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FORORD

Statens vegvesen har ledet revisjonsarbeidet,
med god involvering av medlemmene i
sykkelbygruppa. Revisjonsarbeidet har også
vært tema på to heldagsseminarer på Verket
Scene i desember 2017 og mai 2018. Sweco har
vært engasjert av Statens vegvesen til å bistå i
arbeidet.

Sykkelbyen
Moss/Rygge
ble
opprettet
høsten 2014 som en arbeidsgruppe
for Samarbeidsavtalen om areal- og
transportutvikling
i
Mosseregionen.
I
sykkelbygruppa er Moss og Rygge kommuner,
Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen
representert.
Sykkelbygruppa fikk som oppdrag å revidere
Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss/
Rygge fra 2012. Rygge og Moss kommuner
utarbeidet egne sykkelplaner i 2016. Disse
tre sykkelplanene ligger til grunn for denne
revisjonen.

Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge er:
Vedtatt i Fellesnemd Moss og Rygge 16.06.2019
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1 MÅL OG PREMISSER

1.1 OM PLANEN

1.2 MANDAT

Denne planen skal være en overordnet plan
for videre utvikling av et fremtidig hovednett
for sykkeltrafikk i Moss og Rygge. Målet
er å gi føringer og anbefalinger til arbeidet
med utviklingen av sykkelvegnettet i de to
kommunene. Planen er ment å fungere som et
arbeidsverktøy i utviklingen av sykkelvegnettet.

I april 2014 inngikk Østfold fylkeskommune,
Statens
vegvesen,
Jernbaneverket
(nå
Bane NOR), Moss kommune og Rygge
kommune en samarbeidsavtale om areal- og
transportutvikling i Mosseregionen.
Hovedmålet for samarbeidet er å bidra til å
utvikle Mosseregionen som en attraktiv og
konkurransedyktig region p å e n bærekraftig
måte basert på virkemidler innen areal- og
transportsektoren.

Plan for hovednett for sykkeltrafikk vil være
et viktig grunnlagsdokument når Østfold
fylkeskommune
og
Statens
vegvesen
Vegavdeling Østfold lager forslag og spiller
inn behov til handlingsprogram for fylkesveg
og for riksveg. Moss og Rygge kommuner vil
benytte plan for hovednett for sykkeltrafikk
som et grunnlagsdokument for å prioritere
sykkelprosjekt i de kommunale budsjettene.

Overordnet målsetning for Mosseregionen er å
redusere bilbruk og øke andel reisende som går,
sykler eller bruker kollektivt transportmiddel.
I tillegg skal det utvikles et attraktivt
tilbud for gående og syklende. Gang- og
sykkelanleggets funksjon med hensyn til drift
og vedlikehold må opprettholdes gjennom
hele året, og er en forutsetning for at
infrastrukturen skal virke slik den er planlagt.
Nullvekst i intern personbiltrafikk er det
operasjonelle målet akseptert av partene
i denne avtalen. Samarbeidet skal bidra til
en
god
samordning av areal- og
transportutvikling på tvers av fag og
forvaltningsnivå.
Samarbeidsavtalen
skal
sikre
et
godt,
kunnskapsbasert
beslutningsgrunnlag og bidra til helhetlige
løsninger og økt gjennomføringskraft (Moss
kommune, 2014).

For mer utfyllende informasjon henvises det
til rapporten i vedlegg 1.

Utarbeidelse og gjennomføring av plan for
hovedsykkelruter er ett av tiltakene som
bidrar til å nå disse målsetningene.
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1.3 MÅLPUNKT

- Alle skolene i Moss/Rygge
- Jernbanestasjonene Moss, Kambo og Rygge
- Moss havn
- Området Moss sentrum
- Området Varnaveien / Høyda

Hovednettet skal binde bydeler sammen med
hverandre og med sentrum, i tillegg til viktige
målområder
som
kollektivknutepunkter,
utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser, handel,
offentlige institusjoner og rekreasjonsområder.
De viktigste målpunktene er:

FIGUR 1: EKSISTERENDE OG FREMTIDIGE MÅLPUNKT
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Kollektivknutepunkt

2 HVORDAN ØKE SYKKELANDELEN

ELDRE

BARN OG UNGE

HVERDAGSSYKLISTEN

EKSPRESSYKLISTEN

FIGUR 2 : HOVEDSYKKELRUTENE MÅ TILPASSES ULIKE SYKLISTER

2.1 HVA ER HOVEDSYKKELRUTER ?
Hovedsykkelruter sørger for koblinger mellom
nabolagene, mellom viktige målpunkter, og
knytter byer og tettsteder sammen. Hovedruter
skal ha en god standard for sykling og må kunne
avvikle en stor andel sykkeltrafikk.

Sykkelinfrastrukturen skal tilrettelegge for at
alle skal kunne komme seg fra A til B med sykkel.
Unge som gamle, de som er veltrente og skal fort
frem, og de som sykler uten hastverk. De som
skal på jobb, skole, til butikken, de som sykler til
aktiviteter og i fritiden. Forskjellige syklisttyper
vil stille ulike krav til sykkelinfrastrukturen.
Hovedfokuset i denne planen er å få flere
av dem som ikke sykler i dag til å begynne å
sykle. For å oppnå dette må tilbudet være av en
slik standard at man både er sikker og føler seg
trygg som syklist.

Sykkelekspressruter er traseer som er spesielt
tilrettelagt for effektiv sykling i høy fart, som
en slags motorveg for syklister. Disse realiseres
på særegne lenker der sykkelen skal kunne
konkurrere med bilen over lengre avstander.
Denne planen fokuserer på hvordan
hovedsykkelrutene i Moss og Rygge skal utvikles
i de neste 10 årene, fra 2018 til 2028. Det
presiseres viktigheten av å tenke og planlegge
helhetlig. Et hovedsykkelnett vil ikke være
fullverdig før det også er etablert et godt tilbud
av lokale sykkelruter.

I plan for hovedsykkelnett skilles det mellom tre
nivåer av sykkelinfrastruktur, der hvert nivå har
sin egen rolle og funksjon.
Lokale sykkelruter er tilkoblingene på
nabolagsnivå, som i praksis er tilnærmet hver
eneste gate, sti og veg. Her skal det være en
grunnleggende tilrettelegging for å kunne
benytte sykkel.
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2.2 KRITERIER FOR GODE HOVEDSYKKELRUTER

Sykkelvegene som defineres som hovedsykkelruter skal være sammenhengende, direkte, attraktive,
trygge og oppfylle krav som vist i tabellen under.

BESKRIVELSE

KRAV

KRITERIER

SAMMENHENGENDE
• De viktigste målpunktene skal være bundet sammen
gjennom hovedsykkelruter
• Innenfor bykjerne er det maks. 500 m til nærmeste
hovedsykkelrute, utenfor bykjernene maks. 1 500 m
Hovedsykkelruter skal danne et sammenhengende • Hovedsykkelruter skal ha mest mulig enhetlig
nett av sykkelstrekninger der det er logisk å sykle utforming, med færrest mulig systemskifter
DIREKTE

Hovedsykkelruter skal være de mest naturlige
og direkte rutene. Syklistene skal slippe å sykle
omveger og skal, der det er mulig, få prioritet
fremfor bilistene

• Hovedsykkelruter skal ha færrest mulig barrierer
for syklister. Der det er mulig får syklistene
prioritet i kryss
• Syklister på hovedsykkelruter skal kunne sykle i
minst 17 km/t på sammenhengende strekninger

ATTRAKTIVE

Hovedsykkelruter skal være attraktive å sykle på

• Hovedsykkelruter skal skiltes
• Hovedsykkelruter skal ha et godt dekke som er
behagelig å sykle på
• Hovedsykkelruter skal brøytes først om vinteren

TRYGGE
• Hovedsykkelruter skal utformes med god standard
• På hovedsykkelruter skal det etterstrebes å gi
syklistene sitt eget areal (adskilt fra bil, mest mulig
adskilt fra gående)
• Hovedsykkelvegnettet skal være belyst og legges
Hovedsykkelruter skal være sikre og oppleves som fortrinnsvis i sosialt trygge omgivelser
trygge

PLAN FOR HOVEDNETT FOR SYKKELTRAFIKK MOSS/RYGGE

8

2.3 ØNSKER FOR FREMTIDEN

VISJON
I MOSS OG RYGGE SKAL DET VÆRE ENKELT,
RASKT, TRYGT OG ATTRAKTIVT Å SYKLE FOR
ALLE, MED ET SPESIELT FOKUS PÅ Å GJØRE
SYKLING TIL ET TRYGT OG BEHAGELIG VALG
FOR BARN, UNGE OG ELDRE.

HVOR SKAL VI?
Overordnet målsetning for Mosseregionen
er å redusere bilbruk og øke andel reisende
som går, sykler eller reiser kollektivt. I tillegg
skal det utvikles et attraktivt tilbud for gående
og syklende. I dag er sykkelandelen i Moss og
Rygge på ca. 4 %.

&
SYKKEL SKAL VÆRE ET NATURLIG VALG I
HVERDAGEN FOR ALLE.

HVORDAN KOMMER VI DIT?
Det er formulert en visjon for hva som er
ønskelig å oppnå med plan for hovednett for
sykkeltrafikk i Moss og Rygge. Visjonen og
målene gir føringer for hva Mosseregionen skal
gjøre frem til 2028.

HVORDAN GJØR VI DET?
Det skal kunne merkes at Mosseregionen satser
på sykkel. Det er definert ønskede resultater for
arbeidet med hovednett for sykkel for perioden
2018-2028.

MÅL OG TILTAK
MÅL
100 % av de prioriterte hovedsykkelrutene er
realisert med god standard innen 2028

MÅL
En sykkelandel på 8 % av alle reiser innen 2023
og på 20 % innen 2028

TILTAK
Gjøre hovedsykkelruter mer sammenhengende
ved å bygge ut manglende lenker

TILTAK
Legge hovedsykkelruter i en direkte rute mellom
viktige målpunkt

Legge hovedsykkelruter der det er attraktivt å
sykle, gjøre eksisterende ruter mer attraktive/
hyggelige

Gjøre hovedsykkelruter tryggere, slik at alle
syklister velger å bruke tilbudet (også barn,
unge, eldre)

HVORDAN FØLGER VI MED PÅ DETTE?
Handlingsplan for planlegging og bygging,
og loggføring av det som er realisert. Dette
ansvaret ligger hos den respektive vegeier, ev.
gjennom et samarbeid mellom vegeierne

HVORDAN FØLGER VI MED PÅ DETTE?
Tellinger i utvalgte snitt hvert 3. år, for kartlegging
av ulike aldersgrupper og type syklister
Sykkelbyundersøkelse hvert 5. år
Politiregistrerte ulykker
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3 NYTT HOVEDNETT FOR SYKKELTRAFIKK I MOSS OG RYGGE

3. 1 FORSLAG TIL NYTT HOVEDNETT
Nytt hovednett strekker seg over en lengde på totalt 85
km. Hovednettet er sammenhengende og gir direkte ruter
mellom nabolag, arbeid, skole og handel. Se vedlegg 1 for
mer utfyllende informasjon om nytt hovednett.
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FIGUR 3: NYTT HOVEDNETT FOR SYKKEL
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FIGUR 4: NYTT HOVEDNETT MOSS SENTRUM
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3.2 DEKNINGSGRAD
Nytt hovednett for sykkel vil ha en svært god dekningsgrad
i både Moss og Rygge kommune.
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FIGUR 5:
N
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3.3 STATUSOVERSIKT
STATUS

LENGDE (KM)

ANDEL

34,7

41 %

8,9

10 %

Manglende tilbud

41,3

49 %

SUM

84,9

100 %

Eksisterende tilbud
Regulert / under regulering /under etablering
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FIGUR 6: STATUS PÅ NYTT HOVEDNETT FOR SYKKEL
N
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FIGUR 7: STATUS PÅ NYTT HOVEDNETT MOSS SENTRUM
N
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3.4 RUTEINNDELING
Rutene er delt inn i et system som gir mest mulig
gjennomgående ruter. I hovednettet er det lagt opp til
flere tverrkoblinger mellom hovedruter, samt forlengelse
av noen traseer.

