkel og sykkelveinettet legges til grunn i alle planprosesser 
1C Digitale kartløsninger   
1D Vei- og gatebruksplan for Asker sentrum 
1E Planbank for sykkel 
1F Samarbeid med andre kommuner 
1G Kunnskapsgrunnlag 
1H Flere sykkeltellere 

 
2. Kvalitet på  
    tilbudet 

2A Skilting 
2B Videreutvikling av sykkelveinettet 
2C Drift og vedlikehold 
2D Sykkelparkering ved offentlige målpunkt 

 
3. Reisevaner 

3A Motivasjonstiltak for bruk av sykkel 
3B Kommunens ansatte skal gå foran som gode eksempler  
3C Sykkeltilrettelegging ved kommunale arbeidsplasser 
3D Samarbeid for økt sykkelbruk 

 
4. Barn og unge 

4A Attraktive skoleveier 
4B Bilfrie soner rundt barneskoler 
4C Sykkelparkering ved viktige målpunkt for barn og unge 
4D Samarbeid med lag og foreninger 
4E Satsing på sykkel i skolen  
4F Sykkellek 
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4.2 INNSATSOMRÅDE 1 – AREALBRUK 
OG PLANLEGGING 
Utviklingen av Asker baseres på samordnet bolig, 
areal og transportplanlegging. Nye boliger, ar-
beidsplasser, service, kultur, samt idretts- og fri-
tidsanlegg vil derfor bli lokalisert nært kollektivt-
ransport. På den måten kan kommunal arealstra-
tegi bidra til økt kollektivtransport, samt økt gange 
og sykling.  
 
Langsiktige føringer og tilrettelegging for sykkel i 
planleggingen er viktig. Planer og arealbruk som 
legger opp til en robust infrastruktur for sykkel vil 
gi flere sykkelbrukere. Dette omhandler alt fra 
sykkelprioritering i kryss, sanering av farlige av-
kjørsler, sykkelparkering ved målpunkt og sykkel-
fasiliteter på arbeidsplassen. Sykkel må ikke nød-
vendigvis bli hovedprioritet i enhver plan, men må 
heller ikke bli forbigått som tema. 
 
Økt prioritering av sykling vil også kunne gi et 
bedre by- og tettstedsmiljø med bedre plass, 
mindre støy og renere luft. I sykkelbyen er ikke 
syklingen et mål i seg selv, men en konsekvens 
av at arealbruk og planlegging har lagt til rette for 
sykkel som et naturlig og effektivt framkomstmid-
del i hverdagen. Gjennom korte avstander mellom 
de daglige gjøremål og målpunkt som jobb, skole, 
fritidsaktiviteter og handel.  
 
Sykkelveinettet definerer hvor i veinettet det skal 
tilrettelegges for sykling, og gir grunnlag for priori-
tering av sykling i disse traseene ovenfor kommu-
nen, statlige myndigheter, fylkeskommunen og 
private utbyggere. Sykkelveinettet er derfor et 
viktig verktøy i arealplanleggingen som alltid skal 
tas hensyn til.  
 
Mål: 
» Asker kommune er pådriver for at sykling  

ivaretas i all plan- og byggesaksbehandling 
» Sykkelveinettet legges til grunn i alle planer  

og byggesaker 
» Sykkelarbeidet styrkes i Asker kommune 
 
 

4.2.1 HANDLINGSPLAN: INNSATSOMRÅDE 1 
 
TILTAK 1A: STYRKE SYKKELARBEIDET 
Tiltaket handler om strukturering av kommunens 
sykkelarbeid. Per i dag utføres sykkelarbeidet av 
sykkelbygruppa, som er sammensatt av personer 
fra ulike enheter. På grunn av mange andre opp-
gaver, har sykkelbygruppa tidvis for lite ressurser 
til sykkelarbeidet. 
Ved å sette av mer ressurser kan kommunen 
oppnå et jevnt trykk på sykkelarbeid internt og i 
samarbeid med fylkeskommunen. Ressursøkning 
og prioritering av sykkelarbeidet er avgjørende for 
å lykkes med gjennomføring av temaplanens defi-
nerte tiltak. 
 
Deltiltak kan være at sykkelbygruppen bidrar med 
informasjonsarbeid gjennom å: 
 
» Øke sykkelkompetansen i kommunen. 

 
» Fortsette sykkelbysamarbeidet med Sta-

tens vegvesen og Akershus fylkeskommu-
ne, og arbeide for økt finansiering. 
 

» Sørge for økt kjennskap til sykkelarbeidet i 
kommunen.  
 

» Synliggjøre ressurspersoner i de ulike av-
delingene.  

 
» Inviterer seg på "avdelingsturné", samt til 

skoleadministrasjonen, ledermøter, Asker 
idrettsråd, Foreldreutvalg for grunnskoler 
og barnehager, næringsråd etc. 

 
Tiltaket antas å ha lav kostnad (driftsmidler).  
Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket frem 
mot 2030. 
 
TILTAK 1B: TEMAPLAN SYKKEL OG SYKKEL-
VEINETTET LEGGES TIL GRUNN I ALLE  
PLANPROSESSER  
Tiltaket innebærer utforming av rutiner som skal 
sikre at sykkeltiltak, spesielt tilknytting til definert 
sykkelveinett, prioriteres i plan- og byggesaker. 
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Tiltaket innebærer følgende deltiltak: 
 
» Utforme krav til grønn mobilitet i planbe-

handling i samarbeid med relevante avde-
linger. 

 
» Inkludere sykkeltilrettelegging innendørs, 

sykkelparkering, samt tilfartsårer for fot-
gjengere og syklister i "enhetlig standard" 
for kommunale formålsbygg.  

 
» Utforme en anbefalt standard hvor kvali-

tetskrav ved sykkeltilretteleggingen blir de-
finert (sykkelparkering, garderobefasilite-
ter, sykkelvaskfasiliteter, belysning, ben-
ker, beplantning, materialbruk). 

 
Tiltaket antas å ha lav kostnad (driftsmidler).  
Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket frem 
mot 2030. 
 
TILTAK 1C: DIGITALE KARTLØSNINGER 
Tiltaket skal gi planleggere og brukere lettere 
tilgang til kommunens kartverk. Gode kartløsning-
er er avgjørende for effektiv saksbehandling og 
god informasjon til innbyggerne.  
 
Tiltaket går ut på å utvikle kommunens digitale 
kartløsninger gjennom å: 
 
» Etablere kartbaser for:  

› Sykkelruter (likt fotturer). Disse vil flyte 
over til Nasjonal base for tur- og friluftsliv.  

› Sykkelparkering mm. 
 

» Tilgjengeliggjøre sykkeldata i kommunens 
kartløsninger. 

 
» Vurdere om det skal arbeides parallelt med 

en kartløsning/app av sykkelveinettet med 
informasjon for publikum, eller om man 
skal bruke etablerte systemer.  

 
Tiltaket antas å ha lav–middels kostnad (driftsmid-
ler). Tiltaket skal være gjennomført med etablering 
av angitte digitale kartløsninger innen 2022.  

I etterkant må det jobbes kontinuerlig med å holde 
disse oppdatert. 
 
TILTAK 1D: VEI- OG GATEBRUKSPLAN FOR 
ASKER SENTRUM 
Vei - og gatebruksplan for Asker sentrum skal 
definere vei - og gatebruken i sentrale Asker. 
Planen skal i størst mulig grad legge til rette for at 
Askers befolkning skal ønske å benytte seg av 
grønn mobilitet. Planen skal være et samarbeid 
mellom Asker kommune, Statens vegvesen, 
Akershus fylkeskommune og Ruter, samt andre 
aktuelle aktører. Planen skal gi innspill til kommu-
neplanen, fylkeskommunens samferdselsplan og 
Nasjonal transportplan (NTP). 
 
Aktuelle deltiltak for gjennomføring før oppstart av 
arbeidet:  
 
» Innsamling og sammenfatting av relevant 

materiell og data. 
 
» Vurdering av behov for supplerende under-

søkelser, dokumentering og registreringer.  
 
» Forprosjekt med ny løsning for Fusdal-

krysset og Røykenveien som skal legges til 
grunn for vei- og gatebruksplan.  

 
» Definere en strategi for utvikling av vei- og 

gatenettet, og hvordan sykkel kan bli en 
sentral del av sentrumsbildet. 

 
Tiltaket antas å ha lav–middels kostnad (driftsmid-
ler). Tiltaket igangsettes snarest og skal være 
gjennomført innen 2020. 
 
TILTAK 1E: "PLANBANK" FOR SYKKEL 
De fleste sykkelanlegg og tilretteleggingstiltak 
krever reguleringsplan, blant annet for å få tilgang 
på nødvendig areal. For å kunne starte bygging av 
sykkelanlegg når finansiering foreligger, må an-
leggene ha vedtatt reguleringsplan.  
 
Tiltaket omfatter følgende deltiltak: 
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» Opparbeide en planreserve for utpekte syk-
kelprosjekt. Kommunen er ansvarlig for re-
gulering av anlegg langs kommunale veier, 
mens fylkeskommunen regulerer anlegg 
langs fylkesveiene. 

 
» Definere sykkelanlegg og sykkelprosjekter 

som krever reguleringsplan, i samarbeid 
med Akershus fylkeskommune og Statens 
vegvesen. Ansvarlig etat gjennomfører re-
guleringsprosessen. 

 
Tiltaket antas å ha lav–middels kostnad (driftsmid-
ler). Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket 
frem mot 2030. 
 
TILTAK 1F: SAMARBEID MED ANDRE  
KOMMUNER 
Asker, Bærum, Røyken, Hurum, Lier og andre 
nærliggende kommuner representerer et felles 
bolig- og næringsmarked, med kommuneoverskri-
dende vei- og sykkelanlegg. Samarbeid mellom 
kommunene er et viktig grep for å sikre sammen-
hengende sykkelanlegg og helhetlig planlegging.  
 
Tiltaket innebærer følgende deltiltak: 
 
» Etablere godt samarbeid gjennom faste 

dialogmøter med Bærum, Røyken og Hu-
rum kommuner. 
 

» Koordinere sykkelstrategiplaner i nye As-
ker kommune. 

 
» Definere fellesprosjekter, som for eksempel 

realisering av hovedsykkelvei mellom As-
ker sentrum og Lysaker. 
 

» Felles påtrykk/innspill til fylkeskommunale 
samferdselsplaner og handlingsprogram. 

 
» Drøfte felles løsninger for videreutvikling 

av eksisterende gang- og sykkelveinett. 
 
» Vurdere felles kampanjer og pilotprosjekt. 
 
» Erfaringsutveksling. 

Tiltaket antas å ha lav kostnad (driftsmidler).  
Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket frem 
mot 2030. 
 
TILTAK 1G: KUNNSKAPSGRUNNLAG 
For å følge utviklingen av sykkeltransport, trengs 
et kunnskapsgrunnlag på riktig detaljeringsnivå. 
Til dette benyttes reisevaneundersøkelser og 
manuelle tellinger av parkerte sykler ved stasjo-
nene.  
 
Tiltaket innebærer følgende deltiltak: 
 
» Asker kommune skal fortsette å bestille 

tilleggsutvalg i nasjonal reisevaneundersø-
kelse. 
 

» Kommunale RVU’er for kommunalt ansatte, 
utvalgte næringsbedrifter og barne- og 
ungdomsskolene skal gjennomføres jevn-
lig. Disse skal inkludere informasjon om fri-
tidsreiser. 

 
» Manuelle tellinger på stasjonene skal gjen-

nomføres fem ganger i året på regelmessi-
ge tidspunkt. 

 
Tiltaket antas å ha lav kostnad (driftsmidler).  
Tiltaket gjennomføres jevnlig. 
 
TILTAK 1H: FLERE SYKKELTELLERE 
I tillegg til reisevaneundersøkelser er sykkeltellere 
et godt verktøy for å samle inn data. Innsamlede 
data inngår i kunnskapsgrunnlaget. Flere sykkel-
tellere fungerer også som motivasjonsfaktor for 
økt sykkelbruk. Tiltak: 
 
» Etablere flere sykkeltellere langs sykkelvei-

nettet og ved viktige målpunkt i samarbeid 
med Statens vegvesen. Sykkeltellerne 
bør/kan ha display som viser antall passe-
ringer og kan med fordel også telle gående. 

 
Tiltaket antas å ha lav–middels kostnad (investe-
ringsmidler). Tiltaket igangsettes snarest og skal 
være gjennomført innen 2022. 
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*  Med offentlige målpunkt menes offentlig eide skoler, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg, kulturinstitusjoner,  
   arbeidsplasser og kollektivknutepunkt m.m. 

