
Gang og sykkelsatsing i Trondheim 

Rita Ottervik, 22.mars 2018 



+8%  +33%  +38%  -21%  -2%  Trafikkendring = 

15 000 færre bilturer hver dag 

Trendbrudd i transportatferden i Trondheim 
Reisemåter  i Trondheim 2009/2010 og 2013/14 

RESULTATENE

: 
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Ikke mindre bilbruk i Trondheimsregionen 
Reisemåter  i Trondheimsregionen 2009/2010 og 2013/14 

Rissa og Leksvik er ikke med for sammenligning med 2009/2010 



Skal ha 180 km hovednett for sykling 



Bedre å sykle – ca 700 mill. investert 
 

31 km nye  

Sykkelanlegg siden 2010 

 

Gang- og sykkelveg 

Klett-Heimdal største 

enkeltprosjekt  

 

Åtte bruer binder  

bydeler og 

strekninger sammen 

 

På Elgeseter bru  

kutter syklister 

3 km bilkø 

i en time rush 

 

Over 300 nye p-plasser for 

sykkel i Midtbyen i tillegg til p-plasser 

ved holdeplasser og skoler. 

Bare Kristiansand har litt 

høyere sykkelandel enn 

Trondheim 



Bedre og kjappere å gå – ca 20 mill. brukt 

Satsing blant annet 

på snarveger 

 

400 kartlagt 

 

11 utbedret hittil 

 

Minst 6 flere i år 

 

Gåstrategi vedtatt 

med tiltak for å få 

flere til å gå mer 

 

Andre byer 

følger etter 



 Trafikksikkerhet – ca 230 mill. brukt  
11 skoler har fått tryggere skolevei 

4 til kommer i år 

 

Tiltak: 

• Nye fortau 

• Sikrere kryss 

• Gang- og sykkelveg  

• Bilfrie snarveger 

• Biler ledet vekk fra skoleveg 

• 40 gangfelt med bedre lys 

 



Aktiv reiserådgiving 
Noen av tiltakene: 

Prøv elsykkel – folk tester gratis ei 

uke (samarbeid med butikker) 

 

Sykkelvennlig arbeidsplass 

Konkurranse, 104 deltok i 2016 

(samarbeid med Næringsforeningen) 

 

Reisevaneundersøkelser 

som start på endring 

St. Olav, RBK, NTNU og flere 

 

Pilotskoler 

Trafikkopplæring og fysiske tiltak på 

skoleveg i kombinasjon 

 

2400 sykkelstativ til skoler 



Arbeidet gir resultater 

Bystyret fjernet 

aldersgrense for  

sykling til skolen 

 

Miljøpakken utbedrer  

skoleveger 

 

Reiserådgivere inn med 

opplæring, motivasjon, 

sykkelservice  

 

2013: 

21 % i bil til barneskoler 

2016: 

15 % i bil tilbarneskoler 

 

1500 flere sykler 

1000 færre i bil 



Takk for meg! 


