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Til rådmannen i Skedsmo kommune 

med kopi til sykkelplanlegger Frode Hofset 

Lillestrøm, 31. oktober 2014 

SLF Lillestrøm og omegn med flere innspill til idedugnad - og forslag om 

mer brukermedvirkning på to hjul i kommunen med landets beste sykkelby 

Vi viser til tidligere kontakt ang oppfølging av undersøkelsen Syklist i egen by 2014, særlig 

epost av 20.10.14 med invitasjon til idedugnad 31. oktober. I vårt brev av 29.10.14 takket vi 

allerede for invitasjonen og bekreftet at vår nestleder gjerne kunne delta på idedugnad på 

Skedsmo rådhus 31.10.14 kl 12. Vi kom da også med en rekke prioriterte forslag som var 

sortert etter våre tre satsingsområder 

 Sykling som folkehelse og miljøtiltak 

 Å fremme barn og sykling 

 Å fremme vintersykling 

Disse forslagene gjelder først og fremst større tiltak som en omfattende innsats på 

interkommunal planlegging og realisering av en sykkelekspressveg fra Romerike til Oslo og 

en prioritering av trygge skoleveger for kommunens barn og ungdom (inkl et tilsvarende 

budsjettarbeid). 

 

Vi har nå mottatt informasjon at idedugnaden organiseres som et internt møte med 

representanter fra kommunens administrasjon og at vi derfor ikke kunne delta. Samtidig ble vi 

informert at innspill fra vår side skulle leveres før dette møtet… Vi har selvfølgelig full 

forståelse for at kommunen ønsker å drøfte tematikken internt. Samtidig mener vi at det er et 

stort potensial for økt ”brukermedvirkning på to hjul” i Skedsmo kommune. Vi tillater oss 

innledningsvis til å presentere noen gode eksempler med konkrete tekniske løsninger for slik 

brukermedvirkning. 

 

Oslo kommune og Statens vegvesen ”kjører” i disse dager en kampanje der alle innbyggere 

inviteres til å komme med konkrete innspill hvordan hovedstaden kan bli til en (bedre) 

sykkelby. Oslos syklister (og de mange som så langt ikke tørr å sykle…) gis da muligheten til 

å tegne inn ønskede sykkelruter på et interaktivt kart, jf vedlegg 1 og mer bakgrunnsinfo her. 

Nå er det trolig ikke riktig å sammenligne en kommune med ca 50.000 innbyggere med den 

norske hovedstaden. Men også nabokommunene Sørum og Rælingen har et eget opplegg der 

innbyggere kan gi tilbakemelding på kritiske sykkelforhold, jf vedlegg 2-3. Etter det vi forstår 

mangler en slik mulighet i Skedsmo. Øverst på neste side og i vedlegg 4 i dette brevet vises 

det hvordan kommunens innbyggere kan gi tilbakemelding…  
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Vårt første forslag her er derfor at administrasjonen etablerer så fort som mulig tekniske 

løsninger hvordan lokale syklister enkelt og konkret kan gi tilbakemelding til Skedsmo 

kommune slik at sykkelforholdene også ved hjelp av brukermedvirkning kan forbedres 

kontinuerlig. Vi tillater oss i denne sammenheng også å nevne at flere av våre tidligere brev til 

Skedsmo kommune aldri har blitt besvart… 

 

Når det gjelder forslag av konkrete fysiske tiltak for utvidet og forbedret ”sykkelinfrastruktur” 

så tillater vi oss her til å gjenta en gang til at SLF Lillestrøm og omegn er av den oppfatning at 

trygge skoleveger på mange måter skulle ha første prioritet i kommunens planarbeid. 

Selvfølgelig koster dette penger og vi vet at mange skoleveger ikke er ”kommunens ansvar”. 

Men det gjelder altså ”kommunens elever”. Vi mener derfor at kommunen også skulle være 

en pådriver overfor andre vegmyndigheter for å sikre at det satses på trygge skoleveger, særlig 

for grunnskoleelever. Men en virkelig ”satsing på sykkel” i Skedsmo kommune må 

selvfølgelig også speile seg i kommunens budsjett. 