4.3 INNSATSOMRÅDE 2 – KVALITET PÅ 
TILBUDET 
Barrierene for å velge sykkel i hverdagen kan 
være mange, som vekslende vær, dårlig brøytet 
eller glatte sykkelanlegg. Arbeidsplassen kan 
mangle tilrettelegging for sykkel, og parkeringsmu-
lighetene ved målpunkt kan være dårlige/usikre. 
Reiseveien kan ha stor stigning, ha dårlig frem-
kommelighet, føles farlig og/eller ha høy risiko for 
konflikter med andre trafikantgrupper      
 
En bedre kvalitet på sykkelveier spesielt og syk-
keltilbud generelt vil øke attraktiviteten og gi flere 
syklister. Viktigheten av et sammenhengende og 
logisk sykkelnett er betydelig. Dette betyr at finan-
sieringen til sykkeltiltak må økes, noe som er av-
hengig av politiske prioriteringer i årene fremover. 
Dette gjelder både på kommunalt nivå, men ikke 
minst på fylkeskommunalt nivå da store deler av 
gang- og sykkelveinettet i kommunen ligger langs 
fylkesveiene. I praksis krever dette et løft for å 
sikre finansiering av gang- og sykkelanlegg. 
 
Mål: 
» Alle nye anlegg langs hovedsykkelveinettet, 

samt oppgraderte eksisterende anlegg, er  
utformet som separate anlegg 

» Det skal oppleves trygt å sykle i Asker  
kommune 

» Kommunen skal drifte 90 % av sin andel av 
hovedsykkelveinettet med høy standard 

» Sykkelveinettet har enhetlig og lesbar skilting 
innen 2022 

» Alle offentlige målpunkt* har attraktiv sykkel-
parkering innen 2026  

 
 

4.3.1 HANDLINGSPLAN: INNSATSOMRÅDE 2 
 
TILTAK 2A: SKILTING  
Tydelig og god skilting er viktig for syklister og for 
å synliggjøre sykkelveinettet for øvrige trafikant-
grupper. Skiltene bør utformes og plasseres med 
god synlighet. Det bør skiltes til fjernmål, nærmål 
og avstikkere fra sykkelveinettet.  
 
Tiltak: 

» Utarbeide skiltplan i samarbeid med Sta-
tens vegvesen i løpet av 2020. Gjennomføre 
skilting i løpet av 2022.  

  
Tiltaket antas å ha middels kostnad (investe-
ringsmidler). Tiltaket skal igangsettes snarest med 
frist for utarbeidelse av skiltplan i løpet av 2020 og 
frist for gjennomføring av skilting i løpet av 2022. 
 
TILTAK 2B: VIDEREUTVIKLING AV SYKKEL-
VEINETTET 
Tiltaket handler om å jobbe systematisk mot et 
stadig bedre tilrettelagt og mer sammenhengende 
sykkelveinett i kommunen. Hensikten med tiltaket 
er å gjøre det mer attraktivt og trygt å sykle i 
kommunen, samt sikre at tilrettelagt infrastruktur 
for sykkel er dimensjonert for ønsket vekst i syk-
kelbruk. Det må jobbes målrettet og kontinuerlig 
med en rekke deltiltak parallelt.  
 
Følgende deltiltak skal ferdigstilles frem mot 2026: 
 
» Kartlegge standard og mangler på definert 

sykkelveinett, samt vurdere behov for sup-
plerende lenker. 

 
» Skille gående og syklende på gang- og 

sykkelveier på strekninger med mange fot-
gjengere.  

 
» Definere strekninger på sykkelveinettet 

som skal tilrettelegges for sykling i blandet 
trafikk (bil og sykkel). Gjennomføre tiltak 
for å bedre forholdene for sykling i blandet 
trafikk.  
 

» Kontinuerlig identifisere og regelmessig 
gjennomføre enkle tiltak for sykkeltilrette-
legging, med hovedfokus på Asker sentrum 
og andre sentrale områder/målpunkt i 
kommunen. (Kobles opp mot tiltak 2C) 

   
» Oppgradere snarveier og stier som inngår i 

nytt definert sykkelveinett.   
  

» Identifiser kritiske punkt i sykkelveinettet 
med særlig behov for oppgradering, som 
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f.eks. underganger, krysningspunkter og 
forbi bussholdeplasser. Planlegge og gjen-
nomføre punktvise utbedringer for å øke 
trygghet, fremkommelighet og trafikksik-
kerhet.  

 
» Velge ut konkrete strekninger for utbed-

ring/bygging som gir stor nytte, deriblant:  
› Separat sykkelanlegg på strekningen  

Risenga–Asker.  
Andre aktuelle strekninger er: 
› Hestesund 
› Gullhella–Asker sentrum 

  
» Gå i dialog med Akershus fylkeskommune 

med sikte på å vurdere utvidelse av vei-
bredden på enkelte fylkesveier som inngår i 
hovedsykkelveinettet for å etablere sykkel-
felt med rød asfalt. 

 
Tiltaket antas å ha en samlet høy kostnad, men 
kan utføres med en årlig middels–høy kostnad 
(drift- og investeringsmidler). Det skal arbeides 
kontinuerlig med tiltaket frem mot 2030. 
 
TILTAK 2C: DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Høy kvalitet på drift og vedlikehold av sykkelvei-
nettet er svært viktig for at reisen skal oppleves 
forutsigbar, trygg og fremkommelig for den enkel-
te. Drift og vedlikehold av sykkelveinettet må der-
for prioriteres hele året.  
 
Følgende deltiltak skal ferdigstilles frem mot 2022: 
 
» Det skal defineres en høy driftsstandard for 

sykkelanleggene som er gjeldene hele året.  
 

» Velge ut strekninger fra hovedsykkelveinet-
tet som skal driftes med høy driftsstandard 
(feiing, reasfaltering, vinterdrift, barrierer 
etc).  

  
» Tilstrebe jevnlige dialogmøter om drift av 

hele sykkelveinettet med Akershus fylkes-
kommune og Statens vegvesen på lederni-
vå.  

 

» Gjennomføre kommunale sykkelveiinspek-
sjoner.  

  
» Vurdere om det finnes forbedringspotensial 

i dagens innmeldingstjeneste. Forbedre 
innmeldingstjenesten om feil og mangler 
på sykkelveinettet.  

 
Tiltaket antas å ha middels kostnad (driftsmidler). 
Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket frem 
mot 2030. 
  
TILTAK 2D: SYKKELPARKERING VED  
OFFENTLIGE MÅLPUNKT 
Tilgjengelig, synlig og trygg sykkelparkering, med 
kort avstand til målpunkt er viktig for alle typer 
sykkelreiser. Sykkelparkeringen skal ha høy kvali-
tet i design og utforming, og være tilpasset det 
aktuelle bruksområdet. Langtidsparkering bør 
eksempelvis være låsbar og under tak, mens det 
viktigste kriteriet for korttidsparkering er god syn-
lighet og nærhet til målpunkt.  
 
Tiltaket omfatter følgende deltiltak: 
 
» Etablere sykkelparkering ved alle offentlige 

målpunkt, for eksempel idrettsparker, kul-
turarenaer og populære rekreasjonsområ-
der (Semsvann, NaKuHel, Holmenskjæret) i 
kommunen innen 2030. Sykkelparkeringen 
skal ha høy kvalitet i design og utforming, 
med sentral og synlig plassering.  
 

» Påvirke Akershus fylkeskommune, Statens 
vegvesen og Bane NOR til å etablere låsbar 
innfartsparkering for sykkel med tak ved 
togstasjoner og viktige bussholdeplasser i 
kommunen. Arbeide for et felles låssystem.  
 

Tiltaket antas å ha en middels–høy kostnad sam-
let sett frem til alle sykkelparkeringsanleggene er 
bygd (investeringsmidler). Drift og vedlikehold av 
anleggene antas å ha lav årlig kostnad totalt sett 
(driftsmidler). Det skal arbeides kontinuerlig med 
tiltaket frem mot 2030 med fortløpende etablering 
av nye sykkelparkeringsanlegg. I etterkant må det 
jobbes kontinuerlig med drift og vedlikehold av 
disse. 
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4.4 INNSATSOMRÅDE 3 – REISEVANER 
Mange av kommunens innbyggere kan enkelt 
sykle til de fleste av sine aktiviteter i hverdagen. 
Likevel domineres jobb-, handels- og fritidsreiser 
av bil, selv på korte turer. Flere av disse turene 
kan tas med sykkel uten at tidstapet blir vesentlig, 
spesielt med el-sykkel. Da er det eventuelt kom-
fort, vaner eller andre faktorer som avgjør valg av 
fremkomstmiddel. Økonomi, helse og miljø er 
faktorer som taler for sykling i hverdagen. 
 
Kultur og holdninger endres over tid om det satses 
målrettet. Det er ikke lenge siden man så annerle-
des på det å røyke på offentlige steder. Røykelo-
ven og kildesortering er to eksempler på store 
endringer i folks vaner. Målrettet satsning på syk-
ling vil trolig også kunne gi tilsvarende positive 
utslag. Endring av reisevaner, til fordel for sykkel, 
er et innsatsområde som må jobbes med både på 
kort og lang sikt. Det handler om å få ut den in-
formasjonen man ønsker, og i første omgang vise 
at det er mange fordeler for den enkelte og sam-
funnet hvis man velger sykkel fremfor bil.  
 
Mål: 
» Andelen korte sykkelturer (under 3 km) er  

doblet i 2026, sammenlignet med 2018 
» Andelen reiser til/fra arbeid med sykkel er  

doblet i 2026, sammenlignet med 2018 
» Alle kommunale arbeidsplasser er tilrettelagt 

for syklister innen 2026 
» Andelen kommunalt ansatte som sykler til/fra 

jobb er 20 % i 2026 
» Antall reisende som sykler til togstasjonene i 

Asker er doblet i 2022, sammenlignet med 
2014 

  

Figur 4-1 Fotgjengere og syklister trenger betydelig 
mindre areal enn en bil (Foto: Cycling Promotion Fund 
2012). 
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4.4.1  HANDLINGSPLAN: INNSATSOMRÅDE 3 
 
TILTAK 3A: MOTIVASJONSTILTAK FOR BRUK 
AV SYKKEL 
Tiltaket handler om å understøtte arbeidet med 
endring av reisevaner hos kommunens innbygge-
re fra bil til miljøvennlig transport. I arbeidet legges 
det vekt på positive virkninger, blant annet bedre 
helse, trening, friluft, privatøkonomi, nærmiljø og 
klima. Spesielt skal tiltakene bidra til økt bruk av 
sykkel i hverdagen. Tiltakene må ses i sammen-
heng med relevante strukturelle tiltak.  
  
Motivasjonstiltakene kan bestå av kampanjer, 
initiativ og insentiver som henvender seg til ulike 
deler av befolkningen, blant annet næringslivet, 
lag, foreninger og andre grupper gjennom hele 
året.  
 
Tiltak: 
 
» Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for 

sykkelarbeidet som understøtter motiva-
sjonsarbeidet. Spesifikke tiltak utføres lø-
pende. 

 
Eksempler på deltiltak kan være: 
 
» Langtidsutlån/-utleie av el-sykkel, barne-

sykler og lastesykler. For eksempel via en 
videreutvikling av dagens utlånsordning på 
biblioteket, innbyggertorgene og/eller BUA. 

 
» "Gå og sykle til skolen"-aksjon rettet mot 

alle elever og lærere – i samarbeid med 
blant annet Bedriftsidretten, Akershus fyl-
keskommune/Statens vegvesen. 
 

» Gjennomføre en "sykle til trening" aksjon i 
samarbeid med Asker Idrettsråd. En viktig 
del av en slik aksjon er tydelig kommunika-
sjon til de unge.  
 

» Gjennomføre en mulighetsstudie av bysyk-
kelordning i Asker innen juni 2019.  

 
 

» Aktiv deltakelse fra ansatte i kommunen i 
"Sykle til jobben"-aksjon. 

 
» Påvirke private bedrifter til å tilrettelegge 

for sykkel på arbeidsplassen. 
 
» Tilbud om sykkelmekking og vedlikehold 

på ungdomsskolene, på arbeidsplasser, 
innbyggertorg og i forbindelse med ulike 
offentlige arrangementer. 

 
» Etablere/videreutvikle aktiv, god og rele-

vant syklistrettet informasjon i kommunens 
digitale kommunikasjonskanaler. 

 
Tiltaket antas å ha lav–middels kostnad (driftsmid-
ler). Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket 
frem mot 2030. 
 
TILTAK 3B: KOMMUNENS ANSATTE SKAL GÅ 
FORAN SOM GODE EKSEMPLER 
Tiltaket handler om å definere en tydeligere trans-
portpolicy for kommunens egne ansatte. Asker 
kommune skal motivere de ansatte til å bruke 
kollektiv, sykle eller gå til arbeidsplass og ved 
tjenesteoppdrag. Målsetningen er å øke andel 
miljøvennlig transport til og fra jobb, og i arbeidsti-
den.   
 
