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Sykkelstrategi for Vestfold – 
 

 

Vestfold fylkeskommunes strategi for økt sykling i Vestfold 
 
Forord 

 
Vestfold er kanskje det fylket i landet som ligger best til rette for sykling. 

Folk bor relativt tett, med korte avstander til reisemålene. Været er 

stort sett på syklistenes side, i hvert fall om vi sammenligner oss med 

områder lenger nord eller vest i landet. Høydeforskjellene er ikke større 

enn at de gir helsebringende effekt som hyggelig bivirkning for den 

enkelte. 
 

Mer sykling gir reduserte klimautslipp, bedre utnyttelse av vegen og 

bedre folkehelse. Det er altså svært gode grunner for å satse på sykling i 

Vestfold 
 

Den enkeltes valg av transportmiddel er påvirket av mange forhold. 

Vestfold fylkeskommune ønsker å påvirke noen av disse forholdene. Det 

er dette sykkelstrategien handler om. 
 

 
 
 

Egil Johansen 

fylkesrådmann 
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1. Bakgrunn 
Befolkningen i Vestfold vokser. Ved inngangen til 2012 bodde det 

236.424 personer i fylket. Innen 2040 vil befolkningsmengden i Vestfold 

sannsynligvis passere 300.000. 
 

Befolkningsvekst gir økt transport. Skal målsettinger om reduksjon i 

klimautslipp nås er det nødvendig å begrense transportveksten. Utslipp 

fra vegtrafikken står for 19% av klimagassutslippene. Utslippene fra 

vegtrafikken er økende. Beregninger viser at det er fullt mulig å oppnå 

betydelige utslippsreduksjoner fra vegsektoren. 
 

En bærekraftig  transportutvikling må skje ved en samordnet areal- og 

transportplanlegging. Det betyr blant annet at framtidig 

utbyggingsmønster konsentreres om eksisterende by- og tettsteder og 

at transportsystemet bygger opp under dette slik at totalt 

transportbehov reduseres. 
 

Det er klare politiske ambisjoner, blant annet i Nasjonal Transportplan 

og Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, om å møte økt behov for 

persontransport ved å tilrettelegge for overgang fra bil til miljøvennlig 

transport som kollektivtransport, sykling og gange. 
 

Økt sykling er samfunnsnyttig. I tillegg til reduserte klimautslipp gir det 

bedre trafikkavvikling, mindre støy, redusert slitasje på vegene og bedre 

folkehelse. Helsedirektoratet har vist i en samfunnsøkonomisk analyse at 

nytten ved å bygge sammenhengende sykkelnett i norske byer 

sannsynligvis er minst 4–5 ganger større enn kostnadene knyttet til 

utbygging og vedlikehold (Folkehelsearbeidet – veien til god helse, 

Helsedirektoratet 2010). 
 

Befolkningen i Norge er stadig mindre aktiv. Flere får livsstilssykdommer 

som diabetes 2, overvekt og hjerte- karlidelser. Tilrettelegging for aktiv 

transport er viktig bidrag for å bedre folkehelsa og viktig for den 

enkeltes mulighet til å gjøre gode valg for sin egen helse. 
 

Sykkelstrategi for Vestfold viser hvordan Vestfold fylkeskommune vil 

bruke sine virkemidler for å bidra til økt sykling i Vestfold. 
 

Kunnskapsgrunnlaget for Sykkelstrategi for Vestfold er samlet i et eget 

Kunnskapsdokument. Dokumentet ligger tilgjengelig på Vestfold 

fylkeskommunes hjemmesider. 
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Mål for transport- 
middelfordeling i  2023, 
forslag til Regional plan 
for bærekraftig 
arealpolitikk 

 

Kollektiv 
 

7% 

Sykkel 10% 
Gange 23% 
Bilfører 
/passasjer 

 
58% 

 

2 Vestfold – et sykkelfylke!? - 

Situasjonsbeskrivelse 
For å gjøre de rette tiltakene for økt sykling er det nødvendig med 

grunnleggende kjennskap til vestfoldingenes sykkelbruk og hva som 

hemmer og hva som fremmer sykling. 
 

2.1 Reisevaner i Vestfold 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) gjennomføres hvert fjerde 

år. I 2009 reiste vestfoldingene  i snitt 3,2 reiser hver dag .  Hver reise 

var 11,8 km lang. En av fjorten reiser (7%) var på sykkel. Målet for 

Vestfold er at hver tiende reise er med sykkel. 
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Figur 1: Transportmiddelfordeling daglige reiser Vestfoldbyen 2009 
 

I Vestfold er sykkelandelen gått noe opp fra 2005 til 2009. Her skiller 

Vestfold seg fra resten av landet, som viser en svak nedgang i 

sykkelandelen.  I de laveste aldersgruppene ser vi imidlertid en nedgang 

i bruk av sykkel på daglige reiser. Dette er urovekkende. 
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Figur 2: Andel reiser med sykkel som hovedtransportmiddel, fordelt på aldersgrupper, 
Vestfoldbyen 2009 
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4 

Fordelt geografisk ser vi at det er store forskjeller i Vestfold. Områdene 

som har høy andel sykkel har  satset systematisk på sykling, eller er 

områder med korte transportavstander. 
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Figur 3: Andel av daglige reiser med sykkel som hovedtransportmiddel, Vestfoldbyen 
2009 

 
10% av befolkningen i Vestfold oppgir at de sykler daglig (RVU 2009). 

Dette er vesentlig mer enn landsgjennomsnittet på 6%. 

På daglige reiser der sykkel er hovedtransportmiddel sykler 

vestfoldingene i snitt 1,04 km pr dag. Dette er en økning på 75% fra RVU 

2005 og nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet. Dette er svært 

positivt. 
 

2.2 Trafikkutvikling og transportmodeller 
Statens vegvesen har etablert  10 tellepunkter for sykkel i 

Vestfold. Kvaliteten på tellingene har vært svært varierende.  Det er 

derfor begrenset hvordan resultatene fra disse tellingene foreløpig kan 

brukes.  Tradisjonelle transportmodeller for beregning av trafikk er laget 

med utgangspunkt i bil og tar ikke høyde for overføring til andre 

transportmidler. Modellene er på et overordnet nivå og er ikke egnet 

for sykkeltrafikk. Statens vegvesen jobber med alternative metoder for å 

regne på sykkeltrafikk. 
 

