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Til:

Haugesund kommune v/Elisabeth Østnor
Norconsult AS
Sted, dato: Haugesund, 2019-06-06
Fra:

Kopi til:

Sykkeltiltak Haugesund sentrum
1

Bakgrunn

Haugesund kommune ønsker å bedre sykkeltilretteleggingen i Haugesund sentrum. Som grunnlag for
arbeidet ligger plan om parallell gjennomføring av flere gatetiltak for midlertidig utbedring av sykkeltilbudet i
Haugesund sentrum det kommende året. Det skal sees på ulike tiltak for rask gjennomføring inn mot og i et
utvalg gater i kvadraturen.
Parallelt med planlegging av sykkeltiltak for sentrumsgatene planlegges det også sykkeltiltak på en rekke
andre strekninger i byområdet, inkludert Skeisvollsvegen/Austrheimsvegen, Egils veg – Bråvallagata og
Rogalandsgata. Ut over disse strekningene pågår det både regulerings- og byggeplanarbeid på viktige
lenker inn mot sentrum, hvor separate sykkelanlegg er en sentral del av arbeidet, inkludert
Floravegen/Storasundgata, Karmsundgata/fv.47 og Salhusvegen.
Under følger en presentasjon av foreslåtte tiltak i Haraldsgata, Skåregata, Øvregata-Tambarskjelves gate og
aksen Flotmyr – Idrettsparken.
Som del av prosessen er det gjennomført registreringer og analyse av trafikk- og parkeringssituasjonen i
Skjoldavegen, der det ble gjennomført tiltak for sykkeltilrettelegging i 2017. Utvalgte resultater fra disse
undersøkelsene presenteres til sist.

Figur 1 Oversiktskart over aktuelle sykkeltiltak i Haugesund sentrum presentert i dette dokumentet
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Bestilling

Følgende behov og bestilling fra Haugesund kommune er lagt til grunn for vurdering av tiltak.
Sykkeltiltak i Haraldsgate sør:
Haugesund kommune ønsker å tilrettelegge for sykling i begge retninger i Haraldsgata sør for gågata.
Strekningen er i dag envegsregulert i kvartalet mellom Åsbygata og Knut Knutsen OAS gate.
Sykkeltiltak i Skåregata:
Skåregata mellom Knutsen OAS gate i sør (Rådhusplassen) og Oscars gate i nord (Byparken) er
envegsregulert mot nord. Haugesund kommune ønsker å tilrettelegge for sykling i begge retninger på denne
strekningen.
Sykkeltiltak i Øvregata-Tambarskjelves gate:
Haugesund kommune ønsker å tilrettelegge bedre for sykling i Øvregata. Sykkelgate eller annen
tilrettelegging skal vurderes.
Sykkeltiltak mellom Flotmyr-Idrettsparken:
Haugesund kommune ønsker å tilrettelegge bedre for sykling mellom Flotmyr og Idrettsparken. Sykkelgate
eller annen tilrettelegging skal vurderes.

3

Foreslåtte tiltak

Under følger en kort beskrivelse av foreslåtte tiltak iht. bestillingen. Norconsult AS har vært konsulent og
bistår Haugesund kommune med arbeidet.

3.1

Tiltak i envegskjørte gater

Haraldsgate sør
I Haraldsgata, i kvartalet mellom Åsbygata og Knut Knutsen OAS gate, er det behov for å tilrettelegge for
sykling i begge retninger. Kjøremønster beholdes, og det foreslås å tilrettelegge for sykling mot kjøreretning i
eget sykkelfelt. Tiltaket gjennomføres innenfor dagens vegbredde mellom kantsteinene. Sykling i
kjøreretning vil foregå i blandet trafikk. En bredde på 7,1 meter mellom kantsteinene muliggjør sykkelfelt med
bredde 1,8 meter, kjørefelt med bredde 3,3 meter samt kantparkering med bredde 2,0 meter. Tiltaket
innebærer at dagens kantparkering langs gaten flyttes til motsatt side av gaten. Antallet parkeringsplasser vil
forbli det samme som i dag.