Nye Asker kommune innebærer ny organisering 
og lokalisering, og medfølgende nytt transportbe-
hov. Tilrettelegging med blant annet flere tjenes-
tebiler og god informasjon om kollektivtilbud kan 
bidra til at færre ansatte bruker privatbil til og fra 
jobb. 
 
Det er en forutsetning at kommunen som arbeids-
giver tilrettelegger fremtidige interne oppgaver 
med minst mulig transportbehov. I tillegg må en 
miljøvennlig bil- og sykkelpark til bruk i tjeneste 
etableres. 
 
Tiltaket omfatter følgende deltiltak:  
 
» Motivere og oppfordre til kollektivtransport 

til og fra jobb. 
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» Tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrans-
port, el-bil og el-sykkel i arbeidstiden og 
tjenesteoppdrag. 

 
» Redusere antall fysiske møter, tilrettelegge 

for økt bruk av web-møter. 
 
» Vurdere mulige incentiver for bruk av mil-

jøvennlig transport. 
 
» Definere en policy for transport i arbeidsti-

den, basert på økt andel sykling og bruk av 
tjenestebiler. Den kommunale transportpo-
licyen skal formidles til private arbeids-
plasser i kommunen, med oppfordring om 
at næringslivet tar tak i tematikken. 

 
» Utarbeide en mobilitetsplan for den enkelte 

kommunale arbeidsplass. Planen skal blant 
annet inneholde: 
› Tilgjengelig kollektivtilbud 
› Tilbud om kommunale el-biler og el-sykler 

 
Tiltakene samlet sett antas å ha høy kostnad 
(driftsmidler). Det skal arbeides kontinuerlig med 
tiltaket frem mot 2030. 
 
TILTAK 3C: SYKKELTILRETTELEGGING VED 
KOMMUNALE ARBEIDSPLASSER 
Utbedring av fasiliteter ved alle kommunale ar-
beidsplasser er viktig for å legge til rette for at 
sykkel kan være det miljøvennlige transportalter-
nativet. Dusj og garderober er en forutsetning. 
Låsbar sykkelparkering under tak beskytter sykkel 
og utstyr mot vær og vind, samt eventuelt hærverk 
og tyveri. Sistnevnte er blitt særlig mer aktuelt 
med økt bruk av el- og lastesykler. Tilgang på 
sykkelvask beskytter sykkelen mot rust og slitasje.  
 
Tiltak: 
 
» Det skal utarbeides en gjennomføringsplan 

inkludert bestillinger for trygg sykkelparke-
ring under tak og gode garderobefasiliteter 
ved prioriterte kommunale arbeidsplasser. 
2–4 arbeidsplasser skal tilrettelegges per 

år. Kommunens arbeid med FutureBike/ 
sykkelvennlig arbeidsplass videreføres.  

 
Tiltaket antas å ha høy kostnad samlet sett, men 
kan utføres over flere år med middels kostnad 
(investeringsmidler). Det skal arbeides kontinuer-
lig med tiltaket frem mot 2030. 
 
TILTAK 3D: SAMARBEID FOR ØKT SYKKEL-
BRUK  
Tiltaket skal bidra til økt samarbeid og samska-
ping mellom kommunen, næringsliv og relevante 
interesseorganisasjoner, samt et utvalg referan-
sepersoner. Et godt samarbeid kan skape gode 
synergieffekter for sykkelarbeidet og bedre effekt 
av det enkelte tiltak.  
 
Tiltaket innebærer følgende deltiltak:  
 
» Etablere en rådgivende brukergruppe som 

kan bidra i arbeidet med å gjennomføre te-
maplanen.  
 

» Innlede et samarbeid med næringslivet for 
å involvere dem i arbeidet med tilretteleg-
ging for sykkel.  

 
» Kontakte Norges Cykleforbund for å utnytte 

eventuelle synergieffekter av planlagt 
velodrom på Langenga og nytt kompetan-
sesenter.  

 
Tiltaket antas å ha lav kostnad (driftsmidler).  
Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket frem 
mot 2030. 
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*  Med "ungdomskolesone" menes soner definert ut fra de syv ungdomsskolene i Asker kommune som alle barne-   
   skolene sogner til. Etter kommunesammenslåingen i 2020 vil disse sonene endres, men tiltaket tar utgangs  
   punkt i eksisterende soner.  
 

4.5 INNSATSOMRÅDE 4 – BARN OG 
UNGE 
Korte avstander mellom hjem og viktige målpunkt, 
tryggere skolevei og gode holdninger i ung alder 
er viktig for å bygge sykkelkultur. Barn og unge 
har ofte ikke mulighet til å komme seg rundt på 
egenhånd med mindre det finnes et kollektivtilbud 
på strekningen, eller det er godt tilrettelagt for 
gåing/sykling. Sykling i hverdagen gir barn stor 
aksjonsradius og fleksibilitet. Barn som blir trygge 
på sykkel i ung alder, vil sannsynligvis ta med seg 
vanen inn i voksenlivet. 
 
Mål: 
» Andelen barn og unge som går og sykler til 

skolen er minst 80 % innen 2026 
» Andelen barn og unge som går eller sykler til 

fritidsaktiviteter er 40 % innen 2026 
 
 
 
4.5.1 HANDLINGSPLAN: INNSATSOMRÅDE 4 
 
TILTAK 4A: ATTRAKTIVE SKOLEVEIER 
For at flere barn og unge skal gå og sykle til sko-
len, må skoleveiene oppleves attraktive. Møte-
plasser og/eller aktiviteter langs skoleveien, kan 
bidra til dette.  
 
Tiltak: 

 
» Etablere attraktive skoleveier hvor små og 

store tiltak gjør skoleveien mer spennende 
og aktiv. Målsetning er få til minimum to til-
tak i hver ungdomsskolesone* innen 2022 i 
samarbeid med elever og lærere.  

 
Tiltaket antas å ha lav kostnad (investeringsmidler 
og driftsmidler). Tiltaket skal videreføres etter 
2022. 
 
TILTAK 4B: BILFRIE SONER RUNDT BARNE-
SKOLER 
Trygge trafikale forhold rundt skolene er en viktig 
forutsetning for å nå målsetning om 80 % av barn 
og unge går eller sykler til skolen innen 2026. 

Foreldrekjøring kan føre til trafikkfarlige situasjo-
ner rundt skolene. Tiltaket innebærer å strukturere 
trafikkbildet og øke attraktiviteten for fotgjengere 
og syklister.  
 
Eksempler er Hvalstad barneskole hvor det skal 
lages en "av-og-påstigningssone" et stykke fra 
skolen. På Solberg skole ble det skoleåret 
2010/11 bestemt av elevrådet at ingen foreldre 
fikk kjøre ned til skolen mellom kl. 8.00 og 8.30, 
for å levere barn på skolen. Denne ordningen har 
fungert godt. 
 
Tiltak: 
 
» Vurdere etablering av bilfrie soner rundt 

barneskoler i Asker, samt gjennomføre til-
tak. Der bilfrie soner vanskelig kan etable-
res, skal andre tiltak defineres. Det skal 
gjennomføres to prøveprosjekter innen 
2022.  

 
Tiltaket antas å ha middels kostnad (investe-
ringsmidler). Det skal arbeides kontinuerlig med 
tiltaket frem mot 2030, se deltiltak over for frister 
for hvert enkelt deltiltak. 
 
TILTAK 4C: SYKKELPARKERING VED VIKTIGE 
MÅLPUNKT FOR BARN OG UNGE 
Lett tilgjengelig og synlig sykkelparkering med høy 
kvalitet i design og utforming er like viktig for barn 
og unge som for voksne. For barn og unge kan 
det i tillegg være et poeng å utforme disse anleg-
gene ved sosiale møteplasser og treffpunkt tilknyt-
tet hverdagens skole- og fritidsaktiviteter. 
 
Tiltaket omfatter følgende deltiltak: 
 
» Det skal etableres nok parkeringsanlegg 

ved alle skoler og barnehager for sykler, 
sykkeltilhengere og sparkesykler. Der det 
ikke finnes sykkelparkeringsplasser med 
tak skal dette etableres innen 2026.  
 

» Sykkelparkeringsanlegg på skoler, barne-
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hager og ved andre viktige målpunkt for 
barn og unge (som for eksempel idretts-
parker og ungdomsklubber) skal være til-
gjengelige også vinterstid. Minst 40 % av 
de eksisterende sykkelparkeringsplassene 
skal brøytes. Sykkelparkering med tak skal 
tilstrebes. 

 
Tiltaket antas å ha en årlig middels kostnad sam-
let sett frem til alle sykkelparkeringsanleggene er 
bygd (investeringsmidler). Drift og vedlikehold av 
anleggene antas å ha lav årlig kostnad (driftsmid-
ler). Sykkelparkeringsanlegg på alle skoler og 
barnehager skal være etablert innen 2026. I etter-
kant må det jobbes kontinuerlig med drift og vedli-
kehold av disse. 
 
TILTAK 4D: SAMARBEID MED LAG OG  
FORENINGER 
Tiltaket går ut på å etablere samarbeid med lag og 
foreninger, og drøfte aktuelle tiltak som kan øke 
andel sykling og gange til/fra fritidsaktiviteter. 
Samkjøring og krav til organisering av felles 
transport ved store arrangementer, er et eksem-
pel. Videre må gjennomføring og ansvarsdeling 
mellom frivilligheten og kommunen fastsettes. 
Prøveprosjekter er aktuelt. Tiltaket ses i sammen-
heng med tiltak 3D. 
 
Tiltak: 
 
» Etablere en samarbeidsarena med lag og 

foreninger for å definere tiltak som kan gi 
økt andel gange og sykling til fritidsaktivite-
ter. 

 
Eksempel på planlagt samarbeid/deltiltak: 
 
» Samarbeid mellom Asker Idrettsråd, Asker 

kommune og Trygg trafikk om å utarbeide 
en trafikksikkerhetspolicy for idrettslagene 
som blant annet omhandler grønn mobilitet 
og støtter opp under arbeidet med trafikk-
sikker kommune. 

 
» Trafikksikkerhetspolicyen kan inneholde: 

› Trinn 1: Overordnet trafikksikkerhetspoli-
cy for alle idrettslag inkludert en kommu-
nikasjonsplan med ferdige verktøy (bro-
sjyrer eller annet) som kommuniseres til 
medlemmer og brukere av idrettsanleg-
gene. 

› Trinn 2: Trafikksikkerhetsplan for hvert 
enkelt idrettslag/-anlegg. 

 
» Stille krav om tilrettelegging for grønn mo-

bilitet ved søknad/tilskudd til lag og fore-
ninger. 
 

Tiltaket antas å ha lav kostnad (driftsmidler).  
Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket frem 
mot 2030. 
 
TILTAK 4E: SATSING PÅ SYKKEL I SKOLEN 
For å skape en god sykkelkultur i kommunen er 
det viktig at barn og unge får en god innføring til 
bruk av sykkel. En av de viktigste arenaene for å 
få til dette er gjennom satsning på sykkel i skolen. 
Dette er noe som bør innarbeides i kommunens 
realfagssatsning, som er en målrettet satsning på 
systematisk og helhetlig realfagssatsning i hele 
opplæringsløpet. Allerede (2018) er det gjennom-
ført et tverrfaglig prosjekt på Borgen ungdomssko-
le. Elevene har arbeidet med hvordan nye utbyg-
gingsområder i Asker kan stimuleres til redusert 
bilbruk. Prosjektet er med på å bevisstgjøre ung-
dom om nullvekstmålet og gi elevene kunnskap 
om miljøvennlige muligheter.  
 
Eksempel på planlagt samarbeid/deltiltak: 
 
» Det skal utvikles nye tverrfaglige prosjekter 

om grønn mobilitet knyttet til kommunens 
realfagssatsing. Målgruppen er elevene på 
mellomtrinnet og ungdomsskolene. Det 
skal settes av midler til gjennomføring, slik 
at det inngår som en del av undervisning-
en. 
 

» Involvere barn og unge i kommunens syk-
kelarbeid. F.eks. ved å legge til rette for uli-
ke temadager, prosjekter eller en mulighet 



 

SIDE 35 

for å sende inn forslag til hvordan få barn 
og unge til å sykle mer.  

 
» Oppfordre skolene til å gjennomføre syk-

kelopplæring for elevene.  
 
Pilotprosjektet på Borgen ungdomsskole vil være 
til inspirasjon for kommende skoleprosjekter. 
 
Tiltaket antas å ha lav kostnad (driftsmidler).  
Prosjektene skal være etablert innen 2022. 
 
