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Introduksjon! Du er sykkelbyråd fra Venstre!



Hvorfor en ny plan for sykkelveinettet?
• Sykkel er fremtiden!

• Oslo er i sterk vekst og det er behov 
for å sikre at et tett sykkelveinett blir 
tilgjengelig i tiden fremover. 

• Den forrige planen er gått ut på 
dato. Den er har hatt et ensidig 
fokus på voksne pendlersyklister og 
sykkelfelt som ofte er for smale og 
oppleves utrygge. 

• Å satse på sykkel er lønnsomt! 

• Oslo skal bli en sykkelby for alle, og 
da må alle ha tilgang på et tett og 
trygt nett!
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Sykkel er fremtiden!Oslo er i sterk vekst og det er behov for å sikre at et tett sykkelveinett blir tilgjengelig i tiden fremover. Den forrige planen er gått ut på dato. Den er har hatt et ensidig fokus på voksne pendlersyklister og sykkelfelt som ofte er for smale og oppleves utrygge. Mange overskrifter har de siste dagene handlet om hvor dyrt det er å bygge sykkelvei. Men det er jo ekstremt billig, sammenlignet med andre veiprosjekter. Å bruke 4 milliarder kroner på 80 km med sykkelvei er god samfunnsøkonomi. Dronning Eufemias gate er f. eks 700 meter lang og kostet 925 millioner kroner, eller 1,32 millioner kroner per meter. For meg handler det også om at vi skal belønne dem som sykler med et trygt og godt sykkelveinett. 



Hva skal vi bygge i sykkelveinettet?

• Oslo er i en særstilling blant norske 
byer, og trenger en håndbok med 
skreddersydde løsninger som svarer 
på Oslos utfordringer.

• Befolkningen opplever det som utrygt 
å sykle i Oslo i dag – kun 1 % mener 
Oslo er en god sykkelby for barn og 
eldre

• Sykling på fortau skal ikke inngå i 
fremtidige planer 

• Konsekvent og tydelig prioritering av 
syklister i kryss

Oslo, 1940. Foto: Norsk Folkemuseum
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Svært mange har lurt på hva som skal bygges i det nye sykkelveinettet. Jeg har bedt Sykkelprosjektet om å lage en Oslostandard for å sørge for at vårt kommende nye tette sykkelveinett også skal få sykkelanlegg som oppleves som trygge og fremkommelige for alle syklister. På mange måter synes jeg de gjorde mye rett i Oslo i 1940. Lite biler, mye kollektivtrafikk, og trygt og fint å sykle!



Utvikling av ny Oslo-standard

• Sykkelprosjektet er hovedansvarlige 
for gjennomføring.

• Tett samarbeid med fagmiljøer og 
berørte aktører – to egne dialogmøter 
med interessenter underveis.

• Februar 2016: Høringsutkast klart –
åpent fagmøte og åpen høring.

• Mai 2016: Ny Oslo-standard ferdig!

Flere gater som Torggata!
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Norconsult vil være konsulent og bidra med utredning og prosjektstøtte Referansegruppe med deltakere fra Statens vegvesen (Vegdirektoratet og Region Øst), Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Ruter Plane for nye Åkebergveien er et godt eksempel på hvordan vi vil bygge. 



Sykkelveinett + Oslostandard
Kombinasjonen sikrer et tett nett med høy kvalitet
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Sykkel blir min viktigste satsing i årene som kommer. En god sykkelby, er en god by. Takk for meg. 
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