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Stine og Tale sykler sammen til barnehagen, butikk og 
venner. Med alle de fine sykkelveiene, er Tale blitt godt 
kjent i nærområdet. Snart kan hun sykle alene sammen til 
bestevenninna Ronja.

Kari er student og sykler mye i trafikerte områder på vei til og 
fra skolen. Hun sparer både tid og penger på å sykle, og i travle 
eksamensperioder er dagens sykkeltur et forfriskende avbrekk.

Gerd bruker sykkelen  til alt fra shopping, til når hun skal på 
seniordans på bydelshuset. Hun er spesielt glad i å dra på 
sykkelturer i parken.

Yngvar bor på Grefsen og jobber på Lysaker og sykler hver 
dag, hele året, til jobb, barnehage og storhandel. Han har aldri 
angret på at han har investert i en god, elektrisk fraktsykkel.



H E I !

Vi i Lala Tøyen viser her et utdrag fra vårt 
sykkelinfrastrukturbibliotek. Materialet er 
ikke godkjent eller initiert av noen myndighet, 
men er i stor grad basert på nederlandske 
standarder. Gjennom å etablere gode veier 
for folk på sykkel, tror vi at våre byer og 
tettsteder kommer til å bli sunnere, herligere, 
mer inkluderende og kunne tåle økende 
transportbehov.

De ulike typene av sykkelveier presentert her 
er stort sett kjente størrelser. Oppgaven for 
oss planleggere er å sy disse sammen til både 
effektive og herlige sykkelveier som bidrar til 
gode byer for alle innbyggere!

For mer sykkelinfo og -materiale besøk oss på
www.lala.no, eller kom innom i Urtegata 32 
på Grønland.



system toveis
bredde  5 m
fart sykkelfart
materiale  rullevennlig materiale, rødt dekke
merking hvite stiplede linjer og piler skiller kjøreretninger
belysning  lave lykter langs sykkelbane

5,5 m1:200



F R I V E I

Toveis frivei deluxe, en bane for hur-
tigsykling og en for ruslesykling. Går gjen-
nom større parker, natur (kan også være 
transformert bilvei) og kan brukes både til 
jobb og på tur med hele familien. Her er det 
rom nok til barn som plutselig må stoppe 
og utforske noe i grøftekanten. Kan også 
kombineres med tursti for gående.

toveis sykkelvei 5 m

skulder 0,25 m skulder 0,25 m regnbed, filterregnbed, filter1:100



system toveis
bredde 4 m
total bredde 12 m fasade til fasade
fart sykkelfart
materiale “bymessig” gategulv
merking material/teksturforskjell mellom sykkelvei og fortau
kantstein skrå
belysning fra gatelykter

12 m
1:200



skrå kantstein skrå kantstein fortau med møblering, vareleveringssoner 
og sykkelparkering, alltid 2 m fri passasje

SY K K E L G AT E

En handlegate tilrettelagt for syklister og 
gående. Dette kan være ny infrastruktur, 
eller bilgater med langsgående parkering 
som gjøres om til sykkelgater. Varelevering 
er mulig hele dagen med transportsykler, 
og i avgrensede tidsrom med bil. Det er 
lett og trygt å parkere sykkelen sin utenfor 
butikkenes hovedinnganger.

sykkelvei 4 mfortau 2,5 m fortau 5,3 m

1:100



system biler og syklister deler, ensidig fortau
bredde 5 m for biler og syklister
total bredde 8 m
fart sykkelfart
materiale asfalt e.l.
kantstein rett
belysning fra gatelykter

8 m
1:200



Bilen er gjest!

SYKKELGATE

B O L I G G AT E

Sambruk mellom syklister og bilister i kjøre-
banen, men “bilen er gjest”, det vil si at den 
må tilpasse seg de myke trafikantene - både i 
fart og bevegelser. I boligområdene våre skal 
det være trygt både for barn, voksne, hunder 
og katter. Man vil bo et sted der bilen ikke 
skaper utrygghet og der barna kan leke fritt. 
Er kjørebanen for bred kan man også vur-
dere fartdempende tiltak som innsnevring av 
kjørebane eller fartshump som legges på en 
slik måte at den er til hinder for bilen, men 
ikke for syklisten.