 
TILTAK 4F: SYKKELLEK 
Ulike former for anlegg for sykkellek gir barn og 
unge i alle aldre mulighet til å trene opp og utford-
re sine egne motoriske sykkelferdigheter i trygge 
omgivelser. I tillegg vil anleggene fungere som 
viktige møteplasser i lokalmiljøet. 
 
Tiltaket omfatter følgende deltiltak: 
 
» Etablering av minst en sykkeløvingsbane, 

pumptrack eller et sykkellek-anlegg i hver 
ungdomsskolesone innen 2026.  
› Det må utredes og vurderes sykkellek-

anlegg ved eksisterende skoler, idrettsan-
legg og alle nybygg av skoler.  

› Asker Velforbund, Asker Idrettsråd og 
Nærmiljøsentralene involveres for lokali-
sering av disse.     

 
» Vedlikeholde Trans’matorn sykkelpark i 

Heggedal. Videreutvikle for sykkellek og 
terrengsykling i samarbeid med Asker Cyk-
leklubb og Heggedal Nærmiljøsentral. Ar-
beide for økt bruk av parken i skolenes 
sykkelundervisning. Synliggjøre utlånsmu-
lighetene til klassesettet med sykler via 
BUA Heggedal. 

 
» Videreutvikle samarbeidet med Asker Cyk-

leklubb om etablering av flere nærmiljøan-
legg for sykkel (ref. Vardåsen sykkelpark/ 
Bike park). 

 

» Etablere sykkelopplæring i kommunens 
barnehager. Tilby (balanse)sykler. 

 
Tiltaket antas å ha en lav kostnad per anlegg, og 
en samlet middels kostnad for alle anleggene. 
Midlene er både drifts- og investeringsmidler. 
Det skal arbeides kontinuerlig med tiltaket frem 
mot 2030, se deltiltak over for frister for hvert en-
kelt deltiltak. 
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4.6 STRAKSTILTAK  
 
I dette kapitelet angis et utvalg tiltak som kan 
settes i gang umiddelbart og gjennomføres innen 
kommunesammenslåingen 01.01.2020. Disse har 
fått betegnelsen ‘Strakstiltak’, og presenteres på 
de påfølgende sidene i fire tabeller sortert etter 
innsatsområde (se Tabell 4-1–Tabell 4-4), samt i 
form av en tidslinje som angir tidsperiode for gjen-
nomføring (se Figur 4-2). 
 
Sykkelbygruppa, representert gjennom Strategi og 
samfunn, Plan og bygningsavdelingen og Sam-
ferdsel ved Kommunalteknisk avdeling, har et 
overordnet ansvar for oppfølging og gjennomfø-
ring av Temaplan sykkel, inkl. gjennomføring av 
angitte strakstiltak. I tillegg vil det være enkelte 
strakstiltak der andre enheter som Oppvekst, 
Kommunikasjonsavdelingen, Natur og idrett, Ei-
endomsdrift og forvaltning, Geodata og Asker drift 
vil ha en sentral rolle, også ved gjennomføring. 
 
Gjennomføring av angitte strakstiltak er avhengig 
av tilstrekkelig finansiering (se kap. 5), så vel som 
prioritering av nødvendige ressurser i alle invol-
verte enheter. 
 
I etterkant av kommunesammenslåingen må det 
gjøres en ny vurdering av hvilke tiltak som skal ha 
høyest prioritet i den nye kommunen. 
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Strakstiltak innenfor Innsatsområde 1 – Arealbruk og planlegging: 
 

 
  

Tabell 4-1 Strakstiltak innenfor Innsatsområde 1 – Arealbruk og planlegging. 

 
   

Tiltak med beskrivelse og aktuelle strakstiltak 
 
 

Frist 
1B Temaplan sykkel og sykkelveinettet legges til grunn i alle planprosesser 

Utforming av rutiner som skal sikre at sykkeltiltak, spesielt tilknytting til defi-
nert sykkelveinett, prioriteres i plan- og byggesaker. 
  

Aktuelt strakstiltak: 
» Utarbeide rutiner for ivaretagelse av grønn mobilitet i planbehandling  

 
  

 
 
 
Desember 2019 

1C Digitale kartløsninger  
Gi planleggere og brukere lettere tilgang til kommunens kartverk gjennom 
utvikling av digitale kartløsninger.  
 

Aktuelle strakstiltak: 
»   Etablere kartbaser for sykkelparkering.  
»   Etablere kartbaser for sykkelruter.  

 
  

 
 
 
Juni 2019 
Desember 2019 

1D Veg- og gatebruksplan for Asker sentrum 
Definere vei- og gatebruken i Asker sentrum frem mot 2050 gjennom utar-
beidelse av vei- og gatebruksplan for Asker sentrum.  

 
Desember 2019 

1E "Planbank" for sykkel  
Opparbeide en egen "planbank" for regulerte sykkelanlegg slik at bygging 
av anlegg kan starte så snart finansiering foreligger. 
  

Aktuelt strakstiltak: 
» Definere sykkelanlegg og sykkelprosjekter som krever reguleringsplan i 

samarbeid med Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune. 

 
  

 
 
 
Desember 2019 

1F Samarbeid med andre kommuner 
Samarbeid og erfaringsutveksling med nabokommuner. 
 

Aktuelt strakstiltak: 
» Gjennomføre ett samhandlingsmøte med aktuelle nabokommuner. 

 
  

 
 
Desember 2019 
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Strakstiltak innenfor Innsatsområde 2 – Kvalitet på tilbudet: 
 

 
 
  

 
   

Tiltak med beskrivelse og aktuelle strakstiltak 
 
 

Frist 

2B Videreutvikling av sykkelveinettet 
Jobbe systematisk for et stadig bedre tilrettelagt og mer sammenhengende 
sykkelveinett i kommunen. 
 

Aktuelle strakstiltak: 
» Kartlegge standard og mangler på definert sykkelveinett, samt vurdere 

behov for supplerende lenker.  
» Gjennomføre pilotprosjekt for å skille gående og syklende på gang- og 

sykkelveier.  
» Utføre pilotprosjekt med gjennomføring av tiltak for å bedre forholdene for 

sykling i blandet trafikk.  
» Gjennomføre tiltak for utbedringer av utvalgte kritiske punkt i sykkelveinet-

tet.  
» Gå i dialog med Akershus fylkeskommune med sikte på å vurdere utvidel-

se av veibredden på enkelte fylkesveier som inngår i hovedsykkelveinettet 
for å etablere sykkelfelt med rød asfalt. 

 
 
  

 
 
Desember 2019 
 
Juni 2019 
 
Desember 2019 
 
Desember 2019 
 
Desember 2019 

2C Drift og vedlikehold 
Sikre høy kvalitet på drift og vedlikehold av sykkelveinettet gjennom hele året. 
 

Aktuelle strakstiltak: 
» Definere en høy driftsstandard for sykkelanleggene som er gjeldene hele 

året.  
» Velge ut strekninger på hovedsykkelveinettet som skal driftes med høy 

driftsstandard.  
» Tilstrebe jevnlige dialogmøter om drift av sykkelveinettet med Akershus 

fylkeskommune og Statens vegvesen på ledernivå.  

 
 
  

 
Juni 2019 
 
Oktober 2019 
 
Oktober 2019 

2D Sykkelparkering ved offentlige målpunkt  
Etablere tilgjengelig, synlig og trygg sykkelparkering med kort avstand til of-
fentlige målpunkt.   
 

Aktuelle strakstiltak: 
» Etablere låsbare sykkelbokser ved tre utvalgte offentlige målpunkt.  
» Registrere antall plasser og standard på eksisterende sykkelparkeringstil-

bud ved offentlige målpunkt, samt potensial utbedringer.  

 
 
  

 
 
Juni 2019 
Utført ila. 2018 

Tabell 4-2 Strakstiltak innenfor Innsatsområde 2 – Kvalitet på tilbudet. 
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Strakstiltak innenfor Innsatsområde 3 – Reisevaner 
 

Tabell 4-3 Strakstiltak innenfor Innsatsområde 3 – Reisevaner. 

 
   

Tiltak med beskrivelse og aktuelle strakstiltak 
 
 

Frist 

3A Motivasjonstiltak for bruk av sykkel   
Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for sykkelarbeidet som understøtter 
motivasjonsarbeidet. Spesifikke deltiltak (motivasjonstiltak, kampanjer o.l.) 
omfattet av strategien utføres løpende. 
 

Aktuelle strakstiltak: 
» Utarbeide en kommunikasjonsstrategi. 
» Gjennomføre en "sykle til trening" aksjon i samarbeid med Asker Idrettsråd 
» Gjennomføre en mulighetsstudie av bysykkelordning i Asker. 

 
 
  

 
 
 
Desember 2019 
Juni 2019 
Mai 2019 

3B Kommunens ansatte skal gå foran som gode eksempler   
Definere en tydelig transportpolicy for kommunens ansatte og legge til rette 
for at flere ansatte sykler, går eller bruker kollektivtransport til og fra jobb, og i 
arbeidstiden. 
 

Aktuelle strakstiltak: 
» Årlig sykle til jobben kampanje. 
» Undersøke behov for tekniske installasjoner etc. for gjennomføring av 

web-møter.  
» Definere en policy for transport i arbeidstiden, basert på økt andel sykling 

og bruk av tjenestebiler.  
» Utarbeide en mobilitetsplan for den enkelte kommunale arbeidsplass.  

 
 
  

 
 
 
Årlig (mars/april) 
Juni 2019 
 
Desember 2019 
 
Desember 2019 

3C Sykkeltilrettelegging ved kommunale arbeidsplasser  
Det skal utarbeides en gjennomføringsplan inkludert bestillinger for trygg 
sykkelparkering under tak og gode garderobefasiliteter ved prioriterte kom-
munale arbeidsplasser.  
  

Aktuelt strakstiltak: 
» Registrere sykkelparkeringstilbud og gardrobefasiliteter på kommunale 

arbeidsplasser.  
» Etablere sykkelparkering med plass til sykkelhengere ved tre kommunale 

barnehager  
» Etablere sykkelparkering og garderobefasiliteter ved minimum to kommu-

nale arbeidsplasser per år.  

 
 
  

 
 
 
Utført ila. 2018 
 
Desember 2019 
 
Årlig 

3D Samarbeid for økt sykkelbruk  
Skape gode synergieffekter for sykkelarbeidet gjennom samarbeid og sam-
skaping med næringsliv og relevante interesseorganisasjoner, samt et utvalg 
referansepersoner.  
  

Aktuelle strakstiltak: 
» Etablere en rådgivende brukergruppe som kan bidra i arbeidet med å 

gjennomføre temaplanen.  
» Invitere enkelte næringsbedrifter til samarbeid for økt sykkelbruk.  

 
 
  

 
 
 
Juni 2019 
 
Juni 2019 
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Strakstiltak innenfor Innsatsområde 4 – Barn og unge: 
 

 
 
  

 
   

Tiltak med beskrivelse og aktuelle strakstiltak 
 
 

Frist 

4A Attraktive skoleveier 
Gjennomføre tiltak i form av møteplasser og/eller aktiviteter langs skoleveien 
som gjør denne mer spennende og "aktiv". 
 

Aktuelt strakstiltak: 
» Gjennomføre minst to tiltak årlig. 

 
 
  

 
 
Årlig 

4B Bilfrie soner rundt barneskoler 
Strukturere trafikkbildet rundt barneskolene og øke attraktiviteten for fotgjeng-
ere og syklister. 
  

Aktuelt strakstiltak: 
» Gjennomføre pilotprosjekt med bilfri sone rundt en barneskole i Asker.  

 
 
  

 
 
Skolestart 2019 

4C Sykkelparkering ved viktige målpunkt for barn og unge  
Etablere lett tilgjengelig og synlig sykkelparkering av høy kvalitet ved viktige 
målpunkt for barn og unge, samt sørge for drift og vedlikehold av disse.  
 

Aktuelt strakstiltak: 
» Gjennomføre pilotprosjekt for etablering av sykkelparkering ved utvalgte 

målpunkt for barn og unge. 

 
 
  

 
 
Skolestart 2019 

4D Samarbeid med lag og foreninger  
Etablere en samarbeidsarena med lag og foreninger for å definere tiltak som 
kan gi økt andel gange og sykling til fritidsaktiviteter. 
  

Aktuelt strakstiltak: 
» Innlede samarbeid med Asker idrettsråd og Trygg trafikk for å starte arbei-

det med trafikksikkerhetspolicy for idrettslagene, basert på grønn mobilitet. 

 
 
 

 
 
Juni 2019 
 

4F Sykkellek  
Legge til rette for sykkellek og trening av motoriske ferdigheter gjennom etab-
lering, drift og vedlikehold av sykkellek-anlegg. 
 

Aktuelt strakstiltak: 
» Etablere minst én sykkeløvingsbane.  