2.3 Ulykker med sykkel 
I Vestfold er det i perioden 2002 – 2011 registret 401 sykkelulykker. Av 

disse var det 6 drepte, 51 hardt skadd og 376 lettere skadd. Mange 

sykkelulykker blir sannsynligvis ikke registrert. Dette gjelder særlig 

ulykker med mindre skader og eneulykker. 
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Sykkelulykker Vestfold 2002-2011 

 
Antall ulykker Antall drepte Antall hardt skadde 

Antall lettere skadde Sum drepte og skadde 
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hovedsakelig sykkelen fordi 

det er raskere og enklere, 

samt at man får mosjon og 

frisk luft. 
 

Viktig motivasjon for å 

sykle mer: 

attraktive  sykkelanlegg, 

helsegevinsten 

hensynet til miljøet. 
 

Oppgitt av syklister i Sandefjord i 

flere undersøkelser 
Figur 4: Sykkelulykker i Vestfold 2002-2011 

 

De fleste ulykker skjer i byer og tettbygde strøk og i stor grad på 

hovedvegnettet. Hovedtyngden av ulykkene skjer i områder hvor man 

har kryssende kjøreretninger, i forbindelse med kryss og avkjørsler. Det 

kan være ulike årsaker til dette; dårlige siktforhold, utydelig regelverk 

for syklister, mangel på gode og sikre anlegg for syklister i by mm. 
 

Menn er mer utsatt for sykkelulykker enn kvinner. Aldersgruppen 10-19 

er mest utsatt. 
 

De fleste ulykkene skjer der fartsgrensen er 50 km/t. Flest ulykker skjer 

morgen og ettermiddag, da mange skal til og fra arbeid og skole. 
 

2.4 Sykkelanlegg 
 

 
I et sykkelvegnett inngår som regel ulike typer sykkelanlegg/ løsninger 

for sykkeltrafikken.  Hvilken løsning som bør velges er avhengig av lokale 

forhold, fartsgrense, trafikkbelastning mm. 

Sykkelhåndboka HB 233, en veileder utarbeidet av Statens vegvesen i 

2003, angir prinsipper for utforming av sykkelanlegg.  Håndboka ligger 

tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider. Håndboka er under 

revisjon. 
 

 
Anbefalte trafikkløsninger for sykkel er: 

 
Sykkelveg   Egen veg for sykkeltrafikk fysisk atskilt fra kjørebanen. Dette 

er mye brukt i Vestfold. 
 

I Vestfold er det stort sett anlagt GS-veger uten fortau. Mer sykling har 

gitt større fokus på å unngå å blande gang- og sykkeltrafikk, blant annet 

fordi dette er trafikantgrupper med svært ulik hastighet. Sykkelveg med 

fortau er en god løsning for å skille gående og syklende. 

Elever i videregående skole 

vil sykle mer hvis: 
 

-sykkelvegene feies 

tidligere og bedre 
 

-hvis de har bedre 

parkeringsmulighet for 

sykkelen 
 

-hvis de kan dusje når de 

kommer fram 
 

-hvis de har noen å sykle 

sammen med. 
 

Undersøkelse av elevers 

reisevaner, videregående skole i 

Vestfold 2012 
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Sykkelfelt Egne sykkelfelt for syklende, i kjørebanen. For syklende i 

sykkelfelt gjelder samme vikepliktsregler som for andre kjørende. 

Sykkelfelt i vegbanen er anlagt på noen få strekninger i Tønsberg og i 

Sandefjord. 
 

 
Blandet trafikk  Ingen spesiell tilrettelegging for sykkel. Det sykles i 

vegbanen eller på vegskulderen. Særlig aktuelt i sentrumsområder. 
 

Sykling i kollektivfelt  Der hvor farten er 50 km/t eller lavere, kan 
kollektivfeltet være endel av sykkelvegnettet hvis feltet er 4 m bredt. 

 
Utvidet vegskulder. Ved små trafikkmengder kan man akseptere sykling 

på vegskulder opp til en trafikkhastighet på 80 km/t. Skulderen bør ha 

tilstrekkelig bredde. 
 

Syklende og gående bør ikke dele areal 

Trafikkløsninger for sykkel blandet med fotgjengere er ikke anbefalt. I 

Tønsberg og Horten (miljøgata) er det prøvd ut løsninger der det er 

spesielt merket og tilrettelagt for sykling på fortau. Slike løsninger 

anbefales ikke. Fortau skal ikke planlegges å inngå som en del av 

løsningene for sykkeltrafikk. 
 

I en elevundersøkelse ved videregående skole svarer nesten hver tredje 

elev at de som syklist blir hindret i trafikken på grunn av manglende 

separering av gående og syklende på gang/sykkelveg. (Elevundersøkelse 

om reisevaner , videregående skoler i Vestfold mars 2012) 
 

 
Sykkelparkering 

Trygg og hensiktsmessig parkering av sykkel inngår som en del av 

transportsystemet for sykkel, på samme måte som parkeringsplasser 

gjør det for bil. Sykkelparkering utformes i forhold til parkeringens 

varighet og formål. 
 

Både offentlige og private har ansvar for at det etableres god 

sykkelparkering ved offentlige virksomheter, arbeidsplasser, 

knutepunkt,  handel og servicevirksomhet. 
 

Utvikling av kollektivknutepunkt 

Kommunenes arealplanlegging skal sikre arealer for en publikumsvennlig 

og funksjonell utvikling av kollektivknutepunkt. Dette omfatter blant 

annet adkomst og parkering for sykler. 
 

2.4.1 Ansvar for drift og vedlikehold av sykkelanlegg 

Vegeier har ansvar for drift og vedlikehold av vegen, eventuelt sykkelfelt 

i vegbanen samt tilhørende fortau. Det betyr at staten har ansvar for 

riksveg, fylkeskommunen har ansvar for fylkesveger og kommunene har 

ansvar for kommunal veg. 

 
 

Attraktivitet og 

framkommelighet 

er avgjørende for 

valg av sykkel 
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Staten har ansvar for GS-veg langs riksveg. Kommunene har ansvar for 

GS-veg langs kommunal veg. Ansvaret for GS-veg langs fylkesveg er 

delvis kommunalt og delvis fylkeskommunalt. Det vises til 

Fylkesutvalgssak 73/12 Fylkesveinettet: Omklassifisering av vei, 

overtakelse av veilys og gang-sykkelvei. Forhandlingsresultat. 
 

2.5 Hovedsykkelplaner 
Det er et nasjonalt mål at alle byer og tettsteder med mer enn 5000 

innbyggere skal ha en vedtatt plan for sammenhengende sykkeltrafikk 

innen 2014 (NTP 2014-23). 
 

