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Ungdom sykler mest
For de fleste er ikke sykkelen et viktig transportmiddel i det daglige. Bare fem 
prosent av alle reiser foregår med sykkel. Unntaket er unge gutter som sykler 
mye mer enn alle andre. De er spreke, har sykkel, og kan ikke kjøre bil. Hver 
enkelt sykkeltur er i gjennomsnitt drøyt tre kilometer, og varer i et kvarter.
Av Liva Vågane

8
Nasjonal pedalsatsing
Åtte prosent av alle reiser i Norge skal foregå med sykkel, er målet som er 
definert i Nasjonal sykkelstrategi. Innsatsen skal konsentreres om å få til 
sammenhengende sykkelvegnett i de største byene. Skoleveger og strekninger 
hvor det ferdes mange mindreårige skal også prioriteres.
Av Gyda Grendstad

Det forundrer oss egentlig at det legges så mye ressurser i å utarbeide 
regler for syklister – de følges jo ikke likevel, og ikke gjøres det stort for at 
syklistene skal følge dem heller.

Det er ille nok at ”de lærde” – det vil i denne sammenheng si bilistene 
– ikke skjønner hva regelverket sier om hvordan de skal forholde seg til 
syklister. Bilistene har tross alt fått sitt førerkort som bevis på at de forstår 
reglene og skal være i stand til å følge dem og kjøre sine biler trygt i trafik-
ken uten å skade seg selv eller andre. Man bør altså kunne forvente at 
bilister skjønner hvilke forpliktelser de har overfor syklister og gående.

Men det gjør de ikke. Reglene er uklare, ikke minst gjelder det reglene som 
forteller hvem som skal vike for hvem av bilist og syklist i gitte situasjoner. 
Til og med Vegdirektoratet erkjenner at Trafikkreglene kunne vært tydeligere 
formulert på dette punktet. Derfor fikk SINTEF i oppdrag å utrede forslag til 
klarere vikepliktsregler. Rapporten er på 112 sider og har vært gjennom en 
omfattende høringsrunde. Vi har lest rapporten og høringsuttalelsene og er 
ikke blitt vesentlig klokere.

Våre myndigheter har lagt en strategi for å få mange flere av oss til å ta 
pedalene fatt. Det ligger to hovedmotiver bak den strategien: Sykling er bra 
for folkehelsen og dessuten bra for miljøet, særlig i våre trafikkbelastede 
byer og tettsteder. Derfor vil myndighetene legge forholdene bedre til rette 
for pedaltråkkende trafikanter. Sammenhengende sykkelvegnett i byene, 
bedre planlagte og vedlikeholdte gang- og sykkelveger både i og utenfor 
byer og tettsteder, tilrettelagte traseer for sykkelturister og andre som vil 
rekreere på et sykkelsete, er noe av det som det legges opp til.

Noen steder gjøres dette med suksess. I ”sykkelbyene” ser man resultater 
av satsingen i form av økt sykkelbruk blant befolkningen i hverdagen. Det 
skjer både i Norge og i utlandet; der det legges til rette for sykling, blir det 
flere som sykler.

Men det skjer ikke konfliktfritt. I København, en by hvor mange sykler mye, 
har man kommet til et punkt hvor antallet syklister er blitt en utfordring i 

seg selv. Sykkelvegene er for smale, de gir ikke rom for ulike typer syklister, 
de langsomme og de som bruker sykkelturen som trening og som derfor 
vil fort frem. Det skaper frustrasjoner og aggresjoner som vi kjenner igjen 
fra tidsstressede købilister. Resultatet er konflikter – både syklistene imel-
lom, mellom syklister og gående og mellom syklister og bilister.

Det er et tankekors at det forventes av syklister og gående at de skal forstå 
og praktisere et regelverk som ingen krever at de skal kunne. Det finnes 
ikke noe førerkort for syklister, men Trafikkreglene gjelder like fullt for dem 
også – med rettigheter og plikter. Det er imidlertid liten eller ingen kontroll 
med at de som setter seg på syklene og begir seg ut i trafikken, vet hvilke 
regler de har å forholde seg til ute i det trafikale villniset.

Derfor må vi komme tilbake til det innledende spørsmålet. Trenger vi 
regler? Svaret er ja, men vi trenger enkle regler som alle kan forstå, utfor-
met på de svakeste partenes premisser. Så lenge det ikke stilles kom-
petansekrav til syklister og fotgjengere, må det største ansvaret hvile på 
bilistene. Derfor må reglene være krystallklare og entydige. Det er de ikke 
i dag, og SINTEFs forslag til endringer i vikepliktsreglene gjør dem etter vår 
oppfatning ikke noe bedre.

Man må kunne forvente at syklister og fotgjengere skjønner at der det er 
laget fasiliteter for dem, er det for at de skal brukes. Men det har liten hen-
sikt å lage kompliserte regler for denne bruken. Vi tror man kommer lengst 
med sunn fornuft og enkel, entydig skilting og oppmerking for både bilister, 
syklister og fotgjengere – for de to sistnevnte gruppene gjerne i klartekst.

Det dreier seg om sykkel

Denne utgaven av Samferdsel er i sin helhet viet sykkelen fordi den er til-
tenkt en viktig rolle i vårt fremtidige trafikkbilde. Vi har samarbeidet med 
Vegdirektoratet om temaene, og forfatterne står selv ansvarlig for det fag-
lige innholdet i artiklene. Samferdsels redaktør har som vanlig det redak-
sjonelle ansvaret.
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