TABELL 1: RUTEINNDELING
RUTE
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

STREKNINGSNAVN
Nordvestruta
Landskapsruta
Vålerruta
Skoleruta
Dillingruta
Kirkeruta
Gimleruta
Framnesruta
Sentrumsruta
Værleruta

LENGDE (km)

(Kambo - Jeløya)
(Moss sentrum - Rygge jernbanestasjon)
(Mosseporten - Krapfoss - Dyhre)
(Halmstad - Skarmyra - Mosseskogen)
(Dilling – Larkollen)
(Rygge kirke - Larkollen)
(Rosnes – Fiske)
(Framnes – Moss jernbanestasjon)
(Havna – Verket)
(Nedlagt jernbanetrasé, Dyhre – Verket)

13,5
11,7
12,2
16,2
11,3
9,3
2,0
2,1
1,3
5,2

VEGEIER
MK/SVV/ØFK
MK/ØFK
MK/RK/ØFK/SVV
MK/RK/ØFK
ØFK
ØFK
MK/ØFK
MK/SVV
MK
MK

84,8

SUM

MK=Moss kommune, RK=Rygge kommune, SVV=Statens vegvesen, ØFK=Østfold fylkeskommune
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FIGUR 8: RUTEINNDELING
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FIGUR 9: RUTEINNDELING MOSS SENTRUM
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4 ØNSKET STANDARD PÅ HOVEDNETT

Med en sykkelandel på 4 % i dag og et ønske
om en sykkelandel på 8 % av alle reiser innen
2023 og på 20 % innen 2028, er det viktig at
fremtidens sykkelanlegg har god nok kapasitet
til å kunne håndtere langt flere syklister enn i
dag. Dagens sykkelvegnett har store mangler og
delvis lav standard. Kunnskapsgrunnlaget viser
at trygghet er en av de viktigste faktorene for å
få flere til å sykle (TØI, 2017). Visjonen til planen
er:

Hovednettet for sykkel må tilrettelegges med
en slik standard som øker trygghetsfølelsen
blant syklistene, også blant barn, unge og eldre
som gjerne er mer forsiktige. Basert på dette
anbefales prinsippløsninger som er beskrevet i
de videre kapitlene.

I MOSS OG RYGGE SKAL DET VÆRE ENKELT, RASKT,
TRYGT OG ATTRAKTIVT Å SYKLE FOR ALLE, MED ET
SPESIELT FOKUS PÅ Å GJØRE SYKLING TIL ET TRYGT
OG BEHAGELIG VALG FOR BARN, UNGE OG ELDRE.
&
SYKKEL SKAL VÆRE ET NATURLIG VALG I HVERDAGEN
FOR ALLE.

4.1 PRINSIPPLØSNINGER PÅ STREKNING
Det må planlegges for et fremtidig hovednett for
sykkel som har god nok kapasitet til å håndtere
økte sykkelmengder. Prinsippløsningene for
hovednettet bør derfor i så stor grad som mulig
gi syklistene et eget tilbud, adskilt fra både
gående og motoriserte kjøretøy.

Prinsippløsningene som er foreslått er delt inn
i tre kategorier, som blir nærmere beskrevet i
kap. 4.1.1-4.1.3:
- Eget sykkelanlegg
- Blandet sykkel / fotgjenger
- Blandet sykkel / motoriserte kjøretøy

Det er ønskelig med så stor grad av separering
som mulig i fremtidig hovedsykkelvegnett.
Kartet på figur 10 viser ønsket standard på
hovednettet i et langsiktig perspektiv. Hovednett
for sykkel skal være sammenhengende og
hovedsykkelrutene skal ha mest mulig enhetlig
utforming med færrest mulig systemskifter.
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FIGUR 10: PRINSIPPLØSNINGER FOR HOVEDSYKKELNETTET
N

Prinsippløsninger for
EGET SYKKELANLEGG
hovedsykkelnettet

BLANDET SYKKEL / FOTGJENGER
BLANDET SYKKEL /
Blandet
sykkel/fotgjenger
MOTORISERTE
KJØRETØY
Blandet
sykkel/motorisert kjøretøy
KOMMUNEGRENSE
Eget sykkelanlegg

0

Kommunegrense
PLAN FOR HOVEDNETT FOR SYKKELTRAFIKK MOSS/RYGGE

25

0,75

1,5

3 Km

FIGUR 11: PRINSIPPLØSNINGER FOR HOVEDSYKKELNETTET MOSS SENTRUM
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Gate med sykkelfelt (m = meter)

4.1.1 EGET SYKKELANLEGG
I denne kategorien inngår sykkelfelt og sykkelveg med/
uten fortau. Syklistene har et eget tilbud, som er adskilt
fra både gående og motoriserte kjøretøy.
SYKKELFELT
Det anbefales sykkelfelt som løsningen i sentrumsområder
og langs strekninger med mange kryss. I de gatene det
anlegges sykkelfelt, bør gateparkeringen fjernes. For å øke
trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen til syklister bør
sykkelfeltene være så brede som mulig og minimum 2,2
meter.
FORTAU
Langs gater
med kollektivtrafikkSYKKELVEG
og relativt store
0,25
2,5 - 4,0 m
0,25
1,5 - 2,5 m
trafikkmengder
med
hastighet
høyere
enn
30 km/t skal det
Blandet traﬁkk i område med gammel bebyggelse og forretningsvirksomhet
vurderes særskilt om sykkelfeltet bør opphøyes. Opphøyd
etfortau
sykkelfelt
i eget nivå adskilt fra øvrige
Tverrproﬁlsykkelfelt
for sykkelvegermed
(m = meter)
kjørefelt og fra fortau med kantstein. Dette vil bidra til å
øke både sikkerheten og trygghetsfølelsen for syklistene.

0,25

SYKKELFELT
2,2 m

GANG- OG SYKKELVEG
min. 3 m

0,25

KJØREFELT

KJØREFELT

SYKKELFELT
2,2 m

Tverrproﬁl for gang- og sykkelveg (m = meter)

FIGUR 12: GATE MED SYKKELFELT
Gate med sykkelfelt (m = meter)

SYKKELFELT
2,2 m

KJØREFELT

KJØREFELT

FIGUR 13: GATE MED HEVET SYKKELFELT
Gate med sykkelfelt (m = meter)
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SYKKELFELT
2,2 m

SYKKELVEG MED/UTEN FORTAU
Vi anbefaler at sykkelveg med eller uten fortau bør være
standardløsningen på hovednettet som ligger utenfor
sentrumsområder og langs lengre strekninger med få
kryss og der hastigheten for motoriserte kjøretøy er høy.

0,25

SYKKELVEG

FORTAU

0,25

2,5 - 4,0 m

1,5 - 2,5 m

FIGUR 14: TVERRPROFIL FOR SYKKELVEG MED FORTAU
Tverrproﬁl for sykkelveg med fortau (m = meter)

4.1.2 BLANDET FOTGJENGER / SYKKEL
SYKKELVEG

FORTAU
GANG-0,25
OG SYKKELVEG
0,25
2,5 - 4,0 m
1,5 - 2,5 m
Denne løsningen er akseptabel der det er få gående og
syklende. For å sikre god kapasitet blant fremtidige myke
Tverrproﬁl
for sykkelveg
fortau (m = meter) være 3,0 meter.
trafikanter,
børmed
minimumsbredden
0,25

GANG- OG SYKKELVEG
min. 3 m

0,25

Tverrproﬁl for gang- og sykkelveg (m = meter)

0,25

GANG- OG SYKKELVEG
min. 3 m

0,25

FIGUR 15: TVERRPROFIL FOR GANG- OG SYKKELVEG
Tverrproﬁl for gang- og sykkelveg (m = meter)
SYKKELFELT
2,2 m
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SYKKELFELT
2,2 m

Tverrproﬁl for sykkelveg med fortau (m = meter)

0,25

GANG- OG SYKKELVEG
min. 3 m

0,25

4.1.3 BLANDET SYKKEL / MOTORISERT KJØRETØY
Blandet trafikk betyr at det ikke er laget spesielle anlegg
Tverrproﬁl for
og sykkelveg
(m = meter)
forgangsyklende.
Syklende
ferdes på skulder eller sammen
med annen trafikk i samme kjørefelt (Statens vegvesen,
2014). Denne løsningen er kun aktuell på de strekningene
langs hovednettet der det ikke er plass til eller behov for
å tilrettelegge for eget sykkeltilbud, men samtidig er en
strekning som gir den mest direkte ruten for syklistene.
Det er videre viktig at gateutformingen innfrir til lav fart
og høy oppmerksomhet hos bilførere. Etablering av
fartshumper, innsnevring før kryss og bruk av vertikale
elementer er viktige virkemidler for å oppnå lav fart.SYKKELFELT

SYKKELFELT
2,2 m

KJØREFELT

KJØREFELT

Løsningen gir god fremkommelighet for syklistene.

Gate med sykkelfelt (m = meter)

FIGUR 16: SYKLING I BLANDET TRAFIKK
Blandet traﬁkk i område med gammel bebyggelse og forretningsvirksomhet
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2,2 m

4.2 PRINSIPP FOR KRYSSLØSNINGER
De fleste sykkelulykker skjer i kryss. For å redusere
ulykkesrisikoen og ulykkenes alvorlighetsgrad
er det viktig med lavt fartsnivå. Belysning,
sikt og synlighet er også viktig for å redusere
ulykkesrisikoen i mørke ved kryssingssteder for
gående og syklende.

De
grunnleggende
prinsippene
for
krysstilrettelegging fokuserer i hovedsak på
å øke syklistenes fremkommelighet i kryss,
samtidig som trafikksikkerhet er ivaretatt,
og kollektivtrafikken ikke får redusert
fremkommelighet.

PRIORITERING AV GANGE, SYKKEL OG
KOLLEKTIV DER KRYSSKAPASITETEN ER
BEGRENSET

FYSISK REDUKSJON AV FART VED Å SNEVRE
INN KJØREFELTENE

TRYGGERE X-KRYSS MED INNSNEVRING
ELLER ETABLERING AV MINIRUNDKJØRING

OPPHØYDE KRYSS ELLER OPPHØYDE
GANGFELT

BESKYTTELSE AV SYKKELFELT INN MOT
STØRRE KRYSS OG RUNDKJØRINGER

RØDE SYKKELBOKSER I SIGNALREGULERTE
KRYSS
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VENTEOMRÅDER I FORBINDELSE MED
VENSTRESVING FOR Å SKILLE SYKLISTER FRA
BILTRAFIKK

FORKJØRSREGULERING DER VIKTIGE
SYKKELTRASEER KRYSSER LAVTRAFIKKERTE
VEGER

OMDISPONERING AV SVINGEFELT TIL
SYKKELFELT

FØRING AV SYKLISTENE UTENOM
SIGNALREGULERING

ANNEN MATERIALBRUK PÅ SYKKELAREALER
I KRYSS/KRYSSARMER

SIGNALREGULERING SOM PRIORITERER
SYKLISTENE

RUNDKJØRING MED SYKKELVEG SOM EGEN
ARM

LEDE SYKLISTENE UTENOM RUNDKJØRING

UNNGÅ SIGNALREGULERING I KRYSS PÅ
HOVEDSYKKELVEGNETTET
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4.3 DRIFT OG VEDLIKEHOLD
med den standard som fører til at folk ønsker å
bruke anlegget hele året. Det skal utarbeides
en standard med et konkret kvalitetsnivå for
drift- og vedlikehold av gang- og sykkelarealer.

Gang- og sykkelanleggets funksjon med hensyn
til drift og vedlikehold må opprettholdes
gjennom hele året. Dette er en forutsetning for
at infrastrukturen skal virke slik den er planlagt,

5 PRIORITERTE STREKNINGER OG KRYSS

5.1 PRIORITERINGSKRITERIER
Kriteriene for gode hovedsykkelruter er at de skal
være sammenhengende, direkte, attraktive og
trygge. Disse kriteriene er viktig å ha i bakhodet
når man skal prioritere utbyggingsrekkefølgen.