En hovedplan for sykkeltrafikk skal definere et hovedvegnett og et 

lokalvegnett for syklister. Hovedvegnettet for sykkeltrafikk skal binde 

sammen bydeler med hverandre og med sentrum, i tillegg til andre 

viktige målpunkt som kollektivterminaler, arbeidsplasskonsentrasjoner, 

rekreasjonsområder osv. Syklende på hovedvegnettet kan ofte ha høy 

hastighet. Sykkelvegnettet bør utformes slik at det er trygt og 

komfortabelt å sykle i 30 km/t. 
 

Viktige prinsipper ved planlegging av hovednett for sykkel er at: 

 Syklende er kjørende. 

 Syklende skal oppleve kontinuitet i hovednettet (hyppige 
endringer i fysiske løsninger unngås). 

 Det er god tilgjengelighet mellom viktige målpunkt. 

 Utformingen bidrar til at det oppleves som sikkert og 
attraktivt å sykle. 

 
I Vestfold er det utarbeidet følgende hovedplaner for sykkel: 

 
- Hovedplan for sykkel i Sandefjord (2009) 

- Hovedsykkelplan for Horten 

- Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern 
 

Hovedsykkelplanene er viktig grunnlag for prioritering av tiltak i 

Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet. 
 

2.6 Sykkelbysatsing 
Regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold vedtok i 2005 en satsing 

på Sandefjord, Notodden og Kongsberg som sykkelbyer i regionen. Til 

sykkelbyen Sandefjord ble det for prosjektperioden 2006-2009 avsatt kr 

24 mill fra riksvegbudsjettet, 7,5 mill kr fra fylkesvegbudsjettet og 5,2 

mill kr fra Sandefjord kommune , totalt kr 36,7 mill kr. I tillegg er det 

brukt betydelige personellressurser. Det er dokumentert betydelige 

resultater av satsingen. Kommunen har vedtatt å videreføre prosjektet. 
 

Etter 2012 finansieres tiltak på fylkesvegnettet i Sandefjord gjennom 

prioriteringene i Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet. 
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Sykkelbysatsingen har gitt økt fokus på sykkelen som transportmiddel, 

både blant planleggere, politikere og i befolkningen. I en undersøkelse 

Statens vegvesen gjorde i sykkelbyene i 2006 og 2011 ble det spurt om 

hvor mange som hadde syklet til og fra jobb. I Sandefjord økte denne 

andelen fra 6% til 9 % i perioden. Den økte sykkelbruken har i følge 

Statens vegvesen ført til at bilistene har blitt mer hensynsfulle i 

trafikken. 
 

Sykkelbysatsingen har den gitt verdifull erfaring og kunnskap med 

overføringsverdi til annen sykkelsatsing i Vestfold. 
 

Sykkelbysatsingen ble satt i gang før forvaltningsreformen og er i stor 

grad finansiert med statlige midler. Det har ikke vært rom for å foreslå 

nye sykkelbysatsinger i Vestfold innenfor ordinært fylkeskommunalt 

budsjett. 
 

2.7 Ferie- og fritid 
Gode ferie- og turopplevelser på sykkel bidrar til økt bruk av sykkel på 

daglige reiser. Sykkelturisme er økende, også i Vestfold. 
 

Det finnes sykkelutleie i flere av byene i Vestfold. 

To nasjonale sykkelruter går gjennom Vestfold: 

Nasjonal sykkelrute 1 (Svinesund –  Bergen) er i dag skiltet fra Horten og 

ned til Telemark grense. Til sammen 110 km. På denne strekningen er 

den sammenfallende med North sea cycle route, en mer enn 6000 km 

lang skiltet rute rundt Nordsjøen (Belgia, Danmark, England, Tyskland, 

Norge, Skottland, Sverige, Nederland). 
 

Nasjonal sykkelrute 5 (Geilo – Larvik) går i Vestfold fra fv 303 i Larvik 

og opp Lågendalen til Hvittingfoss, til sammen 61 km i Vestfold. 
 

Regionale sykkelruter 

Regional rute nr 21:Horten – Eidsfoss – Lågendalen. ( 41 km). 

Regional rute nr 22:Øyrunden. Nøtterøy - Tjøme. 

Regional rute nr 23:Stokkerunden. Til sammen 64 km. 

Regional rute nr 24:Sandefjord – Lågendalen. 

Regional rute nr 25:Brunlanes. (23 km) 
 

Felles for de gjennomgående langdistanserutene og de regionale rutene 

er at ingen har et helhetlig ansvar for vedlikehold og drift. Kvaliteten på 

skiltingen er stedvis svært dårlig. 

Det er behov for en systematisk oppfølging av rutene. 
 

2.8 Potensiale for sykling 
Vestfold er i utgangspunktet kanskje det mest sykkelvennlige fylket i 
landet, noe som bekreftes i resultatene fra reisevaneundersøkelsene. Da 
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er det sannsynligvis enklere å motivere flere til å sykle i Vestfold enn 
ellers i landet. I arbeidet med nasjonal transportplan 2014 – 2023 har 
transportetatene konkludert med at en del byer i Norge bør opp i en 
sykkelandel på mellom 10 og 20 %. For noen av byområdene i Vestfold 
vurderer Statens vegvesen at slike andeler kan være realistiske dersom 
en samarbeider om bruk av virkemidler. 

 
Sykkelbyen Sandefjord har vist at systematisk arbeid nytter.  Ved økt 

satsing på samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune og Statens 

vegvesen om virkemiddelbruk kan det være potensiale for sykkelandeler 

opp mot 20 % flere steder i Vestfold. 
 

 

3 Mål og føringer 
Sykkelstrategi for Vestfold skal bidra til oppfylling av nasjonale og 

regionale målsettinger om sykling. Målsettinger og føringer uttrykkes i 

ulike politisk vedtatte dokumenter. Her nevnes de mest sentrale. 
 

3.1 Nasjonal transportplan 2010-2014 
Det legges til grunn at gåing og sykling må bli foretrukket av flest mulig 

på de korte turene i alle byer og tettsteder. Framkommelighet for 

gående og syklende skal bedres. Mål for sykling innen 2023: 
 

• 8 % av daglige reiser skal foregå med sykkel 

• 80% av barn og unge skal sykle eller gå til skolen 
 

Det er anslått at sykkelandelen i byene trolig må ligge på 10-20% for å nå 

det nasjonale målet. 
 