 
 
  

 
 
Desember 2019 

Tabell 4-4 Strakstiltak innenfor Innsatsområde 4 – Barn og unge. 
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Figur 4-2 Tidslinje for gjennomføring av strakstiltak. 
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4.7 MÅLINDIKATORER 
Tabellen under gir oversikt over gjeldende mål- 
indikatorer for Temaplan sykkel. 

 

 

Innsats- 
område 

Mål Måleindikator 
Ønsket 
resultat 

Laveste 
aksepterte  
resultat 

Ikke 
godkjent 
resultat 

Status 
2018 

Arealbruk 
og plan- 
legging 

Asker kommune er pådriver 
for at sykkel ivaretas i all plan- 
og byggesaksbehandling 

Måles ikke med indikator 
  

        

Sykkelveinettet legges til 
grunn i alle planer og bygge-
saker 

Måles ikke med indikator 
  

        

Sykkelarbeidet styrkes i Asker 
kommune Måles ikke med indikator  

        

Kvalitet 
på tilbud 

Alle nye anlegg langs hoved-
sykkelveinettet, samt oppgra-
derte eksisterende anlegg, er 
utformet som separate anlegg 

Andel av nye/oppgraderte 
anlegg langs hovedsykkel-
veinettet som er utformet 
som separate anlegg. 

> 95% 75–95% < 75%   

Det skal oppleves trygt å 
sykle i Asker kommune  

Andel som føler seg trygg 
eller meget trygg i SINTEFs 
spørreundersøkelse 

> 70% 56–70%  < 56% 50% 

Kommunen skal drifte 90 % 
av sin andel av hovedsykkel-
veinettet med høy standard.  

Andel av den kommunale 
delen av hovedsykkelveinet-
tet som driftes med høy 
standard 

 > 90% 80–90% < 80% 50% 

Sykkelveinettet har enhetlig 
og lesbar skilting innen 2022  

Andel av sykkelveinettet 
som har enhetlig og lesbar 
skilting  

 > 95% 80–95% < 80% 24%  

Alle offentlige målpunkt har 
attraktiv sykkelparkering 
innen 2026 

Antall offentlige målpunkt 
som har fått attraktiv sykkel-
parkering per år 

> 3 3 < 3   

Reise-
vaner 

Andelen korte sykkelturer 
(under 3 km) er doblet i 2026, 
sammenlignet med 2018 

Økning i andelen korte syk-
kelturer  

      
Tall 
kommer 

Andelen reiser til/fra arbeid 
med sykkel er doblet i 2026, 
sammenlignet med 2018 

Økning i andelen sykkelrei-
ser til/fra arbeid  

      
Tall 
kommer 

Årlig skal 4 kommunale  
arbeidsplasser tilrettelegges 
for syklister 

Antall kommunale arbeids-
plasser som er blitt tilrette-
lagt for syklister per år 

> 3 3 < 3   

Andelen kommunalt ansatte 
som sykler til/fra jobb er 20 % 
i 2026  

Økning i prosentpoeng (pp.) 
kommunalt ansatte som 
sykler til jobb, sammenlignet 
med 2018 

> 4 pp 4–3 pp < 3 pp 7 %  

Antall reisende som sykler til 
togstasjonene i Asker er 
doblet i 2022, sammenlignet 
med 2014 

Antall økning i parkerte 
sykler ved togstasjonene fra 
forrige måling  

> 75 50–75 < 50 
311 
(Asker 
stasjon) 

Barn og 
unge 

Andelen barn og unge som 
går og sykler til skolen er 
minst 80 % innen 2026   

      
Tall 
kommer 



 

SIDE 43 

Sykkel er en viktig del av det totale mobilitetsbil-
det, er svært arealeffektivt og har potensial for å ta 
en betydelig andel av forventet fremtidig trans-
portbehov. Sammenlignet med andre infrastruktur-
tiltak, er det heller ikke spesielt dyrt å etablere 
god, trygg og kapasitetssterk infrastruktur for syk-
kel. 
 
Tiltakene er grovt beregnet under hvert enkelt 
innsatsområde og gir en viss pekepinn på hva 
som må beregnes inn i fremtidige budsjetter. De-
taljerte kostnader vil beregnes under hvert enkelt 
tiltak ved igangsetting. Derfor er de årlige summe-
ne under hvert av innsatsområde svært usikre.  
 
Spørsmålet om hva som kan gjennomføres innen-
for de rammene som eksisterer, vil være et priori-
teringsspørsmål. Flere av tiltakene er påbegynt, 
men for å holde et jevnt trykk oppe må innsatsen 
økes med flere midler og faglige ressurser.  
 
Kostnadene knyttet til planens tiltak er anslått til å 
være større enn dagens finansiering. Askers poli-
tikere har de senere årene arbeidet målrettet for å 
fremme sykkelarbeidet i kommunen ved å bevilge 
10 mill. kr. i årlige investeringsmidler for å følge 
opp sykkelstrategien. Til sammen er det avsatt 
40 mill. kr. i fireårsperioden 2017-2021.  
 
Regelverket sier at investeringsmidler kan brukes 
til prosjekter over 100 000 kr. med minimum hold-
barhet på tre år. Midlene kan benyttes ved innkjøp 
av f.eks. sykkelstativer, skilter eller opparbeidelse 
av sykkelveier. Midlene kan ikke brukes til driftsre-
laterte tiltak, som f.eks. drift av sykkelveier med 
høy standard, motivasjonstiltak/kampanjer eller til 
lønnsmidler knyttet til driftstiltak. Derfor vil øre-
merkede driftsmidler til sykkelarbeidet være nød-
vendig i årene fremover. 
 
40 mill. kr. over en fireårsperiode gir mange mind-
re tiltak, men er ikke nok til bygging av nye syk-
kelanlegg. Basert på erfaringstall vil prislappen for 
å bygge sykkelveianlegg variere kraftig ut i fra 
hvor det bygges. I sentrale bystrøk kan prislappen 
komme opp i 200 000 kr./løpemeteren, mens i 
mer landlige omgivelser kan den være nede på 
20 000 kr./løpemeteren. Selve byggekostnadene 

er ikke så ulike fra sted til sted, men i urbane om-
råder vil kabelflytting, grunnerverv, trafikkavvikling, 
topografi, konstruksjoner (murer, broer ol.), sane-
ring av utkjørsler og grunnforhold mm. utgjøre en 
stor prisforskjell. Dette vil variere fra prosjekt til 
prosjekt. Ut i fra løpemeterprisene nevnt ovenfor, 
er det begrenset hva 10 mill. kr. per år vil utgjøre 
av byggeprosjekter.  
 
Asker kommune er ansvarlig for finansiering av 
kommunale veier, mens Akershus fylkeskommune 
(gjennom Statens vegvesen) hovedsakelig er 
ansvarlige for finansieringen av riks- og fylkes-
veier. Dette er ikke entydig i alle tilfeller, og må 
vurderes fra sak til sak. For eksempel er Sikker 
skolevei Asker kommunes ansvar, men finansie-
res i stor utstrekning av Statens vegvesen.  
 
Temaplan sykkel har gjennom handlingsplanen 
definert en rekke arbeidsoppgaver/tiltak fordelt på 
mange ulike tjenesteområder og avdelinger i  
kommunen.  
 
 
Innsatsområde 1 – Arealbruk og planlegging: 
Av de åtte tiltakene under innsatsområdet areal-
bruk og planlegging, er det bare ett tiltak som 
dekkes av investeringsmidler. De resterende sju  
finansieres av driftsmidler. Dette speiler at arbei-
det ligger hos den enkelte ansatte, hvor beman-
ningskapasitet og prioritering på den enkelte av-
deling er avgjørende. 
 
Tiltakene under arealbruk og planlegging er ho-
vedsakelig satt med lav årlig kostnad, under 
1 mill. kr.  
 
1A (driftsmidler): Styrke sykkelarbeidet.  
Ressursøkning og prioritering av sykkelarbeidet vil 
gi en årlig kostnad rundt 1 mill. kr. 
 
1B (driftsmidler): Temaplan sykkel og sykkelvei-
nettet legges til grunn i alle planprosesser.  
Ca. snitt årlig: 0,1 mill. kr. 
 
1C (driftsmidler): Digitale kartløsninger. De første 
årene vil koste mest da utvikling og arbeidet skjer. 
Ca. årlig snitt neste 2-års periode: 1 mill. kr. 

 FINANSIERING AV TEMAPLAN SYKKEL 
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1D (driftsmidler): Vei- og gatebruksplan for Asker 
sentrum. Ca. årlig snitt neste 2-års periode: 
1 mill. kr. 
 
1E (driftsmidler): "Planbank" for sykkel.  
Ca. 1 mill. kr. årlig. 
 
1F (driftsmidler): Samarbeid med andre kommu-
ner. Ca. 0,1 mill. kr. årlig. 
 
1G (driftsmidler): Kunnskapsgrunnlag. Utføre to 
kommunale RVU’er hvert 4 år + tilleggsutvalg. Til 
sammen 1,2 mill. kr. for hver 4-års periode. 
 
1H (investeringsmidler): Flere sykkeltellere.  
Erfaringstall tilsier at kostnaden ligger på under 
1 mill. kr. for en sykkelteller med visningssøyle, 
gitt at det er strøm i nærheten. Kostnaden vil være 
avhengig av antall sykkeltellere og type. Fra 0,5–
1,5 mill. kr. årlig (1 mill. kr. i snitt). 
  

Beregninger for innsatsområde 1 

Driftsmidler  4,5 mill. kr. årlig  
Investeringsmidler 1 mill. kr. årlig (avhengig av 

antall) 
Økning av gitt ramme 
Driftsmidler Midler som ikke bevilges i dag 

gjennom sykkelstrategimidler, 
men delvis av eksisterende 
lønnsmidler 

Investeringsmidler Kan bruke av eksisterende 
midler til tiltak 1I 

 
 
Innsatsområde 2 – Kvalitet på tilbudet: 
Av de fire tiltakene er to av dem kombinert drift- 
og investeringstiltak, videre er det driftstiltak og ett 
investeringstiltak.   
 
2A (investeringsmidler): Skilting. Ca. årlig snitt på 
0,5 mill. kr., til sammen rundt 2 mill. kr. for ferdig 
skilting av hovedsykkelveinettet innen 4 år. 
 
2B (drift- og investeringsmidler): Videreutvikling av 
sykkelveinettet. Driftsrelaterte tiltak rundt 0,5 mill. 
kr. årlig. Investeringsrelaterte tiltak er satt til over 
10 mill. kr. For å bygge nye anlegg er det ikke 
hensiktsmessig å gi en eksakt pris. Det er avheng-

ig av mange faktorer. Løpemeterpriser er beskre-
vet innledningsvis. 
 
2C (driftsmidler): Drift og vedlikehold. Årlig rundt 
1,5 mill. kr. i ekstra midler for gjennomføring av 
høy driftsstandard på prioriterte roder. 
 
2D (investeringsmidler): Sykkelparkering ved of-
fentlige målpunkt. Kostnadene vil være avhengig 
av hvor mange steder som etableres og til hvilken 
kvalitet. Låsbar sykkelparkering til 20 sykler med 
tak og vegger, inkl. grunnarbeider, strøm til belys-
ning og lading av el-sykler er ut fra erfaringstall 
rundt 0,3 mill. kr. for ett sted. Årlig rundt 
1,2 mill. kr. ut fra målsetningen om å etablere fire 
slike sykkelparkeringsanlegg i året. Hvor mange 
sykkelparkeringsplasser som blir etablert er av-
hengig av om det blir avsatt ressurser til gjennom-
føringen av arbeidet. Snitt 1,5 mill. kr. årlig. 
 

Beregninger for innsatsområde 2 

Driftsmidler  2 mill. kr. årlig  
Investeringsmidler 1,5 mill. kr. årlig + til å bygge 

sykkelanlegg 
Økning av gitt ramme 
Driftsmidler Midler som ikke bevilges i dag 

gjennom sykkelstrategimidler 
Investeringsmidler Kan bruke av eksisterende 

midler til tiltak 2A, men ramme 
for 2B må søkes om utenom 
sykkelbymidlene. 

 
 
Innsatsområde 3 - Reisevaner: 
To av tre tiltak kan gjennomføres med driftsmidler. 
Tiltak 3C er svært uvisst omfang til registreringer 
er blitt gjennomført. 
 
3A (driftsmidler): Motivasjonstiltak for bruk av  
sykkel. Årlig rundt 1 mill. kr., men er avhengig av 
at ressurser blir avsatt til gjennomføringen av 
arbeidet. For 2019 er det i tillegg behov for ca. 0,5 
mill. til finansiering av mulighetsstudie av bysyk-
kelordning i Asker. 
 