regnbed

Bilen er gjest

SYKKELGATE

fortau 2,5 m

skulder 0.25 m rett kantstein

sykkel og bil deler 5 m

1:100



system enveis sykkelvei med bredde nok til forbisykling
bredde sykkelvei 2,2-2,5 m
bredde fortau 2,5 m
bredde kjørevei 5,5m
total bredde 16 m fasade til fasade
fart sykkelfart, 20-30 km/t for motorvogn
materiale rullevennlig dekke, asfalt
merking rød asfalt på sykkelvei
kantstein skrå mot fortau, rett mot bilvei
belysning fra gatelykter

+/- 16 m
1:200



S E N T R U M S G AT E  2 0 - 3 0  K M / T

Gate i sentrum av byer og tettsteder. Syklisten 
sykler opphøyet i forhold til biler og har god 
plass på hver side av kjøreveien. Kjøreveien og 
sykkelveien skilles av avvisende kantstein. På 
sykkelveiene er det plass til å sykle forbi om 
du synes syklisten foran deg sykler for sakte. 
Sykkelveien har kapasitet for mange syklister, 
som i morgen- og ettermiddagsrushet.

fortau 2,5 m sykkelvei 2,2 m

skrå kantstein skrå kantsteinrett kantstein rett kantstein

sykkelvei 2,2 mkjørevei 5,5 m fortau 2,5 m

1:100



system enveis sykkelvei, med bredde nok til forbisykling
bredde sykkelvei 2,2-2,5 m
bredde fortau 2,5 m
bredde kjørevei 6,5-7 m
bredde rabatt >1,5 m
total bredde +/-22 m
fart sykkelfart, 50 km/t for buss
materiale rullevennlig dekke, asfalt
merking rød asfalt på sykkelvei
kantstein skrå mot fortau, regnbed mot kjørevei
belysning fra gatelykter

+/- 22 m
1:200



SY K K E L B OU L E VA R D  5 0  K M / T

Kollektivgate i tett bebyggelse der busser 
skilles fysisk fra syklister med nedsenkede 
regnbed med minimum bredde 1,5 m. Fordi 
bussene er store og holder 50 km/t skilles 
de myke trafikantene fysisk fra bussen (ev. 
bilene). Skrå kantstein benyttes mellom 
syklende og gående. En både effektiv og herlig 
sykkelvei!

fortau 2,5 m sykkelvei 2,2 m

skrå kantstein skrå kantsteinrett kantstein
skulder 0.25 m

rett kantstein

regnbed regnbed

rett kantstein
skulder 0.25 m

rett kantstein

sykkelvei 2,2 mkjørevei 6,5 m fortau 2,5 m

1:100



O S L O FØ L E L S E N

AV  S I R I  K AT I N K A  VA L D E Z

Oslofølelsen. Trillende, rullende, rutsjende, rallende. 
Eikene spinner av gårde og lar lyden av byen komme 
frem; duringa fra havnemaskinene, klakkingafra 
fotgjengere, radiostemmen fra taxiene, turistenes 
fotoknipsing. Diskanten fra et par headsets som 
forsvinner bak en sving. Oslofølelsen. Det er lyset som 
treffer alleen med trær og lager skyggespill over asfalten, 
det er å sykle seg gjennom den verste mørketiden og 
glede seg til våren, det er å trekke inn frisk luft, det er 
det gode forholdet man har til en strekning; det vokser 
seg fast i hukommelsen som en del av bybildet. Som 
det våte løvet som blander seg med minnet om kysset 
under lyktestolpen i Åkerbergveien første høsten 
på universitetet. Eller barna i lang, lang rekke over 
fotgjengerfeltet, lenket sammen med tillitsfulle hender. 
Det er å gå forbi en benk og overhøre to gamle menn 
fortelle om barndommen i Hagegata på trettitallet,
og at han ene fortsatt husker hvordan det melkespannet 
han snublet over fikk melken til å synke ned i jorda og 
forsvinne.
 Så blander andre følelser seg inn. Følelsene 
av å lengte opp til Marka, etter man har stirret for lenge 
ned i kaffekoppen på jobb. Følelsen av å vite at ute er 
gata full av rush, eksos, alle føttene som hvileløst skal 
steder uten å komme seg dit fort nok, fingrene som 
scroller opp og ned skjermen, blikket som forsvinner 
lenger og lenger vekk fra tilstedeværelsen. Inn i noe som 
er pakket finere inn, inn i et instagramøyeblikk.
 Vi er flinke til å tilpasse oss, vi er justerbare, 
finjusterte, in tune, out of tune, skurrende dyr som 
hisser på hverandre i trafikken, knyter håndveskene 
hardt sammen, sykler i sikksakk forbi handleposer og 
pendlere, krysser en jungel av sinte bilister og sultne 
bavianer. Vi vil bort, hjem, inn i privatsonen der vi føler 
vi har et eierskap, der verden er projisert inn, men 
hva med gata? Hvem eier gata? Hvilke krefter er det 
som drar oss? Hvor er vi på vei? Gata eies av støyen, 