3.2 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 
Planen er på høring høsten 2012. Ett av planens hovedgrep er at 

befolkningsøkning og økt transportbehov må løses gjennom en 

arealplanlegging som reduserer transportbehov og legger til rette for 

bruk av miljøvennlig transport (sykkel, gange, kollektiv). 
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Det er definert følgende mål for transportmiddelfordeling daglige reiser: 

 
Mål 2023 Resultat i 

RVU 2009 

Kollektivtransport 7% 5% 
Sykkel 10% 7% 
Gange 23% 18% 
Bil/ passasjer 58% 68% 

 

3.3 Regional plan for handel og sentrumsutvikling i 

Vestfold, 2009 
Planen legger føringer og retningslinjer for en samordnet politikk for 

lokalisering, etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Planen legger 

opp til å styrke by- og tettstedssentra, unngå en utvikling som fører til 

unødvendig spredning av handelsvirksomhet, og å redusere økt 

bilavhengighet. Kortere reiseavstander mellom bolig og handel bedrer 

forutsetningene for sykkel som transportmiddel. 
 

3.4 Regional plan for folkehelse, 2011 
Levevaner og fysisk miljø er to av innsatsområdene for å forebygge og 

utjevne sosiale helseforskjeller. Å legge til rette for aktiv transport er 

blant Vestfold fylkeskommunes viktigste bidrag til å fremme folkehelse 
 

3.5 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 
Handlingsprogrammet er 4-årig og angir vedtatt prioritering av 

investeringer i fylkesvegnettet.  Vedtatt Handlingsprogram gjelder for 

perioden 2010-2013. 
 

Kriteriene som er vedtatt lagt til grunn for prioriteringene i 

handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014-2017 legger opp til bedret 

framkommelighet for alle trafikantgrupper, fremme overgang til mer 

miljøvennlig transport og et mer trafikksikkert trafikksystem. Kriteriene 

for prioriteringer i fylkesvegnettet er blant annet: 
 

 sykkel, gange, kollektivtransport, næringstransport og beredskap 

skal prioriteres 

 anlegg for gående og syklende prioriteres der potensialet for 

endret transportmiddelvalg er størst 

 økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i byer og tettsteder 

 attraktive og trygge skoleveger 

 ulykkesutsatte strekninger og punkter 
 

 
 

4 Utfordringer 
Vestfold har potensiale til å bli ett av de beste sykkelfylkene i landet. 

Sykkelens fortrinn er at den er rask, fleksibel og tar deg helt til målet. 
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For at sykkelen skal bli det selvfølgelige alternativet på korte reiser må 

det være enkelt, oppleves trygt og gå raskt. Her trekkes det fram 

utfordringer i arbeidet for økt sykling, der fylkeskommunen kan bidra 

med sine virkemidler. 
 

4.1 Framkommelighet 
Tre prinsipper er viktige for god framkommelighet: 

 
- Syklende er kjørende 

- Kontinuitet i tilbudet, unngå hindringer, fremme  flyt 

- Syklende og gående bør skilles 
 

Økt bruk av sykkel som daglig transportmiddel krever økt fokus på 

framkommelighet ved utforming og drift av veganlegg og ved måten vi 

bruker gatearealet på. 
 

Ulike grupper syklister har ulike behov. Anlegg utformet for å sikre barn 

en trygg skoleveg tilfredsstiller ikke nødvendigvis transportsyklistens 

behov for å komme raskt og enkelt fram. Dette er det viktig å ta høyde 

for i planleggingen. 
 

En sykkeltur innebærer ofte veksling mellom sykling på fortau, sykling i 

vegbanen og på GS-veg. Disse stadige systemskiftene krever ekstra 

årvåkenhet av syklistene og gir mange småstopp. 
 

For transportsyklisten er det viktig med flyt, det vil si jevn sykling uten 

unødige stopp og hindringer. Syklister vil i stor grad velge korteste og 

enkleste veg. Det bør planlegges for hastigheter opp mot 30 km/t. 
 

Økt sykling må bety økt fokus på drift og vedlikehold. Skal 

sykkelsesongen utvides er det særlig viktig å ha større fokus på 

vintervedlikehold.  En del av løsningene for sykkel har i dag en utforming 

som gjør at noen transportsyklister foretrekker bilvegen framfor en 

anlagt G/S-veg for å komme raskere fram. En uoversiktlig undergang 

eller en bratt overgang kan oppleves som et større hinder enn som en 

god løsning for transportsyklisten, men kan samtidig være en sikker 

kryssing for skoleelever. Trygge løsninger for skoleelever kan være 

mindre egnet for transportsyklisten. 
 

«Missing links» er en mye brukt betegnelse på brudd i en 

sammenhengende sykkeltrase. Dette kan handle om korte strekninger 

uten tilrettelegging eller dårlige kryssløsninger.  Det er viktig å 

identifisere slike strekninger eller hindringer. Å finne løsninger her kan gi 

være utløsende for at strekningen tas i bruk av flere. 
 

Utforming av gode løsninger for syklister krever kunnskap. 
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Det er en særlig utfordring å utforme gode kryssløsninger som ivaretar 

alle trafikantgruppene på en effektiv og sikker måte. 
 

4.2 Bedret sikkerhet for syklende 
Økt antall syklister på vegen kan, om en ikke har tilstrekkelig fokus på 

sikkerhet, føre til flere ulykker. Ulykker med myke trafikanter kan gi 

store skader. Fylkeskommunen har ambisjon om at økt sykling skal skje 

uten økning i antall ulykker. 
 

Utfordringen består i å få god kvalitet i alle deler av transportsystemet, 

fra planlegging til skilting, oppmerking, drift og vedlikehold, til at det gir 

tilstrekkelig trygghet for syklistene. Samtidig må alle trafikantgruppene 

ha tilstrekkelig kunnskap om rett adferd i trafikken. 
 

Uklare trafikkregler for syklende er også en utfordring.  Dette må løses 

av sentrale myndigheter, jfr kap 5.5, og er derfor ikke et tema i 

sykkelstrategi for Vestfold. 
 

4.3 Sykkelparkering 
Sykkelparkering er en viktig del av trafikksystemet for syklister, slik det 

også er det for bil. Gode, synlige sykkelparkeringsløsninger bidrar til å 

heve sykkelens status som transportmiddel og øke syklingens 

attraktivitet. Sykkelens fortrinn er nettopp at den tar deg helt fram til 

målet. Aktuelle reisemål må derfor ha gode parkeringsløsninger for 

sykkel. Sykkelparkering etterspørres i byene i Vestfold, særlig ved 

arbeidsplasser, skoler og knutepunkt. 
 

Sykler er utsatt for hærverk og tyveri. Dette hindrer mange fra å velge 

sykkel. Det må derfor også gis tilbud om trygg sykkelparkering, f.eks  

med overvåking og betaling,  ved sentrale knutepunkt, arbeidsplasser og 

skoler. 
 