Figur 2 Oversiktsplan sykkeltiltak i Haraldsgata sør
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Skåregata
I Skåregata mellom Knutsen OAS gate i sør (Rådhusplassen) og Oscars gate i nord (Byparken) er det behov
for å tilrettelegge for sykling i begge retninger. Kjøremønster beholdes, og det foreslås å tilrettelegge for
sykling mot kjøreretning i eget sykkelfelt. Tiltaket gjennomføres innenfor dagens kantsteinsbredder. Sykling i
kjøreretning vil foregå i blandet trafikk. Strekningen i sin helhet er i underkant av 1 km, og går gjennom
kvartaler av både forskjellig karakter, varierende gatebredde og varierende tilrettelegging og regulering for
gateparkering.
Det tilstrebes minimum 1,8 meter bredt sykkelfelt, og opp mot 2,2 meter hvor gatebredden tillater det. På en
kort strekning langs Festiviteten i sør (mellom Knutsen OAS gate og Nygata) er det mindre enn 6,8 meter
mellom kantsteinene. Her er det ikke mulig å få til ønsket minimumsbredde og profil på gatebredden uten å
flytte på kantsteiner, gitt at det er et krav til/behov for kantparkering/av- og påstigning på denne strekningen.
Her anbefales det i så fall å redusere bredden på sykkelfelt ned mot 1,7-1,6 meter, slik at man oppnår et
sammenhengende system helt sør til Rådhusplassen.

Figur 3 Gateprofil for foreslått tiltak i Skåregata. På smale partier kan sykkelfeltet unntaksvis reduseres ned mot 1,5
meter, slik at sykkelfeltet kan føres gjennom en lengre strekning av sentrum. I partier der det er mulig økes bredden
på sykkelfeltet opp mot 2,2 meter.

I kvartalet mellom Skippergata og Nygata er det i dag bussparkering langs østsiden i tilknytning til hotellet på
vestsiden. Her er det ikke mulig å tilrettelegge for både bussparkering og sykkelfelt innenfor dagens
kantsteinsbredder. Her er det foreløpig presentert tre alternativer:
- Fjerne bussparkering
- Ikke tilrettelegge med sykkelfelt
- Sykkelfelt og bussparkering (justering av kantstein på den ene siden av gateløpet, fortrinnsvis langs
østsiden, hvor det ikke er noen aktivitet/bebyggelse langs gata)
Sykkeltiltaket i Skåregata krever at gateparkering må plasseres på østsiden, motsatt dagens situasjon i de
fleste kvartalene. På grunn av hensyn til avkjøring o.l. vil antallet parkeringsplasser endres. En
oppsummering basert på foreslått tiltak tilsier at antallet kantparkeringsplasser langs strekningen reduseres
fra 84 til 72 stk. Øvrige tilliggende parkeringsplasser eller privat parkering på tomt berøres ikke.
Summeringen er basert på etablering for standard parkeringsplass med fem meter lengde. Det er tatt hensyn
til tilstrekkelig plass mot avkjørsler, og krav om avstand til kryss og gangfelt både i utregning av dagens
situasjon og fremtidig situasjon. Antall taxiholdeplasser (4) beholdes, men flyttes til motsatt side av gaten.
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3.2

Tiltak i gater med tovegs trafikk

Sykling i blandet trafikk innebærer at det ikke er laget separate anlegg for syklende. Løsningen kan benyttes
i gater med lite trafikk og lav hastighet, og innebærer bruk av en kombinasjon av flere virkemidler som blant
annet skal øke syklistenes synlighet, prioritering og/eller sikkerhet.
Denne type tiltak er aktuelt i Øvregata-Bråvallagata og på strekningen mellom Flotmyr – Idrettsparken.

Figur 4: Prinsippsnitt i gate med tovegs trafikk og lave trafikktall. ÅDT skal være lavere enn 4000, men bør av hensyn til
trygghetsfølelse og sikkerhet gjerne være lavere enn 2000.

Øvregata-Tambarskjelves gate
Øvregata er en boliggate med begrenset trafikk. Gaten anses godt egnet for sykling i blandet trafikk.
For å synliggjøre syklistene anbefales det å vurdere oppmerking i vegbanen i form av «sharrows» eller
liknende virkemidler, og/eller sykkelsoneskilt. Både sharrows og sykkelsoneskilt har pilotstatus hos
Vegdirektoratet, og krever søknad om pilotprosjekt.

Figur 5 Øvregata x Djupaskarvegen foreslå med sykkelpassasje for å synliggjøre de syklende i kryssområdet.

I kryssing av Djupaskarvegen anbefales det å etablere sykkelpassasje inn blindveien mot sør, hvor det i dag
står en bom, se Figur 5 og Figur 6. Krysset har i dag høyreregel og de syklende vil med oppmerket
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sykkelpassasje få økt synlighet i krysset og kortere kryssingsavstand grunnet innsnevring. Løsningen gir
ingen prioritering ut over vikepliktsreglene. Løsningen vil bidra til redusert fortaussykling og konflikt med
fotgjengere, samt økt framkommelighet for syklende.
Tiltak knyttet til kryssing av Tuhauggata er også vurdert, men anses som omfattende og ikke aktuelle som
midlertidige tiltak. Dagens vikepliktsforhold opprettholdes.
Kjøremønster og gateparkering i gaten opprettholdes som i dag.

Figur 6 Øvregata er stengt for utkjøring ved Djupaskarvegen mot nord (til venstre) med bom. Stenging opprettholdes,
men det foreslås å tilrettelegge med sykkelpassasje.