bilen, bråket, stresset, gata er blitt til en rest, en A til 
A-strekning, et tempo som ikke passer til noen.
 Men gata er også noe mer enn dette. Det er 
( )mellom butikkene, mellom hundrelappene, mellom 
gategutten som kom til verden i en murstensgård og 
karnappene langs Bygdø allé, der vi glir forbi hverandre 
med hemmelighetsfulle blikk, det er et rom som er 
åpent for alle. Å sitte på en benk er det mest verdifulle 
øyeblikket man kan ha som borger, for det er ute i gata 
ulikhetene møtes og klasseskillene utjevnes. Slik fjorden 
kan oppleves en varm sommerdag. Der den står
og glitrer og diamantbåtene putrer rundt i 
millionmotorene sine side om side med råtne gamle 
sjarker og nybeisa treskøyter, ombygde livbåter og 
seilskuter med nyheiste seil. Kan du noen steder bedre 
ha det? Nede ved vannkanten blandes kunst og kapital, 
og et høykulturelt tak er et folkelig gulv, men hva med 
ferdselen mellom bygningsmassene? Hva med naturen, 
trærne, luften, roen? Hva med de unge bjerkene i 
svartebyen? Og hvor ble den av, den Oslofølelsen? Du 
vet, Når det er grålysning og ikke en lyd i byen, Og man 
er på vei hjem til en oppredd seng. Eller minnet om en 
grønnrusten parkbenk på festningen med utsikt over 
til Nesodden. Smaken av stjålet calvados på trappen til 
Jacobskirka en tidlig onsdagsmorgen. Å sitte i skyggen 
av et tre i Slottsparken og lese exphil. Vinden som 
blåser under skjørtet når man sykler til Bygdøy for å 
ta vårens første bad. Å gå barbeint oppover parken på 
St Hanshaugen for å jakte etter solnedgangen, eller 
rusle langs markedsbodene i Grønlandsgryta en lun 
sommerlørdag. For aktare’ va’ fint det är i Oslo! Lille, 
store, Oslo by. Der er den: Oslofølelsen. Lukk øynene, 
steng ut støyen: der er den nesten en gang til. Allerede 
i 1929 ble tilvekst og privatbilens inntog i byen spådd. 
Harald Hals sa stopp en halv! Ved det teoretiske 
byplanarbeide ligger det særlig i automobilismens tid 
nær å legge linjalen på kartet og trekke op de store 