Det er viktig å fokusere på:
- Målpunkt – hvor er det de fleste skal til/fra
- Om eksisterende tilbud er tilfredsstillende
for et hovednett for sykkel
- Hvor det er høye konsentrasjoner av bosatte
og arbeidsplasser
- Hvordan fartsnivået og trafikkmengdene er
på strekningen
- Vurdere samspillet mellom sykkel og
kollektiv
- Fokusere på å skape et mest mulig
sammenhengende nett

Det er viktig å tilrettelegge på en slik måte at
man får flere av de som ikke sykler i dag, til å
begynne å sykle.
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5.2 PRIORITERTE LENKER
Tabellen viser de utvalgte strekningene som har
høy prioritet. Det er viktig å tilrettelegge på en
slik måte at man får flere av de som ikke sykler i
dag til å begynne å sykle.

Et mål med denne sykkelplanen er at 100 % av
de prioriterte strekningene skal være realisert
med god standard innen 2028. Det innebærer
at det må tilrettelegges 12 km sykkeltilbud i
løpet av den neste tiårsperioden.

For hver av lenkene er det gjort et svært grovt
anslag på investeringsbehovet. Det er stor
usikkerhet i disse tallene, spesielt knyttet til
bruanlegg, da det kun er gjort en forenklet
vurdering på overordnet nivå.

TABELL 2: HØYT PRIORITERTE STREKNINGER
RUTE STREKNINGSNAVN
R1
R1
R2
R3
R4
R4
R5
R8
R8
R9

ANSVARLIG

Helgerødgata (Glassverket – Østre Kanalgate) + Logns plass
ØFK+MK
Rv. 19 Innfartsveien (Tigerplassen – Noreløkka) (inkl. ca. 65 m bru)
SVV
Kirkegata (Vogts gate – Storgata)
MK
Høydaveien + Carlbergveien (Ryggeveien-Dyreveien) +
ca. 150 m bru ved Nesparken (Innfartsveien – Vålerveien)
MK
Fv. 119 Ryggeveien (Dyreveien – Melløsparken)
SVV
Fridtjof Nansens gate (Vogts gate – Høienhaldgata)
Høienhaldgata (Fridtjof Nansens gate – Ryggeveien)
Skoggata / Rådhuset (kryss v/ Rådhusbrua – Kongens gate, via Rådhuset) MK
Fv. 119 Larkollveien (Dilling – Vang skole)
Fv. 119 Larkollveien (Billmannsbakken – Støtvig hotell)
ØFK
Bråtengata (Sølyalleen – Østre Kanalgate)
MK
Ny bru over Kanalen (ca. 60 m)
SVV+ØFK
Storgata / Henrich Gerners gate
(Sundstredet – nedlagt industriområde)

+ ny bru over Mosseelva

MK

KOSTNAD

1,4 km
1,0 km
0,4 km

21-49 mill. kr.
47-110 mill. kr.*
6-14 mill. kr.

3,2 km
0,4 km

45-106 mill. kr.*
8-20 mill. kr.

1,5 km

14-32 mill. kr.

2,7 km
0,8 km
0,1 km

41-95 mill. kr.
7-17 mill. kr.*
11-26 mill. kr.

0,5 km

*
7-17 mill. kr.

12,0 km 208-485 mill. kr

SUM
*Brukostnadene er svært usikre

LENGDE

MK= Moss kommune, SVV= Statens vegvesen, ØFK = Østfold fylkeskommune

En utbygging av de høyt prioriterte lenkene vil ha et antatt investeringsbehov på 208-485 mill. kr.
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FIGUR 17: PRIORITERT UTBYGGING
N
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FIGUR 18: PRIORITERT UTBYGGING MOSS SENTRUM
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5.3 PRIORITERTE KRYSS
Det er gjort en vurdering av hvilke kryss langs hovednettet
som må utbedres.
Generelt for de fleste av kryssene er at det er store
trafikkmengder, og en del av dem er til dels veldig
utflytende. Ved utbedring av kryssene skal det etterstrebes
å følge prinsippene som ble presentert i kap. 4.2. Disse
prinsippene er med på å øke fremkommeligheten for
syklistene, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.
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FIGUR 19: PRIORITERTE KRYSS
N
Fv. 311
Osloveien x Peer Gynts vei

Fv. 311
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Fv. 119 Ryggeveien
x Dyreveien x Klostergata
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x Dyreveien x Carsten Ankers gt
Fv. 118 Ryggeveien
x Rabekkgata

Fv. 119 Larkollveien x fv. 332 Kirkeveien
+
Fv. Larkollveien x 314 Klosterveien

Prioriterte kryss

AKTUELLE KRYSS
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0
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6 OPPSUMMERING

Det er ambisiøst, men realistisk å nå en sykkelandel på 8 %
av alle reiser innen 2023 og på 20 % i Moss og Rygge innen
2028. Å realisere alle de prioriterte sykkelrutene i løpet av
den neste tiårsperioden vil være et viktig bidrag for å nå
ønsket sykkelandel.
Det presiseres viktigheten av å tenke og planlegge
helhetlig. Et hovedsykkelnett vil ikke være fullverdig før
det også er etablert et godt tilbud av lokale sykkelruter.
Lokalrutene vil bidra til å koble sammen nabolagene og
skape et mer helhetlig sykkelnett.
En viktig del av et godt hovednett for sykkel er etablering av
god sykkelparkering. Det er viktig at sykkelparkeringen er
rett plassert, er godt synlig og av god kvalitet, at stativene
har god kapasitet, samt at sykkelparkeringen er sikker (lav
risiko for tyveri).
Det er et felles ønske og en forventning blant vegeierne
om at plan for hovednett i Moss og Rygge skal være det
gjeldende grunnlaget for videre satsing på sykkel i de to
kommunene. Planen må følges opp med en handlingsplan
for planlegging og bygging, og loggføring av realiserte tiltak.
I tillegg er det nødvendig å utføre regelmessige tellinger,
for å kartlegge utviklingen og grad av måloppnåelse.
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de to kommunene og eksisterende planer for sykkeltrafikk har blitt vurdert.
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Formål med planen

Statens vegvesens Plan for hovednett for sykkeltrafikk Moss/Rygge fra 2012 skal revideres. Sweco er
engasjert av Statens vegvesen for å bistå med dette arbeidet. Prosjektet er gjort i tett samarbeid med
sykkelbygruppa for Moss/Rygge. Sykkelbygruppa består av representanter fra Østfold fylkeskommune, Moss
kommune, Rygge kommune og ledes av Statens vegvesen.
Planen skal være en overordnet plan for videre utvikling av et fremtidig hovednett for sykkeltrafikk i Moss og
Rygge. Målet er å gi føringer og anbefalinger til arbeidet med utviklingen av sykkelvegnettet i de to
kommunene. Planen er ment å fungere som et arbeidsverktøy i utviklingen av sykkelvegnettet. Denne
rapporten er mer utfyllende enn hovedrapporten og fokuserer på analysene og vurderingene som er gjort i
forbindelse med revidering av hovednettet.
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Dagens situasjon

Det er gjort en vurdering av dagens situasjon i Moss og Rygge. Det er fokusert på dagens hovednett for
sykkel i de to kommunene, og videre gjort analyser knyttet til viktige målpunkt, fartsgrenser, trafikkmengder
og tilgjengelighet. Disse temaene er kort presentert i dette kapittelet.

2.1

Eksisterende plan for hovedsykkelnett

Det eksisterer i dag tre vedtatte planer for sykkeltilrettelegging i Moss og Rygge:
-

Statens vegvesens (SVV) Hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge (2012)

-

Rygge kommunes Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge (2016)

-

Moss kommunes Strategisk plan for sykkel i Moss (2016)

Det er disse tre planene som legges til grunn for denne revisjonen. Når eksisterende plan for hovedsykkelvegnett omtales er det imidlertid SVVs plan det refereres til. Dette har blitt gjort med bakgrunn i at enkelte
ruter i de to andre planene er å betrakte som lokalruter og vil følgelig ikke være en del av hovednett for
sykkel.
Eksisterende plan for hovedsykkelvegnett strekker seg i dag over en lengde på 52 km gjennom Moss
kommune og nord i Rygge kommune (figur 1).
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Figur 1 Eksisterende hovednett for sykkel i Moss/Rygge (Statens vegvesen, 2012).
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2.2

Dekningsgrad av eksisterende plan

Det er gjennomført en analyse av dekningsgraden av eksisterende plan for hovedsykkelnett (figur 2). Det er
gjort en bufferanalyse med buffer på 500 meter rundt eksisterende hovednett. Analysen viser at store deler
av Moss kommune ligger innenfor denne avstanden på 500 meter, med unntak av noe bebyggelse på
Jeløya og Øre.
Dagens hovednett fokuserer mye på langs- og tversgående forbindelse gjennom Moss sentrum og det er
ikke mange tverrforbindelser mellom rutene.
Det er kun deler av Rygge nord som dekkes av eksisterende plan for sykkeltrafikk.
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Figur 2 Dekningsgrad av eksisterende hovednett.
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2.3

Målpunkt

Målpunkt er en viktig parameter når man skal planlegge hovednett for sykkeltrafikk, da disse punktene viser
aktuelle steder for destinasjoner.
Hovednettet skal binde bydeler sammen med hverandre og med sentrum, i tillegg til viktige målområder som
kollektivknutepunkter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser, handel, offentlige institusjoner og rekreasjonsområder. Som kartet på neste side illustrerer er hovedtyngden av målpunkt lokalisert i Moss kommune,
hovedsakelig i sentrumsområdet.
Figur 3 viser oversikt over alle eksisterende og fremtidige målpunkt. Sykkelbygruppa diskuterte seg frem til at
de viktigste målpunktene er:
-

Alle skolene i Moss/Rygge

-

Jernbanestasjonene Moss, Kambo og Rygge

-

Moss havn

-

Området Moss sentrum

-

Området Varnaveien / Høyda

Alle kjente utbyggingsplaner i Moss og Rygge er tatt med i kartet over målpunkt. Dette med bakgrunn i
informasjon som tilsier at alle utbyggingsplanene er av en slik størrelse at de vil være viktige mål- eller
endepunkt for syklister.
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Figur 3 Eksisterende og fremtidige målpunkt.
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2.4

Trafikkmengder (ÅDT)

Trafikkmengder er en viktig grunnlagsparameter som sier noe om hvilke krav som stilles til sykkelanlegget på
hovednettet. Trafikkmengdene er illustrert med tall for årsdøgntrafikk (ÅDT). ÅDT er det totale antall kjøretøy
som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365. Dess høyere ÅDT jo strengere krav stilles
til sykkelanlegget. Eksempelvis skal det ved ÅDT høyere enn 4 000 kjt/døgn anlegges sykkelfelt på alle gater
som inngår i hovednett for sykkel (Statens vegvesen, 2014).
Høye trafikkmengder er med på å redusere trygghetsfølelsen blant syklister og det er derfor viktig med god
separering av syklister og andre trafikanter langs høyt trafikkerte gater.
Figur 4 viser oversikt over registrert ÅDT i Moss og Rygge. Trafikkmengdene er kategorisert i tre ulike bolker:
-

ÅDT under 4 000 kjt/døgn

-

ÅDT mellom 4 000 og 15 000 kjt/døgn

-

ÅDT over 15 000 kjt/døgn

Kategoriseringen er gjort på bakgrunn av hvilke krav som stilles til sykkelanlegg på ulike strekninger. ÅDToversikt for Moss og Rygge er hentet fra NVDB og viser svært høye trafikkmengder gjennom Moss sentrum
og langs fv. 118 Ryggeveien. Gater/veger der det mangler data om ÅDT er ikke angitt med farge.
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Figur 4 Oversikt over registrert ÅDT (Statens vegvesen, 2017).
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2.5