 

Når det er sagt, så er det mange muligheter til å forbedre lokale sykkelforhold ved hjelp av 

enkle ”fysiske tiltak” som ikke koster all verden. I vedlegg 6 presenterer vi noen få eksempler 

som sikrer bedre framkommelighet og komfort ved hjelp av enkle grep. Disse kunne lett bli 

foreslått via kommunens internettside… 

 

Vi synes at oppfølgingen av undersøkelsen Syklist i egen by er en god anledning for å jobbe 

målrettet for bedre sykkelforhold. Vi ønsker fortsatt å samarbeide med Skedsmo kommune i 

dette viktige arbeidet og har flere forslag… Men grunnet den korte fristen nå har vi ikke 

anledning til å kommentere/ rangere saker utifra kommunens egen oversikt før idedugnaden i 

dag (jf vedlegg 5). 
 

Vi ønsker kommunen lykke til på dagens møte og med det framtidige arbeidet! 

 

 
Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

www.syklistene.no/lillestrom 

 

* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail 

 

VEDLEGG 

http://www.syklistene.no/om-oss/syklist-i-egen-by/
http://www.syklistene.no/lillestrom


VEDLEGG 1 – Brukermedvirkning på to hjul i Oslo kommune 

 

www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/sykkel/bidra_til_utvikling_av_sykkelveinettet/ 



VEDLEGG 2 – Brukermedvirkning i Sørum kommune: Mitt nabolag 

 

http://www.sorum.kommune.no/mitt-nabolag.239828.no.html 

 

 

http://www.sorum.kommune.no/mitt-nabolag.239828.no.html


VEDLEGG 3 – Brukermedvirkning i Rælingen kommune: Veien min 

 

 

 

 

www.veienmin.no 

 

https://epost.syklistene.no/owa/redir.aspx?C=1b9f735d05634074a355a72c3287758a&URL=http%3a%2f%2fwww.veienmin.no%2f


VEDLEGG 4 – Informasjon fra sykkelbysiden i Skedsmo kommune 

 
https://www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Sykkel/Sykkelbyen-Lillestrom/  

https://www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Sykkel/Sykkelbyen-Lillestrom/


VEDLEGG 5 – Hovedplan for sykkelbyen - Skedsmo kommune (side 38) 

 

https://www.skedsmo.kommune.no/Documents/Teknisk/Hovedplan%20sykkel%202013.pdf 

https://www.skedsmo.kommune.no/Documents/Teknisk/Hovedplan%20sykkel%202013.pdf


VEDLEGG 6 – Fysiske tiltak – non små eksempler… 

 

Vi ønsker oss flere slike røde 

sykkelfelt og bokser, særlig ”i 

farlige områder” (kryss osv).  

Røde sykkelfelt anbefales også i 

kommunale veier der det er tillatt at 

syklister kjører i ”feil retning” 

 

 

Vi ønsker oss bedre 

sykkelparkeringsplasser ved 

offentlige og private 

”knytepunkter”. Her et eksempel 

fra en bedrift som nedprioriterte 

sykkelparkeringen da det ble 

etablert post i butikk… 

Hva hvis kommunen setter i gang 

en konkurranse der bedriften med 

den beste sykkelparkeringen 

premieres med en elsykkel til de 

ansatte…? 

 

Her et godt eksempel! 

Sykkelparkering ved Lillestrøm 

togstasjon ble vesentlig ”tryggere” 

etter at belysningen kom på plass. 

Veldig bra! 

 

 



 

Flinke sykkelplanleggere vet hvor 

dette er og hva som mangler for å 

øke både komfort og 

fremkommelighet for syklister… 

(Hvis ikke, send oss kort mail!).  

 

 

 

Det samme gjelder situasjon 

beskrevet på bildene nedenfor… 

  

 

 

 

 

 

Helt til slutt:  

Hvordan skal man komme seg på 

jobb hvis man er ansatt i bedriften i 

bakgrunnen på dette bildet – og 

ønsker å delta på Sykle til jobben 

aksjonen…  

 