Det finnes mye tilgjengelig kunnskap om betydningen av gode 

parkeringsløsninger for sykkel ved ulike reisemål, og hvordan disse kan 

utformes. 
 

Det er en utfordring å få sykkel inn i planleggingen slik at det prioriteres 

areal og ressurser til å utforme gode sykkelparkeringsanlegg. 
 

4.4 Holdninger til sykling 
Etter bilens inntog på 60-tallet er sykkelen bokstavelig talt havnet i 

kjelleren. Holdningen vår til å sykle er endret fra å være et selvfølgelig 

transportmiddel på korte reiser til å være et transportmiddel for spesielt 

interesserte. 
 

Nordmenn har fått et slags forhold til at sykling er trening og forbeholdt 

de spreke eller de uten førerkort. I København ser man horder med 



15  

syklende i jobbantrekk som dress, skjørt og pene sko. Forskjellen ligger i 

holdninger til sykling. 
 

Barn og unge arver foreldrenes holdninger til bilkjøring. Hvilke valg 

foreldre gjør både for seg selv og sine barn er viktige for hvilke valg 

barna gjør seinere. 

Det kan være vanskelig å oppfordre egne barn til å gå eller sykle når 

«alle andre» blir kjørt av foreldrene. 
 

Holdninger skapes også av de som utvikler transportsystemet. Gjennom 

planleggingen kan vi løfte sykkelens status, ved å gi sykkelen prioritet 

når det gjelder framkommelighet, rutiner for drift og vedlikehold og ved 

prioritering av ressursbruk. 
 

En endret holdning til sykling er viktig for å få en forståelse for 

betydningen av økt satsing på sykkel som transportform både hos den 

enkelte vestfolding, planleggere, politikere og de som utformer, drifter 

og vedlikeholder vegsystemet. 
 

 
 

Figur 5: Sykkelfelt gjennom rundkjøring, Hirtshals 
 
 
 

4.5 Sykkelens status i transportsystemet 
Valg av løsninger for sykkel er tydelige uttrykk for hvilken status sykkelen 

har i trafikksystemet. 
 

Sykkel har hatt for lite fokus når vegprosjekter og transportløsninger er 

utformet. Tilpasninger til sykkel har ofte kommet i etterkant, som følge 

av trafikkvekst og av at både bilister og syklister opplever det utrygt med 

syklister i vegbanen.  I bysentrene opplever syklister at de er uønsket 

både på fortauet og i vegbanen. 



16  

 
 

Figur 6: Sykkelboks v lyskryss, Danmark 
 

Det er vanlig at GS-veger i Vestfold har tilleggsfunksjoner som 

holdeplasser for buss, adkomst for postlevering, søppelkjøring mm til 

eiendommene. 
 

Feiing av GS-veg har lav prioritert. Det feies i hovedsak èn gang hver vår 

og høst. Det medfører at GS-vegene i lange perioder kan ha mye grus, 

løv, greiner og søppel. Der det er vanskelig å komme til med materiell 

for feiing eller brøyting, eks underganger, blir dette ofte utelatt. 
 

Det er nødvendig med en endret holdning til sykkelens plass i 

transportsystemet. Holdninger dannes av kunnskap. Holdninger 

påvirker adferd.  Større forståelse for de ulike trafikantenes plass i 

trafikksystemet er nødvendig dersom en ønsker at flere skal sykle. 
 

Lovverket underbygger sykkelens lave status i transportsystemet. 

Sykling på fortau er tillatt, men skal foregå på fotgjengeres premisser. 

Der det er mange gående skal syklister holde gangfart. Det er ingen 

trafikkregler for samspill mellom gående og syklende på fortau. 
 

Sykling på GS-veg gir ingen prioritet for syklister. Sykling skal foregå på 

fotgjengeres premisser. Der det er mange gående skal syklister holde 

gangfart. Det er ingen trafikkregler som regulerer hvor man skal sykle 

eller gå på GS-veg. Både på fortau og på GS-veg er det lagt opp til 

sykling og gange i begge retninger på det samme arealet. Dette skaper 

uklarheter fordi syklister holder høyere tempo enn gående.  Der 

sykkelveg krysser bilveg har bilene forkjørsrett. 
 

l andre land som for eksempel Danmark og Nederland har sykkelen sin 

helt naturlige og selvfølgelige plass i trafikksystemet. Det planlegges 

ikke for syklende og gående på samme areal.  Sykling tillates ikke på 

fortau og ofte ikke i gågater. 
 

Utfordringen i Vestfold er å gjøre sykling til en sentral premissleverandør 

i planleggingen og i utforming, drift og vedlikehold av transportsystemet. 
 

4.6 Mange aktører – spredte virkemidler 
Sammenhengende anlegg for sykkel er viktig for å oppnå god 

framkommelighet, flyt og trafikksikre løsninger. Traseen vil da berøre 

flere vegeiere både når det gjelder investering, drift og vedlikehold. 
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Det er en stor utfordring å få til sammenhengende nett og 

gjennomgående god kvalitet i transportsystemet for syklister når 

ansvaret for investering, drift og vedlikehold er fordelt på flere vegeiere. 
 

 

5 Virkemidler 
Utbygging av nye sykkelanlegg, tilrettelegging for sykling på eksisterende 

trafikkarealer og bedre drift og er i følge Nasjonal sykkelstrategi 2014- 

2023 de viktigste virkemidlene for økt sykling. 
 

Fylkeskommunen har som vegeier, som regional utviklingsaktør og 

gjennom sin rolle som veileder i planleggingen store muligheter for bidra 

til økt bruk av disse virkemidlene. I dette kapitlet beskrives det hvordan. 
 

5.1 Regional planlegging 
På regionalt nivå er det tillagt fylkeskommunen å sørge for at det føres 

en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer. 

Regional plan er ett av fylkeskommunens sterkeste virkemidler for å 

styre samfunnsutviklingen. Gjennom blant annet Regional plan for 

folkehelse og Regional plan for bærekraftig arealpolitikk legges sterke 

føringer i forhold til å legge til rette for økt bruk av sykkel. 
 

5.1.1 Veiledning i kommuneplanleggingen 

I følge plan og bygningsloven har fylkeskommunen ansvar for å yte 

veiledning overfor kommunene. Veiledning skjer gjennom det regionale 

plannettverket, ved kurs, ved direkte dialog og gjennom uttalelser til 

kommunale planer. Dette er viktige kanaler for kunnskapsformidling og 

kompetanseoppbygging om tilrettelegging for økt sykling. 