Fartsgrenser

Fartsgrense er en annen viktig parameter som sier hvilke krav man skal stille til et sykkelanlegg på hovednettet. Jo høyere fart, dess strengere krav til sykkelanlegget. Eksempelvis er det krav om sykkelfelt på alle
gater med fartsgrense over 50 km/t som inngår i hovednett for sykkel (Statens vegvesen, 2014).
Oversikt over fartsgrenser er hentet fra NDVB og er presentert i figur 5. I fremstillingen er alle gater med
skiltet hastighet 50 km/t eller lavere gitt grønn farge, mens veger med skiltet hastighet over 60 km/t er
presentert med rød farge. I sentrumsområder har de fleste gater skiltet hastighet 30 km/t, og i kombinasjon
med lav trafikkmengde vil man her kunne akseptere strekninger der syklister sykler på samme areal som
motorisert kjøretøy. Dette blir nærmere beskrevet i kap. 5.
Hastighet på biler er med på å påvirke trygghetsfølelsen til syklister. Høyere hastighet på bilene vil redusere
trygghetsfølelsen blant syklister og mange vil ønske adskilt areal for å øke trygghetsfølelsen.
I Rygge kommune er det flere strekninger med skiltet hastighet høyere enn 60 km/t og derfor vil farten her
spille en viktig rolle når man bestemmer seg for prinsippløsninger langs disse vegene.
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Figur 5 Skiltet hastighet i Moss / Rygge (Statens vegvesen, 2017).
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2.6

Trafikkulykker

Figur 6 viser en oversikt over registrerte sykkelulykker i perioden 2008-2017, fordelt på skadegrad.
Ulykkesoversikten er hentet fra Statens vegvesens karttjeneste NVDB. Kartet viser tydelig at det er registrert
flest ulykker i Moss kommune, noe som henger sammen med at det naturlig nok skjer flere ulykker der det
ferdes mange trafikanter og flere trafikantgrupper i samme vegsystem. Mange fotgjengere, syklister og
kjøretøy i vegsystemet gir større sannsynlighet for at det skjer ulykker.
Trafikksikkerhet måles som det faktiske antall ulykker eller skadede, eller som risiko hvor ulykker settes i
forhold til eksponering, som ofte er trafikkmengde. Trygghet er derimot trafikantenes følelse eller opplevelse
av sikkerhet, med andre ord hvordan de opplever risikoen for ulykker (TØI, 2009).
Totalt for 10-års perioden er det registrert 43 sykkelulykker. To av ulykkene resulterte i at involverte døde,
fire av ulykkene endte med alvorlig skade, mens de resterende hadde lettere skade som alvorligste
skadegrad. De fleste sykkelulykkene har skjedd i forbindelse med kryssing av kjørebanen.
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Figur 6 Registrerte sykkelulykker i perioden 2008-2017 (Statens vegvesen, 2017).
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2.7

Kvalitet på dagens sykkeltilbud

Figur 7 illustrerer dagens kvalitet på eksisterende hovednett. Lenkene i hovednettet er delt i tre kategorier:
-

Eksisterende tilbud (grønn farge)

-

Regulert/under regulering (gul farge)

-

Manglende tilbud (rød farge)

Disse tre kategoriene illustrerer hvor det i dag er tilrettelagt sykkeltilbud langs hovednettet og hvor det
mangler tilrettelegging. Med sykkeltilbud menes det anlegg i form av sykkelfelt, gang- og sykkelveg eller
sykkelveg.
Som kartet viser er det i dag hovedsakelig sentrumsområdet og Krapfoss som mangler god sykkeltilrettelegging. Flere av traseene er imidlertid under regulering/ferdig regulert og det innebærer at det vil komme et
fullgodt sykkeltilbud på disse strekningene, men det er ikke bygget per dags dato.

RAPPORT

SIDE 18 AV 53

S:\Oppdrag\SRP\211\55398001 SVV Revisjon hovednett for sykkel MossRygge\08 Rapporter\01 Rapporter\02 LEVERANSE EM 2\Revisjon sykkelplan
etter vedtak_19.0819.docx

Figur 7 Status på eksisterende plan for hovedsykkelnett.
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3

Hvordan skal vi øke sykkelandelen

3.1

Hva er hovedsykkelruter

Sykkelinfrastrukturen skal tilrettelegge for at alle skal kunne komme seg fra A til B med sykkel. Både unge
som gamle, de som er veltrente og skal fort frem, og de som sykler uten hastverk. De som skal på jobb,
skole, til butikken, de som sykler til aktiviteter og i fritiden. Forskjellige syklisttyper vil stille ulike krav til
sykkelinfrastrukturen. Hovedfokuset i denne planen er å få flere av dem som ikke sykler i dag til å begynne å
sykle. For å oppnå dette må tilbudet være av en slik standard at man både er sikker og føler seg trygg som
syklist.
I et hovedsykkelnett skilles det mellom tre nivåer av sykkelinfrastruktur, der hvert nivå har sin egen rolle og
funksjon. Nivåene er:
-

Lokale ruter

-

Hovedruter

-

Sykkelekspressruter

Lokale sykkelruter er tilkoblingene på nabolagsnivå, som i praksis er tilnærmet hver eneste gate, sti og veg.
Her skal det være en grunnleggende tilrettelegging for å kunne benytte sykkel.
Hovedsykkelruter sørger for koblinger mellom nabolagene, mellom viktige målpunkter, og knytter byer og
tettsteder sammen. Hovedruter skal ha en god standard for sykling og må kunne avvikle en stor andel
sykkeltrafikk.
Sykkelekspressruter er traseer som er spesielt tilrettelagt for effektiv sykling i høy fart, som en slags
motorveg for syklister. Disse realiseres på særegne lenker der sykkelen skal kunne konkurrere med bilen
over lengre avstander.
Denne planen fokuserer på hvordan hovedsykkelrutene i Moss og Rygge skal utvikles i de neste 10 årene,
fra 2018 til 2028. Det presiseres viktigheten av å tenke og planlegge helhetlig. Et hovedsykkelnett vil ikke
være fullverdig før det også er etablert et godt tilbud av lokale sykkelruter. Lokalrutene vil bidra til å koble
sammen nabolagene og skape et mer helhetlig sykkelnett.
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3.2

Kriterier for gode hovedsykkelruter

Sykkelvegene som defineres som hovedsykkelruter skal være sammenhengende, direkte, attraktive, trygge
og oppfylle krav som vist i tabell 1.
Tabell 1 Kriterier for gode hovedsykkelruter

Krav

Sammenhengende

Direkte

Attraktive

Trygge

Beskrivelse

Kriterier Moss og Rygge

Hovedsykkelruter skal danne
et sammenhengende nett av
sykkelstrekninger der det er
logisk å sykle

x De viktigste målpunktene skal være bundet sammen
gjennom hovedsykkelruter
x Innenfor bykjerne er det maks. 500 m til nærmeste
hovedsykkelrute, utenfor bykjernene maks. 1 500 m
x Hovedsykkelruter skal ha mest mulig enhetlig utforming,
med færrest mulig systemskifter

Hovedsykkelruter skal være
de mest naturlige og direkte
rutene. Syklistene skal slippe
å sykle omveger og skal, der
det er mulig, få prioritet
fremfor bilistene

x Hovedsykkelruter skal ha færrest mulig barrierer for syklister.
Der det er mulig får syklistene prioritet i kryss
x Syklister på hovedsykkelruter skal kunne sykle i minst 17
km/t på sammenhengende strekninger

Hovedsykkelruter skal være
attraktive å sykle på

x Hovedsykkelruter skal skiltes
x Hovedsykkelruter skal ha et godt dekke som er behagelig å
sykle på
x Hovedsykkelruter skal brøytes først om vinteren

Hovedsykkelruter skal være
sikre og oppleves som trygge

x Hovedsykkelruter skal utformes med god standard
x På hovedsykkelruter skal det etterstrebes å gi syklistene sitt
eget areal (adskilt fra bil, mest mulig adskilt fra gående)
x Hovedsykkelvegnettet skal være belyst og legges
fortrinnsvis i sosialt trygge omgivelser

I noen tilfeller kan det vise seg å være vanskelig å gi et sammenhengende, direkte, attraktivt og trygt
sykkeltilbud som tilfredsstiller alle kriteriene som er presisert i tabellen over. Eksempelvis er et kriterium at
hovedsykkelrutene skal etterstrebe å gi syklistene et eget areal, adskilt fra bil og mest mulig adskilt fra
gående. I bykjernen er det allerede kamp om arealene og det kan derfor vise seg vanskelig å gi syklistene et
eget separat tilbud. I slike tilfeller mener vi det viktigste vil være å gi syklistene en sammenhengende
sykkelrute. Med det menes at vi kan akseptere sykling i blandet trafikk som en akseptabel løsning på lenker
der det ikke er mulig å gi eget tilbud og der hastigheten og trafikkmengdene er lave. Der separering ikke er
mulig skal syklistene prioriteres med andre virkemidler.
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3.3

Ønsker for fremtiden

Hvor skal vi?
Overordnet målsetning for Mosseregionen er å redusere bilbruk og øke andel reisende som går, sykler eller
reiser kollektivt. I tillegg skal det utvikles et attraktivt tilbud for gående og syklende. Dette er bestemt i
Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen 2014-2019. I dag er sykkelandelen i
Moss og Rygge på ca. 4 %.
Hvordan kommer vi dit?
Det er formulert en visjon for hva som ønskes å oppnå med plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og
Rygge. Visjonen og målene gir føringer for hva Mosseregionen skal gjøre frem til 2028.
Planens visjon:
I Moss og Rygge skal det være enkelt, raskt, trygt og attraktivt å sykle for alle, med et spesielt fokus
på å gjøre sykling til et trygt og behagelig valg for barn, unge og eldre.
og
Sykkel skal være et naturlig valg i hverdagen for alle.
Hvordan gjør vi det? Hvordan dokumenterer vi det?
Det skal kunne merkes at Mosseregionen satser på sykkel. Tabell 2 viser ønskede resultater for arbeidet
med hovednett for sykkel for perioden 2018-2028.
Tabell 2 Mål og tiltak for å oppnå målene.

Mål

Mål

100 % av de prioriterte hovedsykkelrutene er
realisert med god standard innen 2028.

En sykkelandel på 8 % av alle reiser innen 2023 og
på 20 % innen 2028.

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Gjøre hovedsykkelruter
mer sammenhengende
ved å bygge ut
manglende lenker

Legge hovedsykkelruter
der det er attraktivt å
sykle, gjøre
eksisterende ruter mer
attraktive/hyggelige

Legge hovedsykkelruter
i en mest mulig direkte
rute mellom viktige
målpunkt

Gjøre hovedsykkelruter
tryggere, slik at alle
syklister velger å bruke
tilbudet (også barn,
unge, eldre)

Hvordan følger vi med på dette?
x Handlingsplan for planlegging og bygging, og
loggføring av det som er realisert. Dette ansvaret
ligger hos den respektive vegeier, ev. gjennom et
samarbeid mellom vegeierne.