Flotmyr – Idrettsparken
Traseen består i hovedsak av boliggater med begrenset trafikk. Gatene anses godt egnet for sykling i
blandet trafikk. For å synliggjøre syklistene anbefales det å vurdere oppmerking i vegbanen i form av
sharrows (oppmerking i vegbanen) eller liknende virkemidler, og/eller sykkelsoneskilt. Både sharrows og
sykkelsoneskilt har pilotstatus hos Vegdirektoratet, og krever søknad om pilotprosjekt.
I kryssing av Rogalandsgata kan det vurderes innsnevring av kryss og eventuelle andre tiltak som øker
syklistenes synlighet og sikkerhet. Dette må sees i sammenheng med plan og tiltak for Rogalandsgata.
Kjøremønster og gateparkering i gaten opprettholdes som i dag.
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Trafikk- og parkeringssituasjon i Skjoldavegen

I forbindelse med arbeidet med nye sykkeltiltak i Haugesund sentrum, er det gjennomført en registrering og
analyse av dagens trafikk- og parkeringssituasjon i Skjoldavegen. Tilrettelegging med sykkelfelt for sykling
mot envegskjøring ble gjennomført i deler av Skjoldavegen i 2017. Lignende type tiltak planlegges nå for
flere av gatene hvor det vurderes sykkeltiltak i Haugesund sentrum.

4.1

Hensikt, tidsrom og geografisk avgrensning

Hensikten med trafikktellinger har vært å
- registrere mengde og fordeling av trafikanter i gaten
- registrere hvorvidt sykkeltilbudet brukes slik det er planlagt
Hensikten med parkeringstellinger er å
- avdekke parkeringsbelegg i området basert på registreringer i utvalgte tidsrom
- avdekke omfanget av langtidsparkering
Analysene er basert på registreringer av trafikk og parkering i deler av Skjoldavegen inkludert sidegater i
løpet av tre dager i uke 21, 2019.

Figur 7 Områdeavgrensing for parkeringsregistreringene (rødt) og snitt for trafikktelling (blått)
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4.2

Sykkelfelt i Skjoldavegen

Tilrettelegging for sykling i Skjoldavegen mellom Flotmyrgata og Sørhauggata ble gjennomført i 2017.
Tiltaket besto av skilting for sykling mot kjøreretning i envegskjørt gate («unntatt sykkel») og etablering av
sykkelfelt for syklende mot kjøreretning, såkalt motstrøms sykkelfelt. Mellom Sørhauggata og Skåregata ble
det tilrettelagt med sykkelfelt i begge retninger på grunn av stigningsforhold. Utover dette foregår sykling i
kjøreretning i blandet trafikk. Tiltaket ivaretar behov for sykkeltilrettelegging for reisende som kommer inn
mot sentrum gjennom undergang under Karmsundgata ved Flotmyr.
Antall regulerte kantparkeringsplasser på strekningen ble opprettholdt. Disse plassene er lokalisert på
sørsiden av gaten. Det ble observert at det utover dette også foregikk en del kantparkering utenom regulerte
plasser på nordsiden i gaten. Dette arealet er nå forbeholdt syklende. Graden av ulovlig parkering var også
noe av grunnen til at sykkelfeltet ble etablert, da man ønsket tryggere og mer oversiktlige forhold for
syklende.
Normalt anlegges motstrøms sykkelfelt i gater som har stigning i retning oppover, da syklistene holder lavere
hastighet denne retningen og det oppleves som mindre trygt å sykle i blandet trafikk. Dette ble drøftet, men
endring av kjøremønster ville kreve at man også ville måtte se på flere gater under ett, vurdere
konsekvenser i gatesystemet i sin helhet og gi et betydelig større omfang av skilting. Omfanget av dette var
større enn det som var aktuelt å få til gjennom et strakstiltak. Som kompensasjon ble det, som nevnt over,
tilrettelagt med sykkelfelt i kjøreretning der det lot seg gjøre i den delen av strekningen med størst stigning,
men uten at dette skulle gå utover kantparkeringen.
I forbindelse med sykkeltiltaket ble det også vurdert ulike trivselstiltak som sitteplasser, beplantning eller
utvidelser av fortausarealet. Det ble plassert ut blomsterkasser i endene av flere kvartaler, og etter
tilbakemeldinger fra næringsdrivende ble noen av disse flyttet for å gjøre kantparkering enklere.
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4.3

Metode for trafikkregistrering

For trafikkregistreringen ble tellinger gjennomført for et gatesnitt i Skjoldavegen, se Figur 7.
Tellinger morgen og ettermiddag på:
-

Torsdag 23. mai kl. 07 – 09 / kl. 14 – 17
Fredag 24. mai kl. 07 – 09 / kl. 14 – 17

Torsdagen var preget av mye nedbør, mens fredagen hadde oppholdsvær og sol.