Fylkeskommunen vil bruke sin veiledningsrolle i forhold til kommunene 

aktivt for å bidra til økt kompetanse om sykling. 
 

5.2 Fysisk tilrettelegging 
Som eier av fylkesvegnettet foretar Fylkestinget prioritering av 

investeringer i drift og vedlikehold av vegnettet. 
 

5.2.1 Investering og prioritering 

Fylkestinget fastsetter gjennom årlig budsjettbehandling hvor mye som 

skal avsettes til investering, drift og vedlikehold i fylkesvegnettet hvert 

år. 
 

Prioritering av investeringer i fylkesvegnettet skjer ved behandling av 

Handlingsprogram for fylkesvegnettet. Handlingsprogrammet er 4-årig 

og vedtas av Fylkestinget etter en tett prosess med kommunene. 

Oppfølging av handlingsprogrammet er avhengig av bevilgninger i 

budsjettbehandlingen. 

 

 
 
 
 

Syklistene velger 

hovedsakelig sykkelen 

fordi det er raskere og 

enklere, samt at man får 

mosjon og frisk luft. 
 

Viktig motivasjon for å 

sykle mer: 

attraktive 

sykkelanlegg, 

helsegevinsten 

hensynet til miljøet. 
 

Oppgitt av syklister i 

Sandefjord i flere 

undersøkelser 
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Årlig leveranseavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Statens 

vegvesen fastsetter økonomisk ramme for årets leveranse samt en 

opplisting av tiltak innenfor planlegging, drift og investering. Avtalen 

behandles av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. 
 

Statens vegvesen er felles vegadministrasjon for fylkeskommunene og 

staten.  Fylkeskommunen og Statens vegvesen inngår hvert år en avtale 

om de tjenestene Statens vegvesen skal levere inneværende år med 

utgangspunkt i vedtatt budsjett og økonomiplan. Avtalen omfatter hva 

SVV skal levere innen investeringstiltak, planleggingsoppgaver, drift og 

vedlikehold. 
 

5.2.2 Gatebruk 

For å sikre framkommelighet for syklende kan det være nødvendig å 

omfordele transportarealer. Gatebruksplaner er et virkemiddel for å 

definere vegers og gaters rolle og gir føringer for prioritering i 

transportsystemet. Dette er særlig aktuelt i sentrum av byer og 

tettsteder og vil i stor grad være kommunalt ansvar. 
 

5.3 Kampanjer 
Den enkeltes holdning til sykling og til syklister er avgjørende. 

Holdninger er avgjørende for adferd. Kampanjer er viktig virkemiddel 

for informasjonsformidling, for å påvirke holdninger og endre adferd. 

Kampanjer kan rettes bredt eller mot utvalgte grupper. Kampanjer er et 

viktig virkemiddel for kunnskapsformidling og adferdsendring. 
 

Samarbeid med Statens vegvesen om oppbygging av kompetanse i alle 

ledd. 
 

5.4 Mangfold av virkemidler må til 
Erfaringer viser at det må brukes ulike virkemidler for å få flere på 

sykkel.  Fylkeskommunen sitter bare med noen av virkemidlene – derfor 

kreves samarbeid.  Statens vegvesen skal gjennom sitt sektoransvar 

være pådriver for å ivareta nasjonale mål for sykling. 
 

Staten, fylkeskommunen og kommunene sitter til sammen med de 

viktigste virkemidlene for å tilrettelegge for økt sykling.  Rollene som 

myndigheter, vegeiere, skoleeiere, arbeidsplasser, planleggere og 

utviklere må kombineres. De gode løsningene må finnes i samarbeid på 

tvers av forvaltningene. 
 

5.5 Statlige   finansieringsordninger 
Det finnes ulike tilskuddsordninger som skal stimulere kommuner og 

fylkeskommuner til å legge til rette for endret transportmiddelfordeling. 
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Ordninger foreslått i NTP 2014-19(23): 
 

- Bypakker 

- Tilskuddsordning for sykkel 
 

TRANSNOVA gir tilskudd til prosjekter som bidrar til at klimavennlige 

transportteknologier og transportpraksis tas i bruk raskere. 
 

Ved tildeling av statlige tilskudd og finansieringsordninger legges det 

stor vekt på forpliktende samarbeid mellom ulike aktører, at det ligger 

politiske vedtak og planarbeid til grunn og at det tas i bruk virkemidler 

som begrenser vekst i biltrafikken. 
 

Å få del i statlige finansieringsløsninger vil bidra til å øke 

utbyggingstakten for gode sykkeltiltak. 
 

 

6 Innsatsområder 
For å ha en prioritert satsing har fylkeskommunen valgt ut fire 

innsatsområder relatert til utfordringene. Her beskrives de områdene 

der fylkeskommunen særlig vil bruke sine virkemidler for økt sykling i 

Vestfold. 
 

6.1 Helhetlig system for sykkel i by 
Grunnlaget for helhetlig system for sykkel i by ligger i at de ulike 

aktørene bruker sine virkemidler sammen og gjennom dette oppnår 

synergieffekter og bedre ressursutnyttelse. Særlig viktig er det å legge til 

rette for sykling på arbeids- og skolereiser. Dette vil avlaste veisystemet i 

rushtid. Der sykling er den enkleste måten å komme til skole eller jobb 

på er sykkelandelen høy. 
 

Elementer i helhetlig satsing i by er: 

Samordnet areal- og transportplanlegging 

Vestfold fylkeskommune skal prioritere sin virkemiddelbruk for å bygge 

opp om bærekraftig arealpolitikk. Viktige virkemidler i forhold til 

transport er: 
 

o Investeringsmidler fylkesveg 

o Utvikling av kollektivtilbudet 
 

Planer for sammenhengende hovedvegnett for sykkel 

I Nasjonal transportplan 2010-2013 er det målsatt at alle byer og 

tettsteder med mer enn 5000 innbyggere skal ha en vedtatt plan for et 

sammenhengende hovedvegnett for sykkel. 

 
 

 
Nasjonal transportplan: 

 
80% av barn og unge skal 

sykle eller gå til skolen 

innen 2023 
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Hvilke planarbeid som skal settes i gang i Vestfold fastsettes i den årlige 

leveranseavtalen mellom Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Avtalen behandles i desember hvert år. 
 

I Sandefjord, Larvik og Horten er det vedtatt slike planer 

(kommunedelplan eller sektorplan). I forbindelse med prosjektet 

sykkelbyen Tønsberg-Nøtterøy ble det på begynnelsen av 90-tall laget en 

Overordnet plan for sykkeltrafikk i Tønsberg og Nøtterøy. Denne trenger 

oppgradering. Det er naturlig at dette arbeidet gjøres i sammenheng 

med arbeidet med en ny trafikkløsning for Tønsberg-området. 