Hvordan følger vi med på dette?
x Tellinger i utvalgte snitt hvert 3. år, for kartlegging
av ulike aldersgrupper og type syklister
x Sykkelbyundersøkelse hvert 5. år
x Politiregistrerte ulykker

Det påpekes at det i Strategisk plan for sykkel i Moss (som ble vedtatt i 2016) er et mål om sykkelandel på
20 % innen 2025. I denne revisjonen settes derimot 2028 som årstall for oppnåelse av målet om 20 %
sykkelandel. Dette er på grunn av at dette er en større plan som tar for seg hele Moss og Rygge kommuner,
med langt flere kilometer sykkelinfrastruktur.
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4

Nytt hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge

4.1

Forslag til nytt hovednett

I arbeidet med forslaget til nytt hovednett har det vært fokusert på hvor det i dag mangler et sykkeltilbud sett
opp mot konsentrasjoner av bosatte og ansatte. I tillegg har plasseringen av skoler i Moss og Rygge hatt et
høyt fokus. Et av delmålene i Nasjonal sykkelstrategi er at minst 80 % av barn og unge går eller sykler til
skolen (Statens vegvesen, 2012). Det har derfor vært en viktig del av arbeidet å sørge for at skolene har god
tilknytning til hovednettet. Skal man oppnå en gå- og sykkelandel blant skoleelever på over 80 % er det viktig
at strukturen på hovednettet tar høyde for hvor skolene er plassert.
Videre har Strava-data blitt analysert for å vurdere hvilke lenker som er mye brukt av syklister og som per i
dag ikke har vært en del av hovednettet. Strava er en app som registrerer transportbevegelser og på denne
måten kan man fremstille blant annet sykkelturer i ulike områder.
Analyse av dekningsgraden som ble gjort i kap. 2.2 illustrerte hvilke områder som manglet nærhet til
hovednettet. Skal man øke sykkelandelen er det et viktig premiss å gjøre det enklere for folk å velge
sykkelen.
Et annet viktig fokusområde har vært bedre koblinger mellom langsgående hovedsykkelruter, slik at
nettverket blir bundet tettere sammen.
Generelt har nytt foreslått hovednett for sykkel fokusert på hvor det er størst grunnlag for å få flere til å sykle
og hvor det i dag er mange som sykler. Nytt hovednett for sykkel er presentert i figur 8.
Nytt foreslått hovednett strekker seg over en lengde på totalt 85 km, det innebærer at hovednettet har blitt
forlenget med 33 km.
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Figur 8 Revidert hovednett for sykkel.
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4.2

Endringer

Kartet på figur 9 viser nytt hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge mot eksisterende plan for sykkeltrafikk.
Røde linjer markerer strekninger som var i eksisterende plan og som fortsatt er med i nytt hovednett, grønne
linjer er nye strekninger, mens røde, stiplete linjer er lenker som utgår. Endringene som er foreslått kan
oppsummeres slik:
-

Flere koblinger til hovednettet på Jeløya

-

Hovedrute i Helgerødgata er erstattet med ny trasé nord for Helgerødgata pga. planene om nytt
kollektivfelt på denne strekningen

-

Ny trasé i Bråtengata, sør for Helgerødgata, med kobling mot ny gang- og sykkelbru over Kanalen.

-

Hovedrute gjennom Dronningens gate er tatt ut og er erstattet med trasé gjennom Skoggata.

-

Ny sykkeltilrettelegging langs dagens jernbanetrasé. Ved bygging av nytt jernbanespor og ny Moss
stasjon vil disse arealene bli frigjort og kunne bli omgjort til sykkelekspressveg. Som følge av
plassering av ny stasjon for Moss er det gjort noen endringer i lenkene rundt dagens/fremtidig
plassering av stasjonen.

-

Hovedrute gjennom Mosseporten er tatt ut pga. høye kostnader og vanskelig gjennomføring.

-

Flere tverrforbindelser/mer finmasket nett i Moss sentrum og mellom langsgående ruter

-

Trasé i Klostergata er fjernet og erstattet med hovedrute i parallellgaten (Fridtjof Nansens gate)

-

Ny hovedrute fra Krapfoss via Øreveien til Dyreveien.

-

Abelsgate er tatt ut av sykkelplanen.

-

Forlengelse av hovedrute langs fv. 118

-

Ny hovedrute fra Rygge via Bygdetunveien, Kirkeveien, Klosterveien og til Dyreveien

-

Ringrute langs Larkollveien i Rygge kommune

Noen av lenkene som tas ut i denne revisjonen er bedre egnet som lokalruter og ikke som hovedsykkelrute.
Det presiseres igjen viktigheten av å etablere et godt tilbud av lokale ruter for å få et fullverdig
hovedsykkelnett.
I kap. 4.2.1 kommenteres noen strekninger som har vært diskutert i sykkelbygruppa.
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Figur 9 Eksisterende og revidert hovedsykkelnett.
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4.2.1

Vurderinger til trasévalg

Trasé langs Helgerødgata

Glassverket

Torderødalleen

Det har vært diskutert hvor det er best å legge hovednettet øst på Jeløya med kobling over kanalbrua. Figur
10 viser hvilke traseer som har er aktuelle. I gjeldende plan for hovednett for sykkel ligger sykkelruten i
Helgerødgata (tilsvarende alternativ 1 i figuren). Hovedgrunnen til at denne traseen utgår i denne planen er
på grunn av planene om å anlegge kollektivfelt i Helgerødgata. I det nye hovednettet er derfor ruten tegnet i
boliggatene nord for denne (alternativ 2). Alternativ 3 var en trasé som ble diskutert i siste arbeidsmøte med
sykkelbygruppa.

Figur 10 Alternative traseer langs Helgerødgata

En hovedsykkelrute i Helgerødgata vil gi den mest direkte forbindelsen mellom Jeløy og Moss sentrum i form
av at syklistene vil kunne følge hovedvegen hele vegen. Det er imidlertid planlagt kollektivtiltak i denne
gaten, noe som gjør det vanskelig å etablere et eget sykkelanlegg her. Noen syklister vil likevel velge å sykle
i kollektivfeltet videre langs Helgerødgata, men det er nødvendig med en alternativ trasé. Hovednettet er
derfor lagt i boliggatene nord for Helgerødgata for å gi et tilfredsstillende tilbud til alle syklister. En
hovedsykkelrute gjennom boliggatene vil kunne øke trygghetsfølelsen, ettersom gatene både har mindre
trafikkmengder og et lavere fartsnivå enn hovedvegen.
Alternativ 2 tar av Helgerødgata ved Torderødalleen, videre østover på Gjøaveien, Torderødgata, Olav
Kyrres gate, deretter nordøstover i Sverres gate før ruten går via Øisteins gate og kobles på Helgerødgata i
rundkjøringen ved Glassverket. Alternativet innebærer en liten «omveg» via Sverres gate for å kobles på
hovednettet videre østover via rundkjøringen.
I alternativ 3 tar sykkelruten av hovedvegen lenger vest og ledes inn i Elias Blix gate, østover langs Jacob
Sømmes gate, deretter Elias Blix gate igjen, sørover Michael Sundts gate, østover Axel Heibergs gate, ned
Georg Stangs gate før den følger samme trasé som alternativ 2 østover. Dette alternativet kobler derimot
hovedruten til Helgerødgata via Harald Hårfagres gate. Dersom hovedsykkelruten ledes ned denne vegen,
må det gjøres tiltak i krysningen ved Helgerødgata for at ikke syklistene må sykle på fortau frem til
rundkjøringen ved Glassverket. Det er i dag busslomme i Helgerødgata i bunnen av Harald Hårfagres gate,
noe som kompliserer koplingspunktet mot Helgerødgata.
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Ettersom det ikke er aktuelt å legge hovednettet i Helgerødgata, har de to andre alternativene blitt vurdert
opp mot hverandre. De to traseene er omtrent like lange og begge ligger i rolige boliggater med lite trafikk.
Begge rutene kan ved bruk av enkle tiltak etableres til å bli gode hovedsykkelruter for syklistene på Jeløya
som skal mot Moss sentrum eller videre.
Alternativ 3 har en mer «naturlig» avkjøring fra Helgerødgata enn alternativ 2, som får en mer krapp
avkjøring. I tillegg er det mer naturlig for syklistene å ta av lengre vest når de uansett skal sykle mot Moss
sentrum via boliggatene. Det anbefales derfor å legge hovedsykkelruten inn via Elias Blix gate. For å unngå
at syklistene må sykle på fortau langs Helgerødgata, anbefales det å legge hovedsykkelruten via Øisteins
gate.
Ny gang- og sykkelbru over Kanalen
Det presiseres at lokalisering av ny gang- og sykkelbru over Kanalen ikke er fastsatt. I kartet vises et forslag
til plassering, med tilhørende kobling på øst- og vestsiden av ny bru. Endelig plassering av brua må vurderes
og undersøkes mer detaljert i en senere fase. Det er svært viktig å fokusere på å etablere et
sammenhengende nett. Lokalisering av ny bru må derfor ses i sammenheng med hovednettet.
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4.3

Dekningsgrad av nytt hovednett

Det har blitt utført en analyse av dekningsgraden, tilsvarende som ble gjort på eksisterende hovednett. I
denne analysen er det hovedsakelig brukt en buffer på 500 m, mens for Rygge kommune er det også lagt til
grunn en buffer på 1 500 m. Dette er i samsvar med kriteriene for gode hovedsykkelruter som ble presentert i
kap. 3.2, der det innenfor bykjernen skal være maksimalt 500 m til nærmeste hovedsykkelrute og utenfor
bykjerne skal være maksimalt 1 500 m.
Som figur 11 viser, vil nytt hovednett for sykkel være maksimalt 500 meter fra de mest bebygde områdene i
Moss kommune. Også for Rygge kommune vil de mest bebygde områdene ha maksimalt 500 meter til
nærmeste hovedrute, mens resten av kommunen stort sett vil ha maksimalt 1 500 meter til hovednettet.
Nytt hovednett for sykkel vil dermed ha en svært god dekningsgrad i både Moss og Rygge kommune.
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Figur 11 Dekningsgrad av nytt hovednett for sykkel.
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4.4

Manglende lenker

Manglende lenker er i denne sammenheng brukt om lenker i hovedsykkelnettet som mangler sykkeltilrettelegging. Disse manglende lenkene har blitt brukt for å kartlegge hvor det er størst behov for midler for
å utbedre dagens standard. Figur 12 viser status på sykkeltilbudet på nytt hovednett for sykkel og det er delt
inn i tre ulike kategorier:
-

Eksisterende tilbud (grønn farge)

-

Regulert/under regulering/etablering (gul farge)

-

Manglende tilbud (rød farge)

Tabell 3 viser statusoversikt på nytt hovednett. Nytt hovednett utgjør totalt 84,8 km og av disse har 41 % i
dag et tilbud, 10 % er regulert/under regulering/etablering for å gi et bedre sykkeltilbud, mens hele 49 %
mangler tilrettelegging for sykkel.
Tabell 3 Status på nytt hovednett for sykkel.

Status

Lengde (m)

Andel

Eksisterende tilbud

34 688

41 %

Regulert/under regulering/under etablering

8 890

10 %

Manglende tilbud

41 258

49 %

SUM

84 836

100 %

Langs enkelte strekninger på hovednettet vil det ikke være nødvendig med regulering for å kunne etablere et
fullverdig sykkeltilbud. Skoggata er et eksempel på en slik strekning der det nå planlegges skilting og
oppmerking av sykkelfelt ved å fjerne gateparkering (er markert oransje i kartet).
Langs fv. 119 (Larkollveien) på strekningen mellom Billmannsbakken (sør) og Støtvig hotell pågår nå en
reguleringsplan med tiltak for myke trafikanter. Her planlegges det ensidig fortau, eventuelt med deler av
strekningen som gang- og sykkelveg. Sykling på fortau er ikke å anse som fullverdig tilbud for syklister på
hovedsykkelvegnettet og i et mer langsiktig perspektiv bør også denne strekningen oppgraderes (se kap. 5).
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Figur 12 Status på nytt hovednett for sykkel.
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4.5

Ruteinndeling

Rutene er delt inn i et system som gir mest mulig gjennomgående ruter. I hovednettet er det lagt opp til flere
tverrkoblinger mellom hovedruter, samt forlengelse av noen traseer. Disse er illustrert med en litt lysere farge
enn den hovedruten traseene tilhører og navngitt med rutenr.1 (eksempelvis har traseen langs
Refsnesalleen på Jeløya rutenr. R1.1). Tabell 4 viser de ti rutene som hovednettet er delt inn i, samt
omtrentlig lengde av de forskjellige rutene og hvem som er vegmyndighet.
Tabell 4 Ruteinndeling, rutenavn og lengde på rutene.
Rutenr.