4.4

Analyse av trafikk i Skjoldavegen

Under følger utvalgte analyser av trafikken i Skjoldavegen, basert på registreringene gjort iht. tidsrom og
metode beskrevet over.

Figur 8 Fordeling av trafikanter i Skjoldavegen basert på registreringene i uke 21.
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Analysene viser at gående utgjør mer enn halvparten av alle trafikanter registrert gjennom de to dagene. På
torsdagen, da det kom mye nedbør det meste av dagen, ble det registrert om lag tre kjørende for hver
syklende i gata. På fredagen, da været var bedre, var forholdet mellom syklende og kjørende endret til under
to kjørende per syklende, se Figur 8.
De fleste som sykler i Skjoldavegen benytter sykkeltilbudet slik det er lagt opp til, se Figur 9. Det er om
ettermiddagen det er flest som velger å benytte fortauet eller sykkelfeltet i feil retning, se Figur 10. Dette kan
ha sammenheng med at det er større andel syklende på veg ut av sentrum, som av forskjellige årsaker
velger å ikke sykle i vegbanen. Trafikkforhold og stigningen opp/østover Skjoldavegen med lav hastighet kan
være årsaksforklaringer. Det at Skjoldavegen per i dag er den eneste gaten med denne typen
sykkeltilrettelegging i Haugesund kan også ha innvirkning på syklistenes bruk av det.

Figur 9 Syklistenes bruk av tilbudet, morgen (torsdag og fredag).
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Figur 10 Syklistenes bruk av tilbudet, ettermiddag (torsdag og fredag).

4.5

Metode parkeringsregistrering

Registreringene ble gjort i Skjoldavegen mellom (og inkludert) Skåregata og Flotmyrgata, inkl. 40 meter inn i
hver av sidegatene (halve kvartalet), se Figur 7 over.
Registreringen ble gjennomført som stikkprøver i form av befaring og registrering av samtlige parkerte biler i
alle gater innenfor området hver hele time i registreringsperioden. For hver bil ble plassering og
registreringsnummer notert. Registreringsnummer er kun benyttet til å vurdere andel bilder som står parkert
over flere timer, og dataene er slettet i etterkant av analysen.
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Tidsrom for stikkprøver/registreringer:
-

4.6

Torsdag 23. mai kl. 12/13/14/15/16/17
Fredag 24. mai kl. 12/13/14/15/16/17
Lørdag 25. mai kl. 10/11/12/13/14

Analyse av parkering i Skjoldavegen med sidegater

Under følger utvalgte analyser av parkering i Skjoldavegen, basert på registreringene gjort iht. tidsrom og
metode beskrevet over. For å nyansere resultatene er området delt opp i fire geografiske soner, slik at
parkeringsbelegget både i og i umiddelbar nærhet til målpunkter i området blir belyst. Avgrensingen mellom
sonene i Skjoldavegen og Breidablikkgata går midt i vegbanen.
Utregning av parkeringsbelegg baserer seg på antall registrerte parkerte biler i gatene sammenliknet med
parkeringstilbudet i gatene. Antall registrerte parkeringsplasser er estimert under forutsetning om lovlig
parkering iht. regulering, avstand til avkjørsler og fotgjengerfelt, 5 meter lengde per bil, og 1,5 meter opphold
per 2. bil.

Figur 11 Gjennomsnittlig parkeringsbelegg basert på registreringer i det aktuelle tidspunktet, fordelt på hverdager og
lørdag. Tallene er knyttet til fire geografiske soner innenfor området.
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Figur 12 De fire figurene viser parkeringsbelegg time for time fordelt på hver av de fire geografiske sonene

Basert på parkerte biler registrert på totalt 17 stikkprøver over tre dager, viser analysene at det er ledig
parkeringskapasitet i alle fire geografiske soner gjennom hele perioden i det undersøkte området av
Skjoldavegen. Unntaket er noen utvalgte timer torsdag i sone C. Dette er knyttet til parkeringsplassene sør
for Kiwi i Breidablikkgata. Se Figur 11 og Figur 12.
Den største andelen av biler som parkerer i området står parkert under en time. Biler som står parkert mer
enn en time utgjør likevel en betydelig andel, se Figur 13.
Analysen er basert på jevnlige stikkprøver (hver time) og utelukker ikke at det kan være tidspunkter gjennom
de tre dagene da enkelte gater har fullt belegg over kort tid. Analysen gir en indikasjon på at
parkeringstilbudet i Skjoldavegen og nærmeste del av sidegater generelt sett dekker behovet i området.
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Figur 13 Fordelingen av biler som står parkert i området basert på parkeringstid.
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