Hovedplan for sammenhengende sykkelvegnett i Holmestrand skal 

utarbeides. 
 

Planene viser hovedtraseer for sykling (eksisterende og planlagte) og er 

grunnlag for kommunens prioritering av ressurser til investering og drift. 
 

Der det finnes kommunale planer for sykkel i byer og tettsteder skal 

disse legges til grunn ved prioritering av fylkeskommunens 

ressursinnsats til investering, drift og vedlikehold. 
 

Fysisk tilrettelegging 

Transportsystemet for sykkel utformes med fokus på framkommelighet, 

kvalitet og sikkerhet. 
 

Fysiske tiltak skal tilpasses stedet. I byene skal «shared space»  - 

delt/felles rom for ulike trafikantgrupper – vurderes som en tilnærming 

for gode trafikkløsninger. 
 

Fylkeskommunens ressursinnsats prioriteres der det er størst potensiale 

for overgang fra bil til miljøvennlig transport. 
 

Fylkeskommunen vil samarbeide med Statens vegvesen for å forbedre 

kvaliteten i planlegging, utforming, vedlikehold og drift av fysiske tiltak 

slik at sykkel som framkomstmiddel får høyere prioritet og blir mer 

attraktivt. 
 

Virkemiddelpakker 

Fylkeskommunen skal legge til rette for bruk av virkemiddelpakker med 

bidrag fra ulike aktører for å fremme god ressursutnyttelse og endring av 

reisemiddelvalg til fordel for miljøvennlig transport. 
 

Virkemiddelpakker kan lages på ulike nivå: 
 

 Rene finansielle spleiselag for å bygge gang- og/eller 

sykkelanlegg eller trafikksikkerhetstiltak. 

 Samordnet virkemiddelbruk som omfatter flere av aktørenes 

virkemidler. Bilrestriktive tiltak skal inngå i slike pakker. 
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 Helhetlige transportløsninger for byer eller større områder som 

omfatter bredden av virkemidler inkludert 

vegprising/bompenger. 
 

Virkemiddelpakker kan omfatte: 
 

 Investeringer i vegnettet (stat, fylkeskommune, kommuner og 

private). 

 Styrking av kollektivtilbudet (primært fylkeskommunen). 

 Arealpolitikk som underbygger miljøvennlig transport og 

knutepunktsutvikling (kommunen). 

 Parkeringspolitikk og bilbegrensende tiltak (kommunen). 

 Bruk av bompenger/vegprising (stat, 

fylkeskommune/kommune). 
 

Samarbeid om virkemiddelpakker er grunnlaget for å søke om statlige 

finansieringsordninger.  Fylkeskommunen vil arbeide aktivt i forhold til 

aktuelle samarbeidspartnere i Vestfold for å fremme søknad om statlige 

midler. 
 

Knutepunktsutvikling 

Fylkeskommunen har et særlig ansvar for koordinering av arbeid med 

knutepunktsutvikling.  Fylkeskommunen vil gjennom dette ansvaret 

bidra til at sykkel som transportform får plass i denne delen av 

transportsystemet, ved at det legges til rette for god tilgjengelighet og 

gode parkeringsløsninger for sykkel. 
 

Knutepunktsutvikling i Vestfold aktualiseres ved planlegging av ny 

Vestfoldbane. 
 

Kampanjer 

For å få full effekt av investeringer i fysiske tiltak er det viktig å jobbe 

parallelt med kampanjer for å påvirke adferd og transportmiddelvalg. 

Her har Statens vegvesen, gjennom sitt sektoransvar, og kommunene 

opparbeidet en kompetanse og erfaring med ulike informasjonstiltak. 

Fylkeskommunen vil stimulere til og støtte kampanjer og 

informasjonstiltak for økt sykling. 
 

6.2 Sammenhengende hovedtransportsystem for 

sykkel 
Det skal fastlegges hovedtraseer for syklende i alle kommuner i Vestfold. 

 
Traséene defineres i et samarbeid mellom fylkeskommunen, 

kommunene og Statens vegvesen. I hoved traséene skal det legges vekt 

på god framkommelighet for sykkel inn mot byer og tettsteder. Noen 

steder vil det være naturlig å definere traseer mellom byer og tettsteder 

og inn mot arbeidsplasskonsentrasjoner. Der det i byene finnes 
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kommunale hovedplaner for sykkel skal hovedtransportsystemet 

samordnes med dette. 
 

Definerte hovedtraseer for sykling prioriteres ved investering og drift. 

Prioriteringen skjer gjennom vedtak av Handlingsprogram for 

fylkesvegnettet. 
 

6.3 Vestfold fylkeskommune som virksomhet og 

arbeidsplass 
Fylkeskommunen har ansvar for ca 8.500 elever og 2.500 ansatte. Som 

arbeidsgiver og skoleeier kan fylkeskommunen påvirke valg av 

transportmiddel til arbeid og skole. Som stor offentlig arbeidsplass bør 

fylkeskommunen gå foran med et godt eksempel i forhold til å påvirke 

egne ansattes transportmiddelvalg. 
 

Det er viktig å innarbeide gode transportvaner tidlig. Kommunene og 

fylkeskommunen kan som skoleeiere og tjenesteprodusenter bruke sine 

virkemidler for å påvirke elevenes transportvaner. 
 

Vestfold fylkeskommune vil legge til rette for aktiv transport for elever 

og ansatte ved fylkeskommunens virksomheter. 
 

Elementer i dette er gode sykkelparkeringsanlegg, garderobe- og 

dusjmuligheter og påvirkningstiltak gjennom kampanjer og 

holdningsskapende arbeid. 
 

Bilbegrensende tiltak som p-avgift har erfaringsmessig stor betydning for 

transportmiddelvalg.  Best effekt er det der restriktive virkemidler for bil 

kombineres med positive virkemidler for miljøvennlige transport. P- 

avgift er gjennomført for ansatte med arbeidsplass i fylkeshuset. 
 

6.4 Kunnskapsproduksjon og -formidling 
Økt kunnskap om sykling hos alle som arbeider med ulike deler av 

transportsystemet, fra tegnebrett til feiebil, vil bidra til at 

transportsystemet blir bedre. 
 

Det er sentralt å: 

- heve, bruke og dele kompetanse 

- produsere og formidle kunnskap (tellinger) 

- utveksle erfaringer 
 

Vestfold fylkeskommune vil i samarbeid med andre aktører bidra til økt 

kunnskap og formidling av hva som skal til for å øke sykkelbruken. 