3B (driftsmidler): Kommunens ansatte skal gå 
foran som gode eksempler. Årlig rundt 0,2 mill. kr. 
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3C (investeringsmidler): Sykkeltilrettelegging ved 
kommunale arbeidsplasser. Erfaringstall: Låsbar 
sykkelparkering med tak og vegger: 300 000 kr. x 
4 i året = 1,2 mill. kr. Pluss etablering av gardero-
ber, hvor erfaringstall med etablering av en garde-
robe er: ca. 0,7 mill. kr. x 4 = 2,8 mill. kr. Til sam-
men 4 mill. kr. årlig. Hvor mange arbeidsplasser 
som får sykkeltilrettelegging er avhengig av om 
det blir avsatt ressurser til gjennomføringen av 
arbeidet. 
  
3D (driftsmidler): Samarbeid for økt sykkelbruk. 
Ressursøkning og prioritering av sykkelsamarbeid 
vil gi en årlig kostnad rundt 0,1 mill. kr. 
 

Beregninger for innsatsområde 3 

Driftsmidler  1,3 mill. kr. årlig  
+ 0,5 mill. kr. ekstra i 2019  

Investeringsmidler 4 mill. kr. årlig 
Økning av gitt ramme 
Driftsmidler Midler som ikke bevilges i dag 

gjennom sykkelstrategimidler 
Investeringsmidler Kan bruke av eksisterende 

midler til tiltak 3C, men bør 
bevilges ekstra til dette tiltaket. 

 
 
Innsatsområde 4 – Barn og unge: 
De seks tiltakene under innsatsområdet barn og 
unge er nesten likt fordelt mellom investering og 
drift. De fleste under kategorien "lav" årlig kost-
nad. 
 
4A (drift- og investeringsmidler): Attraktive skole-
veier. Ca. årlig forbruk i snitt 0,3 mill. kr. fordelt på 
0,1 mill. kr. i driftsmidler og 0,2 mill. kr. i investe-
ringsmidler. 
 
4B (investeringsmidler): Bilfrie soner rundt barne-
skolene. Gjennomføre to prøveprosjekt innen 
2022. Ca. årlig forbruk i snitt 0,5 mill. kr. 
 
4C (drift- og investeringsmidler): Sykkelparkering 
ved viktige målpunkt for barn og unge. Kostnade-
ne vil være avhengig av hvor mange steder som 
etableres og til hvilken kvalitet. Årlig rundt 1,2 mill. 
kr. ut fra målsetningen om å etablere 4 slike syk-
kelparkeringsanlegg i året. Hvor mange sykkel-

parkeringsplasser som blir etablert er avhengig av 
om det blir avsatt ressurser til gjennomføringen av 
arbeidet. Snitt 2 mill. kr. årlig i investeringsmidler, 
og 0,5 mill. kr. i driftsmidler.  
 
4D (driftsmidler): Samarbeid med lag og forening-
er. Årlig rundt 0,05 mill. kr. 
 
4E (driftsmidler): Satsing på sykkel i skolen. Årlig 
rundt 0,05 mill. kr. 
 
4F (drift- og investeringsmidler): Sykkellek.  
Årlig rundt 0,2 mill. kr. driftsmidler og 0,8 mill. kr. i 
investeringsmidler. 
 

Beregninger for innsatsområde 4 

Driftsmidler  0,9 mill. kr. årlig  
Investeringsmidler 3,5 mill. kr. årlig 
Økning av gitt ramme 
Driftsmidler Midler som ikke bevilges i dag 

gjennom sykkelstrategimidler 
Investeringsmidler Kan bruke av eksisterende 

midler til tiltak 3C, men bør 
bevilges ekstra til dette tiltaket. 

 
 
Konklusjon:  
Totalt for de fire innsatsområdene er det grovt 
beregnet 8,7 mill. kr. til driftstiltak årlig. For 2019 
er det i tillegg behov for ca. 0,5 mill. kr. til finansie-
ring av mulighetsstudie av bysykkelordning i As-
ker. For investeringsmidler er det grovt beregnet 
en årlig sum på 10 mill. kr. uten at kostnader til 
byggeprosjekter er tatt med i regnestykket. Det vil 
det si at den årlige rammen på 10 mill. kr. dekker 
alt av mindre tiltak, men ikke driftstiltak eller byg-
ging av sykkelanlegg.  
 
For å styrke sykkelarbeidet og anvende bevilgede 
midler på en god måte, må også faglige ressurser 
avsettes til arbeidet på alle relevante avdelinger/ 
enheter. Begge budsjettpostene er svært viktige 
for å kunne lykkes med sykkelarbeidet. 
 
 



 

 
SIDE 46 

For å øke andelen som sykler er det viktig å legge 
til rette for alle typer syklister. En viktig del av 
dette arbeidet er å definere et helhetlig sykkelvei-
nett. Ved å ha et oppdatert sykkelveinett er det 
lettere for kommunen å planlegge og avgrense 
fremtidige sykkeltiltak. Utbygging av sykkelveinet-
tet i sin helhet kan gi kortere reisetider, er arealef-
fektivt og kan bidra til bedre fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. 
 

6.1 ANALYSE AV HOVEDSYKKELVEI-
NETT 2008 
Eksisterende plan for hovedsykkelveinett i Asker 
ble utarbeidet i 2008. Som utgangspunkt for for-
slag til nytt sykkelveinett ble det gjennomført en 
analyse av hovedsykkelveinettet fra 2008. Neden-
for gjengis de viktigste funnene fra denne analy-
sen. Mens analysen i sin helhet er å finne i ved-
legg 2. Merk at hovedsykkelveinettet fra 2008 ble 
utarbeidet med bakgrunn i andre mål og kriterier 
enn det som gjøres i dag, med blant annet større 
fokus på lengre gjennomfartsreiser og mindre 
fokus på korte, lokale sykkelreiser. 
 
Analysen er gjennomført med bakgrunn i følgende 
vurderingskriterier:  
 
» Dekningsgrad for boligområder, skoler, barne-

hager, arbeidsplasser, kollektivtilbud, målpunkt 
for aktivitet/handel og barrierer. (I analysen er 
et område/målpunkt definert som dekket der-
som det befinner seg innenfor en avstand på 
200 m i luftlinje fra planlagt sykkelveinett.) 

» Effektivitet, sammenhengende nett og lesbar-
het i systemet 

 
6.1.1 DEKNINGSGRAD 
For vurderingskriteriet dekningsgrad ga analysen 
av hovedsykkelveinettet fra 2008 følgende funn;  
 
» Kommunens boligområder er ikke fullstendig 

dekket av hovedsykkelveinettet. De viktigste 
boligområdene som ikke er dekket er markert 
med sorte sirkler i Figur 6-1, og befinner seg 
ved Bjerkås og Saksebråten, Høn og Vakås, 

Hvalstad, Billingstad, Landøya/Mellom-Nes, 
Nesøya og Nordre Nesøya.  

» 22 av de 30 skolene i Asker er godt dekket av 
hovedsykkelveinettet. 6 av 30 har en tilfreds-
stillende dekning, men med mulig behov for 
forbedring. Èn skole ligger innenfor området 
langs E18 der det skal utredes for nye sykkel-
forbindelser. Av de 30 skolene er det kun Sol-
berg skole som ikke dekkes av hovedsykkel-
veinettet. 

» 65 % av barnehagene er dekket av hoved-
sykkelveinettet. 

» De viktigste arbeidsplasskonsentrasjonene i 
kommunen er godt dekket. 

» Tilgjengeligheten til kollektivtilbudet fra  
hovedsykkelveinettet er god. 6 av 8 togstasjo-
ner dekket, i tillegg til de to bussterminalene og 
båtforbindelsen i Vollen. Av de to stasjonene 
som ikke er dekket (Høn og Vakås) ligger den 
ene (Høn) innenfor skravert området langs 
E18 hvor det skal utredes nye sykkelforbindel-
ser. 

» Blant de registrerte målpunktene for aktivitet/ 
handel er det bare målpunkt ved Sjøstrand og 
Nesøya som ikke er dekket. 

» De største barrierene i kommunen er toglinjen 
og E18, så vel som til dels store terrengfor-
skjeller. Disse barrierene medfører omveier i 
nettverket og gjør tilgjengeligheten dårligere.  

 
6.1.2 SAMMENHENGENDE NETT, EFFEKTIVI-
TET OG LESBARHET I SYSTEMET 
For vurderingskriteriet "effektivitet, sammenheng-
ende nett og lesbarhet i systemet" gav analysen 
av hovedsykkelveinettet fra 2008 følgende funn; 
 
» Planlagt nett mangler flere tverrforbindelser 

som er viktige for å oppnå direkte og effektive 
forbindelser (se grå piler i Figur 6-1), deriblant 
flere forbindelser på tvers av E18 og toglinjen.  

» Nettet er i stor grad sammenhengende med 
få lenker som ender blindt. Den viktigste av 
disse blinde/manglende lenkene er deler av 
strekningen mellom Dikemark og Heggedal. 
Strekningen er per i dag tilrettelagt med gang- 
og sykkelvei, men er ikke definert som en del 
av hovedsykkelveinettet fra 2008. 

 UTVIKLING AV SYKKELVEINETTET 2018-2030 
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» Planlagte sykkelforbindelser følger tydelige 
hovedveier, noe som bidrar til forholdsvis god 
lesbarhet. Faktorer som bidrar til å svekke 
lesbarheten i Asker er store terrengforskjeller 
og utflytende kryss der syklistene tilbys plans-
kilte "omveier" rundt krysset. I tillegg følger det 
en del utfordringer knyttet til området rundt As-
ker sentrum med mange veivalg, brudd, sys-
temskifter, omveier og en kompleks trafikksi-
tuasjon som kan gjøre det vanskelig å oriente-
re seg. 

  

Figur 6-1 Analysefiguren viser planlagt hovedsykkelveinett fra 2008 (røde og sorte linjer) med dekningsgrad (tykk lys rød strek) for 
følgende målpunkt/områder: boligområder, skoler, barnehager, arbeidsplasser, kollektivtilbud og aktivitet/handel (se tegnforklaring).  
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6.2 METODE 
Ved definering av et nytt sykkelveinett er det blitt 
benyttet en annen metode enn ved utarbeidelse 
av hovedsykkelveinettet fra 2008. Nytt sykkelvei-
nett er laget med utgangspunkt i hovedsykkelvei-
nettet fra 2008, og analysen av dette med fokus 
på dekningsgrad og sammenhengende nett, samt 
effektivitet og lesbarhet i systemet. Metoden går ut 
på å undersøke i hvor stor grad sykkelveinettet 
dekker boligområder, arbeidsplasser, målpunkt for 
aktivitet/handel, skoler og barnehager, og kollek-
tivknutepunkt – og gjøre endringer der deknings-
graden ikke er tilfredsstillende (se kap. 6.1 og 
vedlegg 2). 
 
Sykkelveinettet er delt inn i hovednett og sekun-
dærnett (se kap.6.4), og sjekket i google 
streetview, Nasjonal vegdatabank og Norgeskart, 
for å vurdere standard, fartsgrenser og ÅDT for 
aktuelle traseer. 
 
Det er ikke definert sykkelveinett for Asker sen-
trum. Dette fordi området må ses i sammenheng 
med planer for alle trafikantgrupper. Det er derfor 
besluttet at sykkelnettverket til Asker sentrum 
defineres gjennom en vei- og gatebruksplan. 

 

 

6.3 RELEVANTE PLANER  
I tillegg til overordnede mål, kan andre planer 
legge føringer for hvordan sykkelveinettet skal se 
ut. I Asker planlegges, og gjennomføres, det flere 
store og små prosjekter som påvirker utviklingen 
av nytt sykkelveinett. Følgende prosjekter er rele-
vante:  
  
E18-planen 
I ny E18 plan gjennom Asker blir det tilrettelagt for 
bedre system for buss, fotgjengere og syklister. 
Blant annet er det skissert en hovedsykkelvei 
mellom Drengsrud og Slependen. Denne legges til 
grunn for sykkelveinettet som er utarbeidet. 
 

Nytt idrettsanlegg på Drengsrud 
Det er planlagt et nytt idrettsanlegg på Drengsrud, 
og i forbindelse med denne er det satt av areal til 
syklende og gående. Type sykkelanlegg er ikke 
bestemt. 
 
Føyka/Elvely 
Områdeplan for Føyka/Elvely øker Asker sen-
trumsområde med 60 %. Området tilrettelegger for 
forretninger, spisesteder, kontorer, boliger og ny 
fotballstadion. I tillegg vil Askerelva utvikles med 
plasser og møtesteder. Det legges opp til trinnvis 
utbygging med byggestart ca. 2020. Her er det 
også satt av areal for syklende og gående. 
 
Høn og Landås 
Planen for Høn og Landås, hvor det planlegges 
ca. 1600 nye boliger, inkluderer anlegg for gange 
og sykling. Disse anleggene er lagt inn i utkast til 
nytt sykkelveinett. 
 