Rutenavn / strekningsnavn

Lengde (m)

Vegeier

Nordvestruta (Kambo – Jeløya)

13 450

Moss kommune, Statens vegvesen og
Østfold fylkeskommune

R2

Landskapsruta (Moss sentrum – Rygge jernbanestasjon)

11 750

Moss kommune og Østfold fylkeskommune

R3

Vålerruta (Mosseporten – Krapfoss – Dyhre)

12 200

Moss kommune, Rygge kommune, Østfold
fylkeskommune og Statens vegvesen

R4

Skoleruta (Halmstad – Skarmyra – Mosseskogen)

16 250

Moss kommune, Rygge kommune og
Østfold fylkeskommune

R5

Dillingruta (Dilling – Larkollen)

11 300

Østfold fylkeskommune

R6

Kirkeruta (Rygge kirke – Larkollen)

9 350

Østfold fylkeskommune

R7

Gimleruta (Rosnes – Fiske)

2 000

Moss kommune og Østfold fylkeskommune

R8

Framnesruta (Framnes – Moss jernbanestasjon)

2 050

Moss kommune og Statens vegvesen

R9

Sentrumsruta (Havna – Verket)

1 300

Moss kommune

R10

Værleruta (Nedlagt jernbanetrasé, Dyhre – Verket)

5 150

Moss kommune

R1

SUM

84 800

Moss Havn har i sine planer intensjoner om å benytte nedlagt jernbanespor rundt Kleberget til sidespor. Av
denne grunn bør rute 10 sør for ny jernbanestasjon etableres i Værlegata og Kleberget (gaten). Omtrent der
Kleberget ender (blindvei) bør det etableres en lenke i terrenget sørover ned til jernbanesporet slik at ruta
kan fortsette videre sørover til Dyhre på nedlagt spor. Løsningen krever nær dialog med Moss havn med
tanke på hvor deres sidespor avsluttes.
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Figur 13 Ruteinndeling av hovednett for sykkel.
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5

Ønsket standard på hovednett

Med en sykkelandel på 4 % i dag og et ønske om en sykkelandel på 8 % av alle reiser innen 2023 og på
20 % innen 2028, er det viktig at fremtidens sykkelanlegg har god nok kapasitet til å kunne håndtere langt
flere syklister enn i dag. Dagens sykkelvegnett har store mangler og delvis lav standard.
Kunnskapsgrunnlaget viser at trygghet er en av de viktigste faktorene for å få flere til å sykle (TØI, 2017).
Visjonen til planen er:
I Moss og Rygge skal det være enkelt, raskt, trygt og attraktivt å sykle for alle, med et spesielt fokus
på å gjøre sykling til et trygt og behagelig valg for barn, unge og eldre.
og
Sykkel skal være et naturlig valg i hverdagen for alle.
Hovednettet for sykkel må tilrettelegges med en standard som øker trygghetsfølelsen blant syklistene, også
blant barn, unge og eldre som gjerne er mer forsiktige. Basert på dette anbefales prinsippløsninger som er
beskrevet i de videre kapitlene.

5.1

Prinsippløsninger på strekning

Det må planlegges for et fremtidig hovednett for sykkel som har god nok kapasitet til å håndtere økte
sykkelmengder. Prinsippløsningene for hovednettet bør derfor i så stor grad som mulig gi syklistene et eget
tilbud, adskilt fra både gående og motoriserte kjøretøy.
Det er ønskelig med så stor grad av separering som mulig i fremtidig hovedsykkelvegnett. Kartet på figur 14
viser ønsket standard på hovednettet i et langsiktig perspektiv. Hovednett for sykkel skal være sammenhengende og hovedsykkelrutene skal ha mest mulig enhetlig utforming med færrest mulig systemskifter.
Prinsippløsningene som er foreslått er delt inn i tre kategorier, som blir nærmere beskrevet i kap. 5.1.1-0:
-

Eget sykkelanlegg

-

Blandet sykkel/fotgjenger

-

Blandet sykkel/motoriserte kjøretøy

Et viktig kriterium for hovedsykkelrutene er at de skal være trygge. Rutene skal ha god standard og det skal
etterstrebes å gi syklistene sitt eget areal. Dette blir spesielt viktig der det er høy trafikkandel, høyt fartsnivå
og mange gående. Kartet over prinsippløsninger legger dette til grunn og det er ønskelig at størstedelen av
hovednettet skal bestå av eget sykkelanlegg.
Som presisert i kap. 3.2 vil det i noen tilfeller være vanskelig å tilfredsstille alle kriteriene som er satt for
hovedsykkelrutene. Der det ikke er mulig å etablere et eget sykkeltilbud, kan det der trafikkandelen er lav og
fartsnivået under 30 km/t aksepteres sykling i blandet. Dette er nærmere beskrevet i kap. 0.
Det er fokusert på mest mulig enhetlig utforming av hovednettet. Med dette som bakgrunn innebærer det at
der det per i dag eksisterer et sykkeltilbud, kan det likevel være ønskelig med en oppgradering av sykkeltilbudet i fremtidig situasjon. Kartet er laget for å illustrere en ønsket standard på hovednettet for sykkel i
Moss og Rygge, mens det i denne revisjonen av planen er størst fokus på å etablere et sammenhengende
sykkelnett. Hvilke lenker som skal prioriteres i den neste ti års perioden er presentert i kap. 5.3.
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Figur 14 Prinsippløsninger for hovedsykkelnettet.
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5.1.1

Eget sykkelanlegg

I denne kategorien inngår sykkelfelt og sykkelveg med/uten fortau. Syklistene har et eget tilbud, som er
adskilt fra både gående og motoriserte kjøretøy.
Sykkelfelt
Det anbefales sykkelfelt som løsning i sentrumsområder og langs strekninger med mange kryss. I de gatene
det anlegges sykkelfelt, bør gateparkeringen fjernes. Syklende har samme rettigheter og plikter som andre
kjørende. Gater som inngår i hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom ÅDT er høyere enn 4 000 eller
der fartsgrensen er 50 km/t.
For å øke trygghetsfølelsen i sykkelfelt er et sentralt virkemiddel å øke minstebredden fra 1,5 meter (som er
kravet i SVVs håndbok) til minimum 2,20 meter. Et annet aktuelt virkemiddel er å anlegge farget asfalt på
sykkelfeltene. På denne måten oppnår man er klart skille mellom kjørefelt for bil og anlegg for sykkel. Om
vinteren må gatene brøytes i hele gatens bredde.

Figur 15 Tverrprofil av løsning med brede sykkelfelt.

Langs gater med kollektivtrafikk og relativt store trafikkmengder med hastighet høyere enn 30 km/t skal det
vurderes særskilt om sykkelfeltet bør opphøyes. Opphøyd sykkelfelt er et sykkelfelt i eget nivå adskilt fra
øvrige kjørefelt og fra fortau med kantstein. På denne måten får man et tydeligere skille mellom kjørebane
for motorkjøretøy og areal for syklende. Dette vil bidra til å øke både sikkerheten og trygghetsfølelsen for
syklistene. Det anlegges rett kantstein (6-10 cm vis) mellom kjørebane og sykkelfelt og mellom sykkelfelt og
fortau (4 cm vis).

Figur 16 Tverrprofil av løsning med opphøyde sykkelfelt.

RAPPORT

SIDE 37 AV 53

S:\Oppdrag\SRP\211\55398001 SVV Revisjon hovednett for sykkel MossRygge\08 Rapporter\01 Rapporter\02 LEVERANSE EM 2\Revisjon sykkelplan
etter vedtak_19.0819.docx

Det er ikke noe krav om at sykkelfeltene må opphøyes langs gater med høye trafikkmengder, men det er et
tiltak som vil bidra til økt trygghetsfølelse blant syklister og dermed kan en slik løsning være mer attraktiv for
flere syklister enn et ordinært bredt sykkelfelt. Løsningen opphøyd sykkelfelt er en benevnelse, som ikke er
definert i gjeldende regelverk, men som er praktisert etter omtale i Oslostandarden for sykkeltilrettelegging.
Foreløpig må det derfor søkes dispensasjon fra vegnormalene, og det er derfor et visst forbehold ved bruk
av denne løsningen.
Det er viktig at det tilrettelegges for at snørydding kan foregå effektivt, og det bør være tilgjengelige arealer til
snødeponering, slik at snø enkelt kan flyttes bort fra sykkelarealer.
Sykkelveg med/uten fortau
Det anbefales at sykkelveg med eller uten fortau bør være standardløsningen på hovednettet som ligger
utenfor sentrumsområder og langs lengre strekninger med få kryss og der hastigheten for motoriserte
kjøretøy er høy. Et slikt anlegg vil separere syklistene og de gående slik at syklistene kan oppnå en høyere
hastighet enn dersom de må dele areal med gående. En slik løsning gir bedre fremkommelighet og færre
konflikter mellom gående og syklende enn en gang- og sykkelveg.
Hvilken bredde man velger på henholdsvis fortau og sykkelveg er avhengig av hvor mange syklister/gående
som bruker anlegget i makstimen. Fortauet skilles fra sykkelvegen med ikke-avvisende kantstein. I tillegg
skal det være 0,25 m grusskulder på hver side.

Figur 17 Tverrprofil av sykkelveg med fortau.
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5.1.2

Blandet fotgjenger/sykkel

I denne kategorien inngår gang- og sykkelveg som er en løsning som er akseptabel der det er få gående og
syklende. Mengden av myke trafikanter i løpet av makstimen er det som avgjør hvilken bredde gang- og
sykkelvegen skal ha. I Sykkelhåndboka er minstekravet 2,5 meter (ekskl. skulder) der det er færre enn 15
gående og 15 syklende i makstimen. Der det anlegges gang- og sykkelveg på hovednettet bør det legges til
grunn minimum 3,0 meters bredde (ekskl. skulder), som vist i figur 18. Dette for å sikre god kapasitet i
fremtiden og samtidig å øke trygghetsfølelsen for både syklende og gående. Ved slike løsninger må de
syklende passere de gående på de gåendes premisser.

Figur 18 Tverrprofil for gang- og sykkelveg
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5.1.3

Blandet sykkel/motorisert kjøretøy

Blandet trafikk betyr at det ikke er laget spesielle anlegg for syklende. Syklende ferdes på skulder eller
sammen med annen trafikk i samme kjørefelt (Statens vegvesen, 2014). Ved sykling i blandet trafikk må de
syklende rette seg etter trafikkreglene som gjelder for kjørende.
Et tettere sykkelvegnett innebærer at flere gater må tilrettelegges for sykkeltrafikk. Slik tilrettelegging kan
være tovegssykling i envegsregulerte gater, nedsatt hastighet for bil, tiltak i kryss, oppmerking, skilting og
trafikkreguleringer.
Ved små trafikkmengder, lav fart og liten andel tunge kjøretøy, kan sykkeltrafikk og motorkjøretøy benytte
samme areal. Løsningen gir god sikkerhet for de syklende ved at de er synlige i gatebildet. En blanding av
myke og harde trafikanter gir økt oppmerksomhet og har ofte en fartsdempende effekt. Løsningen gir også
god fremkommelighet for syklistene.
Denne løsningen er kun aktuell på de strekningene langs hovednettet der det ikke er plass til eller behov for
å tilrettelegge for eget sykkeltilbud, men samtidig er en strekning som gir den mest direkte ruten for
syklistene. Langs hovednettet kreves det tiltak som synliggjør at dette er en sykkelrute både for bilførere og
syklister. Langs de strekningene denne løsningen er aktuell, skal det etterstrebes å fjerne evt. gateparkering
for å bedre fremkommelighet og sikkerhet for syklende. Det er videre viktig at gateutformingen innfrir til lav
fart og høy oppmerksomhet hos bilførere, samt at minimumsbredden er tilstrekkelig (3,5-5,5 m for
tovegstrafikk). 3,5 m bredde kan fungere på kortere strekninger. Etablering av fartshumper, innsnevring før
kryss og bruk av vertikale elementer er viktige virkemidler for å oppnå lav fart.