linjer. På papiret lokker de brutale gjennombrudd. La 
oss ikke bli revet med av bilens hastighet i fremtidig 
byplanlegging. For at all type ferdsel skal fungere 
sammen må vi ta hensyn til byens natur og menneskelig 
skala. Oslo er omgitt av skog og mark, fjellkoller og 
elvedrag, Lillo, Grefsen, Maridalen, Sørkedalen, det 
er et åpent landskap som skråner slakt nedover, fra 
Stor- Oslo til Christiania, fra marka til gryta. La oss 
binde byen sammen med grønne fingre og trekke marka 
med oss. For naturen trenger ikke mennesket, det er 
mennesket som trenger naturen. For 50 år siden var 
Oslo en liten by. Måtte vi lære av det som var, og se det 
som vil komme. Å, Harald! Harald Hals: om du bare 
hadde visst! I byen hvor alt kan repareres, hva hvis? Hva 
hvis man i 2014 tar utgangspunkt og viderefører Harald 
Hals` grønne fingre? Hva hvis man legger til rette for en
ferdselsåre som binder bydelene sammen, som ved 
grønne korridorer og tilrettelagte gater skaper en 
demokratisk forbindelse mellom øst og vest, mellom 
marka og asfalten, mellom syklende og kjørende, 
gående og trillende? En klatreplante som følger sin egen 
naturlige logikk, slik Akerselva renner gjennom byen. 
Et veinett som får lov å utvikle seg over tid, som bygges i 
etapper, som vil lette trafikken, istedenfor å konkurrere 
med den. Hva hvis man designer en sykkelsti som 
er åpen nok til å romme menneskelig undring og 
variasjon, men som samtidig har en kontinuerlig og 
gjennomgående strategi som man kan hvile seg på og 
forstå. En top-down, ovenfra og ned strategi, som i top-
down fra Frognerseteren til Vippetangen, fra Fjällreven-
sekken til handlenettet, som i legg ned en infrastruktur 
parallelt med å styrke grasrotbevegelsen. Hva hvis 
Oslofølelsen var en sykkelsti som kunne følge deg rundt
i byen som et lydspor, og gjøre at alt ble litt mer ditt? 
Som i press play: grønne bilfrie korridorer av trær i 
full fart nedover Tonsenhagen, fast forward, fri flyt 
med sug i magen gjennom Torshovdalen, suser av 
gårde, alle mann, setter ned farta ved Københavngata, 
nærmere byen, nærmere bilene og gryta med lydene 
og luktene, tempoet blandes, sykkelparkeringer for de 
som vil gå videre, eller ta en avstikker ned gjennom 
Sofienbergparken og Toftes gate, bremser ned - trykker 

på pause, flyter på overflaten, bilen kan passere, men 
som en flodhest under vann; sakte svømmende forbi. 
Syklistene lar føttene hvile på pedalene og glir gjennom 
plassen som er omringet av eiketrær, en av de går av 
sykkelen og slår seg ned på en benk. En annen triller 
forbi og setter opp farten igjen etter krysset. Hele tiden 
kommer det og går folk.
Noen sitter, noen står, noen leser, et gammelt ektepar 
strør ut brødsmuler til duene,noen ungdommer slentrer 
over plassen, barnevognene trilles mot nærmeste kafé, 
en svenske mekker på sykkelen sin under en nylig 
oppsatt sykkelstasjon. Om vinteren er det snølek i gata, 
det som før var pytter med sørpe og eksos er nå blitt til 
en lekeplassmed hvite borger og sjøløver.
 Oslofølelsen. Nedfelt i byen som et selvfølgelig 
system, så man har tid til å legge merke til det andre som 
skjer. Så man kan tenke på alt annet enn trafikken:
tenke på niesene sine, på den nye jobben, på hvor mye 
plass det er på bagasjebrettet til mat. Så man kan legge 
merke til ungdommene som smugrøyker bak den gamle
brannstasjonen på Uranienborg, eller punkerne i 
politiparken som griller pinnebrød, den gamle damen 
som står på den lille verandaen i Schweigaardsgata. 
De to tolv år gamle jentene som har latterkrampe i 
parkbakken. Eller mannen som sykler på en
speedrace-sykkel med spandex uten å krangle med 
trikkeføreren på vei inn i pensjonsalderen, eller en eldre 
dame på el-cykkel, haha! Og der, to barnevogner som
triller over fotgjengerfeltet, en appelsin som faller ut av 
en grønn handlepose hos iranerne på hjørnet og triller 
ut i sykkelfeltet. Man kan kjenne på de ulike årstidene.
At årstidene kan fortelle deg hva det er som skjer rundt 
deg, utenfor kontoret og det temperatur-regulerte 
hjemmet. Kom fuglekvitter og blåklokker, kom 
kirkeklokker, kom klokkeløse timer mellom fritid og 
seng; å sykle uten å tenke på rush, å bare sette
seg på setet og å trå av gårde, å la hastigheten ta over for 
tankene, kontinuitet, flow, flyt, fly! Kjære, la det komme, 
la ferdselen flyte, la naturen lede veien, la Oslofølelsen
komme; la la la.

Opprinnelig publisert i Kote #4 2014.
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