Vestre Billingstad 
Vestre Billingstad tilrettelegger for ca. 1600 nye 
boliger, basert på grønn mobilitet og gode traseer 
for sykling i og gjennom området. Disse anlegge-
ne er lagt inn i utkast til nytt sykkelveinett. 
 
 
I tillegg er det planlagt utvikling av flere sentere/ 
målpunkt. Disse er;  
 
» Dikemark lokalsenter 
» Borgen kunstgress- og grusbane, som er en 

del av Drengsrud idrettspark 
» Høn nærsenter, som er en del av utviklingen 

på Høn og Landås. 
» Berger nærsenter, som er en del av utviklingen 

på Vestre Billingstad. 
» Heggedal lokalsenter 
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Foto: Lauluten 
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6.4 NYTT SYKKELVEINETT  
Nytt planlagt sykkelveinett for Asker gir en god 
dekningsgrad for boligområder, arbeidsplasser, 
målpunkt, skoler, barnehager og kollektivknute-
punkt. Planen vektlegger også viktigheten av å få 
på plass et sammenhengende nett for sykkel med 
effektive forbindelser og god lesbarhet i systemet 
(ref. vurderingskriterier og funn fra analysen i 
kapitel 6.1). I tillegg er nytt planlagt sykkelveinett 
koblet på eksisterende og planlagte sykkelanlegg i 
tilgrensende nabokommuner.  
 
I kartet (Figur 6-2) er hovednettet markert med 
rødt og sekundærnettet markert med svart. Syk-
kelforbindelser som er markert med stiplet linje er 
fremtidige sykkelforbindelser som kan være plan-
lagt, vedtatt eller er ønskelig å få på plass i fremti-
den. Noen av disse stiplede sykkelforbindelsene 
er hentet fra område-/reguleringsplaner, slik som 
f.eks. Føyka. Blå stiplet strek markerer linjeføring 
for ny E18. 
 
Fire av de røde, stiplede sykkelforbindelsene i 
kartet har stjerner knyttet til seg, som betyr at det 
følger en forklaring (se tegnforklaring Figur 6-2).  
 
Disse fire er:  
 
» *  = Dikemarkveien 
» **  = Forbindelse langs Spikkestadbanen 
» ***  = Undelstadveien og Jørgensløkka 
» ****  = Kort strekningen langs Kirkeveien 
 
Detaljering av sykkelveinettet innenfor Asker sen-
trum er ikke vurdert da det her er nødvendig med 
en større detaljeringsgrad og mer omfattende 
vurderinger enn for resten av sykkelveinettet. 
Asker sentrum er derfor markert med gul sirkel, og 
linjene som er tegnet opp innenfor denne sirkelen 
er hentet direkte fra sykkelveinettet fra 2008 og er 
å anse som foreløpige. Endelig detaljering av 
sykkelveinettet i sentrum foreslås utført gjennom 
planlagt utarbeidelse av vei- og gatebruksplan for 
Asker sentrum i løpet av 2018/2019. Dette for å 
kunne se helheten i området og forholdet mellom 
de ulike brukergruppene i sammenheng. I en vei- 
og gatebruksplan må valgte sykkelforbindelser fra  

 
2008 vurderes og eventuelt endres og/eller sup-
pleres med nye sykkelforbindelser, samt defineres 
i hoved- og sekundærnett. 
 
Sykkelveinettet er et dynamisk kart som må følge 
kommunens utvikling for å sikre planens relevans 
som planleggingsverktøy, og gjennom det sørge 
for nødvendige utbedringer på sykkelveinettet 
gjennom tilgrensende plan- og byggeprosjekter. 
Dette innebærer behov for regelmessig revidering 
av sykkelveinettet. Slike revideringsrunder kan for 
eksempel gjennomføres samtidig med rullering av 
kommuneplan. Ved planlegging og vedtak av 
større prosjekter er det viktig å få disse inn i syk-
kelveinettet fortløpende. Dette gjelder f.eks. ved 
vedtak av vei- og gatebruksplan for Asker sen-
trum. For Asker vil det også være nødvendig med 
en revidering av sykkelveinettet når Asker kom-
mune skal slå seg sammen med kommunene 
Hurum og Røyken med virkning fra 1. januar 
2020. 
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Figur 6-2 Nytt sykkelveinett i Asker kommune. Se også vedlegg 1. 
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Figur 6-4 Sykkelvei med fortau langs Mastemyrveien i 
Oppegård (Foto: Eivind Molde). 

Figur 6-3 Eksempel på gang- og sykkelvei i Asker gjennom 
parkdrag (Foto: Lauluten). 

6.4.1 HOVEDNETT OG SEKUNDÆRNETT 
Sykkelveinettet er delt inn i et hovednett og et 
sekundærnett, lik som for både Oslo og Bærum 
kommune. Hovednettets primærfunksjon er å 
håndtere gjennomgående sykkeltrafikk, mens se-
kundærnettet i hovedsak gir adkomst til hovednet-
tet fra områder som ikke er dekket av hovednettet. 
I Asker vil hovednettet primært følge hovedveiene 
og samleveiene for bil, da disse ofte er raskest 
mellom målpunkt. Sekundærnettet i Asker følger 
typisk gater med i boligområder lite biltrafikk.  
 
Sykkelveinettet skal tilfredsstille god fremkomme-
lighet, tilgjengelighet, trygghet og sikkerhet for 
hverdagssyklisten og transportsyklisten. Dette 
betyr at nettet må være effektivt, sammenhengen-
de og logisk, og ha god dekningsgrad for boligom-
råder og målpunkt for hverdagslige gjøremål. I 
tillegg vil det være avgjørende at forbindelsene i 
sykkelveinettet legges der det er mulig å få etab-
lert egnede løsninger, som gir både trygghet og 
sikkerhet for de syklende. Dette er kriterier som er 
lagt til grunn for utarbeidelse av sykkelveinettet, 
inkl. inndeling i hoved- og sekundærnett. 
 
Hovednett med høy standard 
Hovednettet håndterer den gjennomgående syk-
keltrafikken, med større andel syklister enn på 
sekundærnettet. Hovednettet vil i hovedsak gå i 
veier og gater med en større andel biltrafikk, og ha 
behov for høyere standard på løsninger enn se-
kundærnettet. Dette fordi det er viktig å investere 
mest der effekten og behovet er størst. 
 
Sykkelløsninger av høy standard i veier/gater med 
høy andel biltrafikk inngår som oftest innenfor 
hovedkategoriene "sykkelfeltløsninger" eller  

"separate veianlegg for syklende og gående" (se 
tabell på neste side). I begge tilfeller vil det være 
viktig å velge løsninger der syklister er separert fra 
gående for kunne ta veksten i fremtidig gang- og 
sykkeltrafikk. Sykkelløsninger av høy standard i 
gater med lav biltrafikk inngår ofte i hovedkatego-
rien "gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk", og 
utformes ofte som sykkelgater eller sykling mot 
enveiskjøring.  
 
Sekundærnettet med lavere standard 
Sykkelløsninger av lavere standard er egnet i se-
kundærnettet, og innebærer ofte sykling i blandet 
trafikk innenfor hovedkategoriene "gang- og syk-
kelprioritering i rolig trafikk" eller gang- og sykkel-
vei i hovedkategorien "separat veianlegg for syk-
lende og gående"(se tabell på neste side). Forbin-
delser i form av turveier eller syklbare grusbelagte 
snarveier kan også inngå i sekundærnettet.  
 

 
6.4.2 PRINSIPPER FOR LØSNING – MED BE-
HOV FOR STEDS- OG AMBISJONSTILPASSING 
I tabellen på neste side er hovednett og sekun-
dærnett sett i sammenheng med valg av løsning 
for og standard på sykkelveinettet. Tabellen pre-
senterer hovedprinsipper for tilrettelegging som 
kan følges når traseene i sykkelveinettet skal 
planlegges med løsning for hver enkelt strekning. 
Det er viktig å merke seg at dette er prinsipper, og 
at løsningene må tilpasses stedet og trafikale og 
bymessige ambisjoner. Det kan derfor være unn-
tak fra prinsippene vist i tabellen. Se Sykkelhånd-
boka og Håndbok N100 og Oslostandarden for 
sykkeltilrettelegging for nærmere beskrivelse av 
begreper og standard for løsning (Vegdirektoratet 
2014a og 2014b, og Oslo kommune 2017). 
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HOVEDNETT SEKUNDÆRNETT 
Gang- og sykkel-
prioritering i rolig 
trafikk 

Sykkelfelt- 
løsninger 

Separat veianlegg for 
syklende og gående 

Gang- og sykkelprio-
ritering i rolig trafikk 

Separat veianlegg 
for syklende og 
gående 

» Sykkelgate 
» Sykling mot 

enveiskjøring 
 

» Sykkelfelt  
» Enveiskjørt 

sykkelvei (omta-
les som opp-
høyd sykkelfelt i 
Oslostandarden) 

» Beskyttet  
sykkelfelt 

» Smale sykkelfelt 
(unntak på korte 
partier) 

 

» Sykkelvei med 
fortau 

» Sykkelekspressvei 

» Sykling i blandet 
trafikk 

» Gang- og syk-
kelvei 

» Sykling på 
turvei 

 

Ved trafikkmengde 
under 2000 ÅDT 
(1000 for enveis-
regulerte gater) 
trengs det ikke 
eget areal for 
syklende. Farts-
begrensende tiltak 
bør vurderes for å 
sikre at reell fart 
for biltrafikken er 
maksimalt 30 km/t. 

I veier og gater med 
mange kryss og 
avkjørsler bør syk-
kelfelt benyttes 
som sykkeltilrette-
legging. 
 
Fartsgrensen må 
være 50 km/t eller 
lavere. Om mulig 
bør det etableres 
enveiskjørt sykkel-
vei, med bredde på 
2,2 m. Oppmerkede 
sykkelfelt bør ha 
bredde på minst 1,8 
m. Rødt dekke bør 
tilstrebes. 
 

Langs barrierer (f.eks. 
langs parker, jernba-
ne, motorvei) og 
andre steder hvor det 
er få kryss og av-
kjørsler bør sykkelvei 
med fortau benyttes.  
 
Sykkelvei (eksl. for-
tau) bør ha tilstrekke-
lig bredde til å sykle 
to i bredden i hver 
retning. 
 
Sykkelekspressvei er 
tilrettelagt for rask 
sykling over lengre 
avstander. 
 

En forholdsvis kort 
del av sykkelreisene 
vil foregå på 
sekundærlenkene. 
For å oppnå trygge 
og trafikksikre trafi-
kale forhold for 
syklende i blandet 
trafikk er det anbe-
falt at 
trafikkmengde 
er lav her (2000 
ÅDT). 
Fartsbegrensende 
tiltak bør vurderes 
for å sikre at reell 
fart for biltrafikken er 
maksimalt 30 km/t. 

Langs sekundære 
sykkelveilenker vil 
sykkeltrafikken i 
mange tilfeller 
være lav nok til at 
kombinerte gang- 
og 
sykkelveier er 
tilstrekkelig. 
 
Det må likevel tas 
høyde for fremtidig 
økning i sykkeltra-
fikken i tråd med 
mål om økt sykkel-
andel. 
Bredden bør være 
minimum 3 m. 
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6.4.3 PRIORITERING AV TRASEER OG TRINN-
VIS ETABLERING  
I arbeidet med å opparbeide et godt sykkeltilbud til 
Askers innbyggere bør det lages en liste over 
prioriterte strekninger og områder hvor det skal 
etableres sykkeltilrettelegging. På denne måten 
kan man konsentrere arbeidet der det er størst 
behov. Som en grunnleggende regel bør strek-
ninger og områder der man kan oppnå størst ef-
fekt, og hvor behovet er størst få høyest prioritet. 
Behovet kan man se ut ifra hvor godt tilbudet vil 
dekke boligområder, skoler, barnehager, målpunk-
ter, arbeidsplasser og andre målpunkt. Slike om-
råder befinner seg ofte sentralt i kommunen, og 
derfor bør Asker sentrum og andre tettsteder i 
kommunen prioriteres spesielt. 
 
Å få på plass tiltak som bedrer syklistenes sykkel-
hverdag kan gjennomføres på både kort og lang 
sikt. I denne prosessen kan det være nyttig å se til  
Oslo og Oslostandarden. Oslo har gjennomført  
sine sykkeltiltak etter en trinnvis etablerings- 
 

 
 
modell, noe som gjør at man har fått på plass en 
rekke tiltak raskt. Dette handler om at man skal 
gjennomføre tiltak i faser og samtidig ser på hel-
heten. I første omgang gjennomføres enkle tiltak 
som oppmerking, skilting og andre tiltak som tar 
kort tid og som gir syklistene en viss prioritet. 
Deretter kan mer tidkrevende tiltak som krever 
vedtak eller større planprosesser gjennomføres. 
Dette fører til en effektiv kvalitetsforbedring. På 
denne måten har man klarhet i hva som kan gjø-
res på kort sikt og dermed forbedre syklistenes 
sykkelhverdag nesten umiddelbart.  
  