Figur 19 Sykling i blandet trafikk
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5.2

Prinsipp for kryssløsninger

De fleste sykkelulykker skjer i kryss. For å redusere ulykkesrisikoen og ulykkenes alvorlighetsgrad er det
viktig med lavt fartsnivå. Belysning, sikt og synlighet er også viktig for å redusere ulykkesrisikoen i mørke ved
kryssingssteder for gående og syklende (Statens vegvesen, 2014).
Kryssene skal utformes slik at de prioriterer syklende, demper hastigheten til kjørende og minimerer risikoen
for ulykker. Den konkrete utformingen av et kryss må tilpasses de trafikale ambisjonene og stedets karakter,
men alle kryss skal likevel forholde seg til de samme grunnleggende kravene.
Systemskifte betyr at et anlegg for syklende slutter eller skifter til et annet anlegg. Det må legges opp til
færrest mulig systemskifter langs hovednettet, og det skal etterstrebes å legge systemskiftene i kryss.

5.2.1

Sykkeltilrettelegging i kryss og rundkjøringer

Disse grunnleggende prinsippene for krysstilrettelegging er hentet fra Oslostandarden for sykkeltilrettelegging (Oslo kommune, Bymiljøetaten, 2017). Løsningene som er beskrevet i Oslostandarden er i all
hovedsak i tråd med føringer gitt i Statens vegvesens håndbøker, men har gjerne enda strengere krav til
utforming. Prinsippene fokuserer i hovedsak på å øke syklistenes fremkommelighet i kryss, samtidig som
trafikksikkerhet er ivaretatt, og kollektivtrafikken ikke får redusert fremkommelighet. Prinsippløsningene som
presenteres gjelder i stor grad de fleste krysstyper. En av de viktigste forutsetningene for gode
kryssløsninger er å redusere fartsnivået inn mot kryssene. Et lavere fartsnivå gir bedre samspill mellom ulike
grupper, og trafikantene blir mer synlige for hverandre i kryssingssituasjonen.

Prioritering av gange, sykkel og kollektiv der krysskapasiteten er
begrenset
Der det ikke er plass til å tilrettelegge godt for alle typer transportmidler i
kryss, bør det vurderes om ordinær biltrafikk kan flyttes over til andre
traseer og gater. Mulighet for annen gatebruk og trafikantmiks i nabogater
bør vurderes sammen med kryssutfordringer.

Figur 20 Prioritering av gange, sykkel
og kollektivtrafikk

Tryggere x-kryss med innsnevring eller etablering av minirundkjøring
Som alternativ til opphøyde kryssløsninger kan uregulerte x-kryss
oppgraderes ved etablering av minirundkjøring med overkjørbar sentraløy.
Innsnevring av kjørearealet til ett kjørefelt, eller plassering av vertikale
elementer, bør vurderes som tiltak for sykling i gater med blandet trafikk.
Figur 21 Etablering av minirundkjøring

Beskyttelse av sykkelfelt inn mot større kryss og rundkjøringer
Trafikkøyer, korte rabatter eller annen fysisk beskyttelse og fartsdemping
bør supplere sykkelfelt inn mot større kryss og rundkjøringer. Større øyer
kan kombineres med bussholdeplass på rabatt mellom ordinære kjørefelt
og sykkelfelt.
Figur 22 Beskyttelse av sykkelfelt
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Fysisk reduksjon av fart
Gatekryssene skal gis en stram utforming med krapp svingradius og
smale kjørefelt, slik at kryssingsavstanden for gående blir kort og farten
på motoriserte kjøretøy lav. I visse tilfeller kan det også være behov for å
dempe syklistenes hastighet, der høy fart gir fare for gående. Utformingen
skal ta hensyn til kollektivtrafikkens behov.
Figur 23 Innsnevring av kjørebane

Opphøye kryss/rundkjøringer
I alle kryss bør det vurderes om opphøyning er egnet som virkemiddel,
særlig der kollektivtrafikk ikke har behov for særlig god fremkommelighet.
Opphøyde kryss reduserer trafikantenes hastighet inn i krysset.
Opphøyning er også aktuelt i rundkjøringer i bymessige gater. Alternativt
dekke (f.eks. steinheller eller smågatestein) kan brukes for å forsterke
effekten. Opphøyde gangfelt i kryssets armer er et alternativ, men dette
gir flere nivåforskjeller som utfordrer kollektivtrafikkens fremkommelighet.
Figur 24 Opphøyd kryss

Røde sykkelbokser i signalregulerte kryss
Anlegg for syklende skal føres helt fram til krysset i form av sykkelfelt eller
sykkelboks. Det bør også etableres en sykkelløsning etter krysset, f.eks. et
kort sykkelfelt (mottaksfelt). Dette gir en tryggere opplevelse av å krysse
sammen med andre kjøretøy, og er særlig viktig der gateparkering langs
fortauet begrenser bredden.
Figur 26 Sykkelboks i signalregulert kryss

Omdisponering av svingefelt til sykkelfelt
Der svingefelt ikke er kritisk for avvikling av kollektivtrafikk, bør arealet
omdisponeres til sykkelfelt. Kjørefeltbredden kan også reduseres, men
det er viktig å ta hensyn til svingradius.
Figur 25 Omdisponering av svingefelt til sykkelfelt
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Unngå signalregulering
Som hovedregel bør ikke kryss på hovedsykkelvegnettet signalreguleres.
Unntak gjøres primært der kollektivtrafikk eller sykkeltrafikk skal prioriteres
spesielt, eller hensynet til trafikksikkerhet gjør det nødvendig. Syklende og
gående bør få tidlig grønnfase, slik at de blir synlige i krysset. Eventuelt kan det
gis prioritering sammen med kollektivtrafikken.
Figur 27 Forsøk å unngå signalregulering

Forkjørsregulering
Der viktige sykkeltraseer krysser lavtrafikkerte veger, kan sykkeltraseen
forkjørsreguleres. En slik forkjørsregulering forutsetter fysiske tiltak, som
opphøyd sykkelkryssing eller kantstein, i tillegg til skilting og oppmerking
gjennom krysset. Evt. fortau skal da føres i gangfelt over sykkeltraseen.
Forkjørsregulering av sykkelveger må godkjennes av Statens vegvesen.

Figur 28 Forkjørsregulering av sykkeltrasé som
krysser lavtrafikkert veg

Materialbruk
Rød asfalt eller rødt belegg brukes på arealer for syklister i kryss og
kryssarmer. I kryss med høy gangtrafikk og mange målpunkter kan alternativt
dekke vurderes som fartsreduserende tiltak, for eksempel trillevennlig
smågatestein. Dette kan tilføre både urbane og estetiske kvaliteter.
Figur 29 Annen materialbruk på sykkelarealer

Signalregulering
Der det er nødvendig med signalregulering, må signalregulering og infrastruktur
støtte opp om hverandre, slik at syklistenes fremkommelighet, sikkerhet og trygghet
sikres. Et alternativ til sykkelboks er førgrønt for syklister, slik at de får mulighet for å
starte kryssing 3-4 sekunder før øvrig trafikk.
Figur 30 Signalregulering som prioriterer
syklistene

Rundkjøring med sykkelveg som egen arm
Der sykkelveg møter rundkjøringen skal sykkelvegen føres helt inn
til sirkulasjonsarealet, uten nivåforskjell og uten å krysse kantstein.
Rundkjøringen snevres inn til ett kjørefelt i hver retning ved hver
arm.

Figur 31 Rundkjøring med sykkelveg som egen arm
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Lede syklistene utenom rundkjøring
Hvis det er mye biltrafikk (ÅDT over 8 000) og liten sykkeltrafikk, bør det
vurderes om syklende kan ledes utenom rundkjøringen. Kryssing av
tilfartene bør skje i god avstand til selve rundkjøringen.

Figur 32 Syklistene ledes utenom rundkjøring

Føring av syklistene utenom signalregulering
For å bedre flyt og fremkommelighet kan det være hensiktsmessig å føre
syklistene utenom signalregulering. Syklister som skal rett frem i T-kryss
bør unntas signalregulering mot at vikeplikt for fotgjengere i gangfelt
opprettholdes. Ved høyresving kan syklister ledes utenom
signalregulering i egne filterfelt.
Figur 33 Føring av syklistene utenom signalregulering

Venteområder
For å imøtekomme syklister som ikke ønsker å blande seg med biltrafikk i
forbindelse med venstresving, kan det etableres et venteområde i krysset
som gjør det lettere og tryggere å plassere seg hensiktsmessig.
Venteområdet er et areal som ved materialvalg skiller seg fra det øvrige
kjørearealet og som gjerne defineres i forbindelse med trafikkøyer.
Figur 34 Venteområde i kryss

5.3

Drift og vedlikehold

Gang- og sykkelanleggets funksjon med hensyn til drift og vedlikehold må opprettholdes gjennom hele året.
Dette er en forutsetning for at infrastrukturen skal virke slik den er planlagt, med den standard som fører til at
folk ønsker å bruke anlegget hele året. Det skal utarbeides en standard med et konkret kvalitetsnivå for driftog vedlikehold av gang- og sykkelarealer.
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6

Prioriterte strekninger og kryss

6.1

Prioriteringskriterier

Kriteriene for gode hovedsykkelruter er at de skal være sammenhengende, direkte, attraktive og trygge. Når
man skal prioritere utbyggingsrekkefølgen er det viktig å blant annet ha disse kriteriene i bakhodet. Det er
viktig å tenke på hvordan hovednettet kan bygges ut på en måte som vil tilfredsstille flest mulig brukere.
Prinsippet om nærhetsbyen er et sentralt element, der gående, syklende og kollektivreisende skal få den
mest direkte vegen, mens bilene må kjøre omveger for å komme frem til målet.
Andre viktige faktorer som har hatt betydning for valg av prioriterte strekninger er plasseringen av viktige
målpunkt, eksisterende tilbud på aktuelle strekninger, konsentrasjoner av bosatte og ansatte, samt
eksisterende trafikkmengder og fartsnivå.
Det er viktig å tilrettelegge på en slik måte at man får flere av de som ikke sykler i dag til å begynne å sykle.
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser til at én av fire reiser som bilfører er mellom 1 og 3 km, og
videre at 6 % av reisene er kortere enn én kilometer (TØI, 2014). Her ligger det et stort potensial for å få flere
over på gange eller sykkel.
Tilrettelegging av sykkelanlegg er viktig å se i sammenheng med kollektivtilbudet. Samspillet mellom sykkel
og kollektiv er også viktig for å oppnå målet om nullvekst i intern personbiltrafikk. Det må være enkelt å sykle
til nærmeste holdeplass, parkere sykkelen, for så å reise videre med kollektive reisemidler.
Det er derfor en vesentlig tanke å starte utbygging av hovednettet i sentrumsområdet der de fleste
målpunktene er, og derfor størst andel av mennesker. Ved å etablere gode, sammenhengende sykkelruter
inn mot og gjennom sentrumsområdene, håper man å kunne få flere av de som ikke sykler i dag til å
begynne å sykle. Det er ikke bare et mål om å gjøre det mer attraktivt å sykle for dem som allerede sykler i
dag, det er nødvendig å overbevise ikke-syklistene om å velge sykkelen fremfor bilen.
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6.2

Kostnadsestimering

For å gjøre et grovt prisoverslag på utbygging av hovednett for sykkel, er det brukt kostnadstall basert på
stedlige forhold. Kostnadene påvirkes av geografisk beliggenhet: terrenget, bebyggelsestettheten, det
generelle prisnivået og trafikkmengden er avgjørende faktorer. Løpemeterprisen er utarbeidet med
prisreferanse / erfaringstall fra bygde prosjekter i Akershus fylke (Statens vegvesen, 2014), men
overføringsverdien vil være god for kommunene i Østfold. Løpemeterprisene er presentert i tabell 5.
Tabell 5 Oversikt over løpemeterpriser som er lagt til grunn for beregning av kostnadsoverslag

Kategori
Lp1

Kostnad
Løpemeterpris 15 000 kr (+/- 40 %)

Beskrivelse
Lett terreng / spredt bebyggelse

Lp2

Løpemeterpris 25 000 kr (+/- 40 %)

Middels terreng / bebyggelse

Lp3

Løpemeterpris 35 000 kr (+/- 40 %)

Vanskelig terreng / tett bebyggelse

Lp4

Løpemeterpris 70 000 kr (+/- 40 %)

Svært vanskelig terreng / svært tett bebyggelse

LpBRU

Løpemeterpris bru 200 000/300 00 kr (+/- 40 %)

Avhenger av brutype og stedlige forhold

Prisene inkluderer byggherrekostnad, grunnerverv, planlegging inkludert regulering og MVA. Det påpekes at
dette er teoretiske tall som kun gir et veldig grovt anslag av antatt investeringskostnad. Usikkerhetsnivået er
lagt på +/- 40 %. For å redusere usikkerheten må det utarbeides mer detaljerte planer. Det er knyttet spesielt
stor usikkerhet til bruer, kulverter og tiltak i tett bebyggelse.