Fylkeskommunen vil bidra til kunnskapsformidling for derigjennom å 

påvirke transportmiddelvalg. 
 

- Arenabygging 

- Konferanser rettet mot aktørene 

 
 
 
 
 

 
Elever i videregående 

skole vil sykle mer hvis: 
 

-sykkelvegene feies 

tidligere og bedre 
 

-hvis de har bedre 

parkeringsmulighet for 

sykkelen 
 

-hvis de kan dusje når de 

kommer fram 
 

-hvis de har noen å sykle 

sammen med 
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7 Oppsummering 
I tabellen oppsummeres de oppfølgingsområdene som er beskrevet 

under innsatsområdene. Dette er områder fylkeskommunen vil følge 

opp og som skal konkretiseres i en handlingsplan 
 

 Beskrivelse 
 

Innsatsområde 1 

Helhetlig system for sykkel i by 

 

 
Der det finnes kommunale planer for sykkel i byer og 
tettsteder skal disse legges til grunn ved prioritering av 
fylkeskommunens ressursinnsats til investering, drift og 
vedlikehold. (7.1) 

 
Følges opp gjennom 
handlingsprogrammet for fylkesvegnettet 
og i leveranseavtale mellom Vfk og SVV 

 
Fylkeskommunens ressursinnsats prioriteres der det er 
størst potensiale for overgang fra bil til miljøvennlig transport 
(7.1). 

 
Følges først og fremst opp gjennom 
Handlingsprogram for fylkesvegnettet og i 
leveranseavtale mellom Vfk og SVV 

 
Fylkeskommunen vil arbeide aktivt i forhold til aktuelle 
samarbeidspartnere i Vestfold for å fremme søknad om 
statlige midler (7.1). 

I forslag til NTP 2014-19 beskrives 
aktuelle tilskuddsordninger: 

Forpliktende samarbeid med aktuelle 
byområder er forutsatt. 
Søknad utarbeides og sendes når det er 
avklart at Vestfold er aktuell for å delta i 
statlige bypakkeordninger. 

 
Fylkeskommunen vil bidra til at sykkel som transportform får 
plass i knutepunktene, ved at det legges til rette for god 
tilgjengelighet og gode parkeringsløsninger for sykkel.(7.1) 

 
Handlingsprogram for fylkesvegnettet 
Leveranseavtale Vfk/ SVV 

Spleiselag /tilskuddsordning 
Virkemiddelpakker 

 
Fylkeskommunen vil stimulere til og støtte kampanjer og 
informasjonstiltak for økt sykling.(7.1) 

 

 
Innsatsområde 2 
Sammenhengende hovedtransportsystem for sykkel 

 

 
Det skal fastlegges hovedtraseer for syklende i alle 
kommuner i Vestfold. 
(7.2) 

 
Peke ut hovedtraseer i samarbeid med 
Statens vegvesen og kommunene i 
Vestfold. 

 
Innsatsområde 3 

Vestfold fylkeskommune som virksomhet og 
arbeidsplass 

 

Vestfold fylkeskommune vil legge til rette for aktiv transport 
for elever og ansatte ved fylkeskommunens virksomheter. 
(7.3) 

Fylkeskommunen er arbeidsplass for ca 
2000 ansatte. Ca 8.500 elever. Følges 
opp i egen organisasjon. 

 
Innsatsområde 4 
Kunnskapsproduksjon og formidling 

 

Vestfold fylkeskommune vil i samarbeid med andre aktører 
bidra til økt kunnskap og formidling av hva som skal til for å 
øke sykkelbruken. (7.4) 

Bruke og dele kompetanse 
Kunnskapsproduksjon og formidling 
(tellinger) 

Implementering i egen organisasjon 
Fagseminar 
Uttalelser til kommunale planer 
Veiledningsoppgave i forhold til 
kommunene 
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8 Hvem gjør hva for sykkelfylket Vestfold? 
Mange aktører har ulike roller og ansvar i arbeidet for økt bruk av sykkel 

som transportmiddel. Oversikten viser de viktigste aktørene og hvilke 

roller og ansvar de har. 
 

 Rolle Virkemidler 

Vestfold 
fylkeskommune 
(Vfk) 

Regional utviklingsaktør. 

Regional planmyndighet. 

Vegeier for ca 1200.km 
fylkeskommunal vegnett. 
Ansvarlig for investeringer, 
vedlikehold og drift. 

 
Koordinator for utvikling av 
knutepunkt. 

Regionale planer med tilhørende 
årlige handlingsprogram. 
Fylkesvegmidler, prioritert 
gjennom handlingsprogram for 
fylkesvegnettet. 
Driftsmidler fylkesvegnettet. 
Leveranseavtale med SVV. 
Tilrettelegging for å påvirke 
transportmiddelvalg for egne 
ansatte og for elever ved 
videregående skoler 

Statens 
vegvesen, avd 
Vestfold (SVV) 

Vegadministrasjon for 
fylkeskommunalt vegnett. 
For fylkesveger reguleres 
ansvaret gjennom årlig 
leveranseavtale mellom Vfk 
og SVV. 

Planlegging og utforming av 
investeringstiltak. 
Utforming og oppfølging av 
driftskontrakter. 
Tilrettelegging for å påvirke 
transportmiddelvalg for egne 
ansatte. 

Statens 
vegvesen 
Region sør 

Vegadministrasjon for 
riksvegnettet. 
Statens vegvesen har 
sektoransvar definert som 
pådriverrolle for å ivareta 
nasjonale mål og føringer, 
blant annet for økt bruk av 
sykkel. 

Riksvegmidler. 
Planlegging og utforming av 
investeringstiltak. 
Utforming og oppfølging av 
driftskontrakter. 
Kompetanseoppbygging og 
formidling. 
Kampanjer og prosjekter for økt 
sykling. 

Kommunene Vegeier kommunale veger, 
ansvarlig for investeringer 
og drift 
Ansvarlig for byutvikling. 
Gatebruksplaner. 

Plan for sammenhengende 
hovednett for sykkel. 
Investerings- og driftsbudsjett veg. 
Kampanjer og prosjekter for økt 
sykling. 
Tilrettelegging for å påvirke 
transportmiddelvalg for egne 
ansatte og for elever i grunnskolen 

Arbeidsplasser Tilrettelegge for miljøvennlig 
transportvalg for egne 
ansatte. 

Sykkelparkering, garderobe- og 
dusjfasiliteter. Holdninger til fysisk 
aktivitet. Motiveringstiltak. 

 