Figur 6-5 Det er viktig å prioritere traseer med stort behov for sykkeltilrettelegging (Foto: Lauluten). 
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I dette kapittelet beskrives ulike prinsipper for 
løsninger langs sykkelveinettet. Det vil ikke bli 
definert konkrete løsninger for sykkelveinettet i 
Asker, men bli gitt en beskrivelse av ulike prinsip-
per som bør legges til grunn ved videre sykkel-
planlegging i kommunen.   
 

7.1 HOVEDPRINSIPPER FOR SYKKEL-
TILRETTELEGGING 
Oslo kommune har fått utarbeidet et faglig grunn-
lag i form av en håndbok for hvordan sykkeltiltak 
skal utformes (Oslostandarden). Videre beskrivel-
se av prinsippløsninger bygger i stor grad på løs-
ningene i Oslostandarden, men også på Statens 
vegvesens sykkelhåndbok og Håndbok N100. De 
tre hovedprinsippene for sykkeltilrettelegging i 
Oslostandarden er: 
 
1» Gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk 
2» Sykkelfeltløsninger  
3» Separate sykkelveianlegg.  
 
Bruken av de ulike hovedprinsippene vil variere 
fra sted til sted, og innenfor hvert av prinsippene 
finnes det flere varianter av løsninger. De tre ho-
vedprinsippene er vist i Figur 7-1. 
 
 
 
 

Gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk og sykkel-
feltløsninger er begge løsninger der det sykles i 
en retning på hver side av veien/gaten, og følger 
kjøreretning for bil. Separate sykkelveianlegg 
derimot er en løsning der det sykles i begge ret-
ninger på en side av veien/gaten, som en parallell 
gate/vei.  
 
Valg av løsning mellom de tre hovedprinsippene 
er avhengig av ulike faktorer og ulike forutset-
ninger i gatesystemet og miljøet veien/gaten ligger 
i. Det er viktig å skille mellom prioritering for syk-
kel og for gående. Tilrettelegging der "Syklisten er 
gjest" regnes ikke som sykkeltilrettelegging, og 
løsninger innenfor dette prinsippet skal ikke plan-
legges for i hovedsykkelveinettet.  
 
 

 PRINSIPPLØSNINGER FOR SYKKELVEINETTET 

Figur 7-1 Hovedprinsipper for sykkeltilrettelegging (Oslo kommune 2017). 
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Figur 7-2 Eksempel på gang- og sykkelprioritering i sykkelgate/ 
blandet trafikk. Bilde fra Torggata i Oslo (Foto: Norconsult). 

Figur 7-3 Eksempel på sykling mot enveiskjøring. Bilde fra 
Huitfeldts gate i Oslo (Foto: Norconsult). 

Figur 7-4 Eksempel på sykkelfeltløsning fra Wergelands-
veien i Oslo (Foto: Norconsult). 

7.1.1 GANG- OG SYKKELPRIORITERING I RO-
LIG TRAFIKK 
Med sykling i rolig trafikk menes sykling i et tra-
fikkbilde der hastighet og trafikkmengde legger til 
rette for godt samspill mellom syklende og andre 
kjørende. I sentrumsgater med høy trafikk vil det 
være nødvendig med strenge trafikkregulerende 
tiltak, mens mange villaveier kun vi trenge enklere 
fartsbegrensende tiltak for å oppfylle standarden.  
 
Det skilles mellom: 
 
» Sykling i blandet trafikk 
» Sykling mot enveiskjøring 
» Sykkelgate 
 

 

 
 
 

7.1.2 SYKKELFELTLØSNINGER 
Sykkelfelt krever normalt minst plass langs ho-
vedveier og samleveier, og gir god fremkomme-
lighet. Om mulig bør det bygges enveiskjørt syk-
kelvei (opphøyde sykkelfelt) for at de også skal 
være trygge nok for barn og andre trygghetssøk-
ende syklister. Sykkelfelt skiltes med sykkelfeltskilt 
og markeres med sykkelsymbol på asfalten.  
 
Det skilles mellom:  
 
» Sykkelfelt 
» Enveiskjørt sykkelvei (omtales som opphøyd 

sykkelfelt i Oslostandarden) 
» Beskyttet sykkelfelt 
» Smale sykkelfelt (unntak på korte partier) 

 
7.1.3 SEPARATE SYKKELVEIANLEGG 
Der det finnes lange strekninger uten kryss og 
avkjørsler, kan separate sykkelveianlegg være 
gode løsninger. Det bør settes av tilstrekkelig 
areal til at siktkrav kan oppfylles. Sykkelveier skil-
tes med sykkelveiskilt og har ofte gul midtstripe. 
Det bør som minimum være rabatt mellom sykkel-
veien og parallell bilvei.  
 
Det skilles mellom:  
 
» Sykkelvei med fortau 
» Sykkelekspressvei 
» Gang- og sykkelvei 
» Sykling på turvei 
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7.1.4 DER SYKLISTEN ER GJEST 
I sykkelveinettet bør det ikke planlegges for 
sykling på fortau eller i gågater, på gatetun 
eller i gangfelt. Fortaussykling gir dårlig frem-
kommelighet og falsk trygghet. Dårlig fremkomme-
lighet skyldes at syklende har vikeplikt for gående 
(ved stor gangtrafikk er det også forbudt å sykle 
på fortau), vikeplikt ved kryssing av kjørebanen og 
at utforming og geometri ikke er tilpasset sykling. 
Ved sykling på fortau vil trafikanter i kryssende 
gater, veier og fra avkjørsler ikke ha tilstrekkelig 
sikt til å kunne unngå farlige situasjoner.  
 
Gatetun ligner på gågater, men det er tillatt med 
bilkjøring, så lenge den foregår i gangfart. Både i 
gågater og på gatetun er også syklende pålagt å 
sykle i gangfart, og de har vikeplikt for gående. 
Sykkelgater med lav kantsteinsvis og brede fortau 
er et godt alternativ til gatetun og gågater, og 
oppnår mange av de samme kvalitetene.  
 
Steder syklisten er gjest er:  

 
» Parker og plasser 
» Gågater 
» Gatetun 
» Sambruksgater/shared space 

7.1.5 GODE SYSTEMSKIFTER  
Systemskifte finner sted i bytte mellom to sykkel-
løsninger innenfor ulike prinsipper, f.eks. mellom 
veistrekninger med og uten sykkelfelt. Det mest 
utfordrende systemskiftet er mellom separate an-
legg og sykkelfeltløsninger. Uten et godt system-
skifte mellom disse prinsippløsningene, vil mange 
syklister føres opp på fortauet. Systemskiftet mel-
lom gang- og sykkelprioritering i rolig trafikk og 
sykkelfeltløsninger er mindre utfordrende, da syk-
listen fortsetter på samme side av veien og føres 
automatisk inn til samme system. Dersom system-
skifter løses på gode måter, fortrinnsvis i kryss, 
trenger de ikke være utfordrende for syklisten.  
 
7.1.6 SYKKELPARKERING – PRINSIPPER FOR 
LOKALISERING, ANTALL OG TYPE  
Det er ulike faktorer som er viktig å vurdere ved 
planlegging av sykkelparkering. 
 
Plassering av sykkelparkeringen bør være så nær 
målpunktet som mulig, for å gi god tilgang for 
syklister. Parkeringen må i tillegg være lett å finne, 
og må kunne nås uten omveier og hindringer.  
 
Tilstrekkelig kapasitet på sykkelparkeringen er 
viktig. Kommunen kan, gjennom parkeringsstrate-
gi og/eller bestemmelser, kontrollere mengden 
sykkelparkering. Det finnes ingen fasitsvar på hva 
som er riktig antall plasser, men som prinsipp bør 
det planlegges for en overkapasitet på 25 %, med 
mulighet for utvidelse. Dette fordi det kan være 
vanskelig å beregne det reelle behovet. Ved vikti-
ge målpunkt (togstasjoner, handlegater, idrettsan-
legg, skoler/barnehager m.fl.) er det viktig med 
nok plasser slik at flest mulig kan bruke sykkel.  
 
Hvilken type sykkelparkering som egner seg hvor 
må man skal velge er også viktig å undersøke slik 
at man kan dekke flest mulig behov. Stativene må 
ha en god utforming som gjør det enkelt å sette 
fra seg sykkelen på en trygg måte, samtidig som 
man må ha god nok plass til ulike typer sykler. 
Flere steder vil det også være behov for sykkel-
parkeringer under tak. Det er også viktig å velge 
sykkelstativ som er enkle å drifte, slik at man lett 
kan brøyte snø og feie ved anlegget. 

Figur 7-5 Eksempel på sykkelvei med fortau fra Frogner-
stranda i Oslo (Foto: Norconsult). 

Figur 7-6 Eksempel der syklisten er gjest i gata. Bilde fra 
Nordre gate i Trondheim (Foto: Vegdirektoratet). 
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Temaplan sykkel er et viktig bidrag til videre sats-
ning på sykling i Asker kommune, og danner 
grunnlaget for det fremtidige sykkelarbeidet. En 
viktig del av temaplanen er handlingsplanen med 
tilhørende innsatsområder og sykkeltiltak.  
 
Temaplanen har ambisiøse mål for sykling i kom-
munen, og det kreves høy innsats for å nå dem. 
Flere tiltak, både fysiske og ikke-fysiske, må 
iverksettes før det er attraktivt å sykle for alle. Det 
gjennomføres mange korte reiser innad kommu-
nen, og det er viktig å arbeide for at flere av disse 
gjøres med sykkel. Å få barn og unge til å sykle 
mer er også et viktig bidrag til å øke sykkelande-
len, og samtidig bygge en god sykkelkultur for 
fremtiden. I arbeidet med å få opparbeidet et sta-
dig bedre sykkeltilbud til kommunens innbyggere 
bør det gjøres prioriteringer på hvilke strekninger 
på sykkelveinettet som skal prioriteres tilrettelagt, 
og i hvilken rekkefølge. På denne måten kan man 
konsentrere arbeidet der det er størst behov. 
 
Oppfølging av videre sykkelarbeid er en viktig 
faktor for suksess. Det er i den forbindelse ønske-
lig at Asker fortsetter som sykkelby og at den 
tverrfaglige sykkelbygruppen, så vel som andre 
relevante enheter og avdelinger i kommunen, får 
mulighet til å arbeide godt med tiltakene som er 
beskrevet i handlingsplanen.  
 
For å sikre at planarbeidet for sykkel inngår i en 
helhetlig planlegging, er det behov for samordning  

med øvrige planprosesser innenfor transport- og 
arealplanlegging. Tilrettelegging for sykling må 
likestilles med arbeidet som gjøres med øvrig 
infrastruktur, og det er viktig at det innarbeides 
rekkefølgekrav og bestemmelser som tilretteleg-
ger for sykkel i juridisk bindende planer. For at 
sykkelveinettet skal utvikle seg over tid er det 
viktig at det gjøres revideringer som samsvarer 
med kommuneplanen. Sykkelveinettet er et dy-
namisk kart som må følge kommunens utvikling, 
og det bør legges til rette for at sykkeltilretteleg-
ging blir en del av den helhetlige planleggingen i 
kommunen.  
 
Kommunene Asker, Hurum og Røyken slås sam-
men fra 1. januar 2020. Røyken kommune utar-
beidet sykkelstrategi for kommunen i 2017, mens 
Hurum kommune per dags dato ikke har utarbei-
det noen strategi eller temaplan for sykkel. Når 
nye Asker kommune etableres bør relevante syk-
kelplaner og -strategier samkjøres og rulleres.  
 
Det er også behov for å opparbeide et bedre da-
tagrunnlag for kommunens sykkelarbeid, slik at 
man kan måle resultatene av det arbeidet som blir 
gjort over tid. Dette for å se hvilke tiltak som har 
størst effekt. Som utgangspunkt bør høyt prioriter-
te tiltak gjennomføres der man kan oppnå størst 
effekt og der behovet er størst.  
 
Økte ressurser, også til det sykkelfaglige arbeidet, 
er nødvendig for å klare denne satsningen.  

 VEIEN VIDERE 

Foto: Lauluten 
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Vedlegg 1: Kart over nytt sykkelveinett 2018–2030 
 
Vedlegg 2: utført sykkelarbeid 2009–2017 
 
Vedlegg 3: Forslag til tiltak, mottatt i planprosessen og høringsperioden 
 
 
 

VEDLEGGSLISTE 
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