6.3

Prioriterte lenker

Det er viktig med en god prioritering av hvilke strekninger man bør bygge ut først for å kunne nå flest mulig
av dagens syklister, men også å få med seg de som ikke sykler i dag. Gjennom et arbeidsmøte ble de
manglende lenkene prioritert basert på kriteriene som ble beskrevet i kap. 6.1. For å kunne nå flest mulig er
det viktig å starte utbyggingen der det er størst potensial for sykling. Det er viktig å arbeide ut fra konseptet
om å skape et sammenhengende hovednett.
Tabell 6 viser de utvalgte strekningene som har høy prioritet. Strekningene er presentert med gatenavnet der
tiltaket gjelder. Gatenavnene som står i parentes viser hvor strekningen gjelder fra/til. Ansvarlig
vegmyndighet er også listet opp.
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Et mål med denne sykkelplanen er at 100 % av de prioriterte strekningene skal være realisert med god
standard innen 2028. Det innebærer at det må tilrettelegges 12 km sykkeltilbud inkl. fire bruer i løpet av den
neste tiårsperioden.
Tabell 6 Oversikt over strekningene med høyest prioritet (MK = Moss kommune, ØFK = Østfold fylkeskommune, SVV =
Statens vegvesen)
Rutenr.
R1

Strekningsnavn
Helgerødgata (Glassverket-Østre Kanalgate) +
Logns plass

Ansvarlig

Lengde (m)

Kostnadsestimat
(i mill. kr)

ØFK+MK

1 400

21-49 mill. kr

R1

Rv. 19 Innfartsveien (Tigerplassen-Noreløkka) (inkl. ca.
65 m bru over Sponvika)

SVV

1 000

47-110 mill. kr*

R2

Kirkegata (Vogts gate-Storgata)

MK

400

6-14 mill. kr

R3

Høydaveien + Carlbergveien (Ryggeveien-Dyreveien) +
ca. 150 m bru ved Nesparken (Innfartsveien-Vålerveien)

MK

3 200

45-106 mill. kr*

R4

Fv. 119 Ryggeveien (Dyreveien-Melløsparken)

SVV

400

8-20 mill. kr

R4

Fridtjof Nansens gate (Vogts gate-Høienhaldgata)
Høienhaldgata (Fridtjof Nansens gate-Ryggeveien)
Skoggata/Rådhuset (krysset fra Rådhusbrua-Kongens
gate, via Rådhuset)

MK

1 500

14-32 mill. kr

R5

Fv. 119 Larkollveien (Dilling-Vang skole)
Fv. 119 Larkollveien (Billmannsbakken-Støtvig hotell)

ØFK

2 700

41-95 mill. kr

R8

Bråtengata (Sølyalleen-Østre Kanalgate)

MK

800

7-17 mill. kr

R8

Ny bru over Kanalen (ca. 60 m)

SVV+ØFK

60

11-26 mill. kr*

R9

Storgata/Henrich Gerners gate (Sundstredet-nedlagt
industriområde) + ny bru over Mosseelva (ca. 25 m)

MK

500

7-17 mill. kr*

12 000

208-485 mill. kr

SUM

* Kostnadene knyttet til bruene er svært usikre. I denne fasen vet vi verken hvor bruene skal plasseres, stedlige forhold eller hvor lange de blir. Det er lagt
til grunn en løpemeterpris på hhv. 300 000 kr for Kanalbrua og 200 000 kr for de andre bruene. Bakgrunnen for forskjellen i løpemeterpris skyldes at
Kanalbrua vil måtte bygges som en klaffe- eller svingbro i et område med antatt dårligere grunnforhold enn ved Nesparken.
En utbygging av de prioriterte lenkene vil ha et investeringsbehov et sted mellom 208 og 485millioner kr. Det
presiseres igjen at det er stor usikkerhet i disse tallene, da det kun er gjort en forenklet vurdering på et
overordnet nivå. R1 (rv. 19 Innfartsveien) og R4 (fv. 119 Ryggeveien) er allerede under regulering/ferdig
regulert og planlagt utbygd.
De prioriterte strekningene er illustrert i figur 35, rød trasé illustrerer høyt prioriterte strekninger, mens grønt
illustrerer traseene som er lavere prioritert i den neste tiårsperioden. Det påpekes igjen at plassering av ny
bru over Kanalen ikke er fastsatt. Det er tegnet inn et forslag til plassering, med tilhørende kobling på
hovednettet på øst- og vestsiden.
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Figur 35 Oversikt over prioriterte lenker.
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6.4

Prioriterte kryss

Det er gjort en vurdering av hvilke kryss langs hovednettet som må utbedres. Det har vært fokus på hvor det
er størst utfordringer i samspillet mellom de ulike trafikantgruppene, og hvor det er størst trafikkmengder.
Følgende kryss ble diskutert til å være de viktigste kryssene å prioritere:
A. Krysset fv. 311 Osloveien x Peer Gynts vei
B. Rundkjøringen ved Tigerplassen (fv. 311 Osloveien x Krapfossveien)
C. Krysset Skoggata x Kongens gate
D. Rundkjøringen Helgerødgata x Glassverket x Øisteins gate
E. Krysset Helgerødgata x Værftsgata x Logns plass
F. Rundkjøringen Helgerødgata x Øste Kanalgate x Rådhusplassen
G. Kryssene fv. 119 Ryggeveien x Dyreveien og Solveien x Klostergata x Repslagergata
H. Rundkjøringen Carsten Ankers gate x Fjordveien x Dyreveien
I.

Rundkjøringen fv. 118 Ryggeveien x Rabekkgata

J.

Kryssene fv. 332 Kirkeveien x fv. 119 Larkollveien og fv. 119 Larkollveien x fv. 314
Klosterveien

Felles for de fleste av kryssene er at det er store trafikkmengder, og en del av dem er til dels veldig
utflytende, noe som kan føre til høyere fartsnivå inn mot kryssene. Ved utbedring av kryssene skal det
etterstrebes å følge prinsippene som ble presentert i kap. 5.2.1. Disse prinsippene er med på å øke
fremkommeligheten for syklistene, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.
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Figur 36 Prioriterte kryss
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Bevilgninger og gjennomføring

Prosedyrene for bevilgninger avhenger av hvem som er vegeier for den aktuelle strekningen. Nedenfor gis
en beskrivelse av prosessene for hvordan utbyggingsprosjekter skal bevilges.
Nasjonal transportplan (NTP) og handlingsprogram for riksveg:
I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) presenterer Regjeringen sin strategi for
transportpolitikken. NTP revideres hvert 4. år.
Handlingsprogrammet er Statens vegvesen gjennomføringsplan og er en konkretisering av hvordan målene i
NTP skal nås. Handlingsprogrammet er et grunnlagsdokument for det årlige budsjettforslaget.
-

Statens vegvesen Vegavdeling Østfold spiller inn behov i den interne prosessen med å lage forslag
til NTP og handlingsprogrammet

-

Østfold fylkeskommune er høringsinstans for NTP og handlingsprogrammet, og uttaler seg på vegne
av alle kommunene i Østfold.

Regional transportplan (RTP) og handlingsprogram for fylkesveg:
Regional transportplan gir strategiske retningsvalg for at transportsystemet skal bidra til å nå
samfunnsmålene i fylkesplanen. RTP sine føringer og retningsvalg ligger til grunn for handlingsprogram for
fylkesveg. Handlingsprogrammet rulleres årlig og kommer på høring hvert år.
-

Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen Vegavdeling Østfold (som fylkeskommunens
vegadministrasjon) lager forslag til RTP og handlingsprogram.

-

Kommunene er høringsinstans.

Plan for hovednett for sykkeltrafikk vil være et viktig grunnlagsdokument når Østfold fylkeskommune og
Statens vegvesen Vegavdeling Østfold lager forslag og spiller inn behov til handlingsprogram for fylkesveg
og for riksveg. Moss og Rygge kommuner bruker også plan for hovednett for sykkeltrafikk som et
grunnlagsdokument for å prioritere sykkelprosjekt i de kommunale budsjettene. Kommunene utarbeider
handlingsplan for videre utbygging av sykkelnettet som beskriver hvilke strekninger som skal planlegges og
bygges den neste 4 års perioden.
Sykkelveger kan legges langs annen trasé enn langs riksvegen hvis det gir best løsning, i henhold til
Retningslinje for statens ansvar for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder fra
2003.
Sykkeltraseen langs E6 i Moss og Rygge er definert langs fylkesvegene 118, 119 og 311. Det betyr at staten
har ansvaret for å bygge sykkelanlegg langs disse fylkesvegene selv om Østfold fylkeskommune er vegeier.
Østfold fylkeskommune overtar anleggene etter bygging, og har drift- og vedlikeholdsansvaret.
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Oppsummering

Det er ambisiøst, men realistisk å nå en sykkelandel på 8 % av alle reiser innen 2023 og på 20 % i Moss og
Rygge innen 2028. Å realisere alle de prioriterte sykkelrutene i løpet av den neste tiårsperioden vil være et
viktig bidrag for å nå ønsket sykkelandel.
Denne planen fokuserer på hvordan hovedsykkelrutene i Moss og Rygge skal utvikles i de neste 10 årene,
fra 2018 til 2028. Det presiseres viktigheten av å tenke og planlegge helhetlig. Et hovedsykkelnett vil ikke
være fullverdig før det også er etablert et godt tilbud av lokale sykkelruter. Lokalrutene vil bidra til å koble
sammen nabolagene og skape et mer helhetlig sykkelnett.
En viktig del av et godt hovednett for sykkel er etablering av god sykkelparkering. Det er viktig at
sykkelparkeringen er rett plassert, er godt synlig og av god kvalitet, at stativene har god kapasitet, samt at
sykkelparkeringen er sikker (lav risiko for tyveri).
Det er et felles ønske og en forventning blant vegeierne om at plan for hovednett i Moss og Rygge skal være
det gjeldende grunnlaget for videre satsing på sykkel i de to kommunene. Planen må følges opp med en
handlingsplan for planlegging og bygging, og loggføring av realiserte tiltak. I tillegg er det nødvendig å utføre
regelmessige tellinger, for å kartlegge utviklingen og grad av måloppnåelse.
Hovednett for sykkel bør legges inn i kommunenes og Statens vegvesens kartbaser, slik at det blir et naturlig
og viktig grunnlag ved utbedringer/planleggingstiltak. Det å digitalisere hovednettet vil også ha positiv effekt
for innbyggerne, som kan bli bedre kjent med hvilke sykkeltiltak som er planlagt der det er relevant for hver
enkelt.
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VEDLEGG 2.2: EKSISTERENDE OG NYTT HOVEDNETT MOSS SENTRUM
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VEDLEGG 2.3: DEKNINGSGRAD PÅ NYTT HOVEDNETT MOSS SENTRUM
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VEDLEGG 2.4: STATUS PÅ NYTT HOVEDNETT MOSS SENTRUM
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VEDLEGG 2.5: RUTEINNDELING MOSS SENTRUM
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VEDLEGG 2.6: PRIORITERT UTBYGGING MOSS SENTRUM
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VEDLEGG 2.7: PRINSIPPLØSNINGER FOR HOVEDSYKKELNETTET MOSS SENTRUM
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