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SLF Lillestrøm og omegn ønsker å bidra til kommunalt sykkelregnskap
Vi viser til tidligere kontakt ang sykkeltellinger og sykkelregnskap, senest vårt brev av 08.10.15 og
samarbeidsmøtet på Skedsmo rådhus 30.10.15.
Vi takker for et godt samarbeidsmøte og
håper at dette bare var begynnelsen av et konkret og
konstruktivt samarbeid som vil resultere i et
sykkelregnskap i Skedsmo allerede i 2016. Dessverre
var ingen fra ledelsen til stede på dette møtet (og så
langt vi ser det var også «bare» teknisk sektor
representert). Vi anbefaler å sette ned en liten gruppe
ansatte som jobber videre med saken - som også
behandles politisk. Presentasjonen som vi viste i
begynnelsen av dette møtet kan lastes ned fra arkivet
på våre nettsider.
Med dette brevet vil vi følge opp ovennevnte samarbeidsmøte med konkrete tilbud og anbefalinger.
Vi mener at det er veldig realistisk at administrasjonen presenterer det første sykkelregnskapet på
kommunens nettsider i løpet av 2016. Når det gjelder presentasjonsformen så synes vi at sykkelregnskapet
på nettsiden til Oslo kommune er et kjempegodt eksempel. Her kan både politikere, fagfolk og den vanlige
syklisten (innbyggeren) finne både overordnet informasjon og mer detaljerte tall for enkelte indikatorer. Når
det gjelder innholdet i regnskapet så viser vi nok en gang til rapporten fra Statens vegvesen (jf oversikten av
indikatorer i vedlegg 1). Denne rapporten er et kjempegodt utgangspunkt – samtidig som det er rom for
«individuelle kommunale løsninger». I motsetning til Statens vegvesen mener vi f eks at det er viktig å
synliggjøre hvor mye ressurser kommunen bruker internt. Det har stor betydning for kommunens innsats (og
tilsvarende «output») hvor mange ansatte som «jobber med sykkeltiltak» internt i administrasjonen – eller
sagt med regnskapsord: hvor mange kroner/ årsverk som brukes konkret i hver eneste sektor til å bidra til
bedre og trygge(re) sykkelforhold og økt sykkelandel i kommunen!
Vi vet at administrasjonen allerede i dag sitter med mye kompetanse og data som forholdsvis lett
kunne samles systematisk i et sykkelregnskap - og vil gjerne tilby egne data i tillegg. Som et lite lokallag er
våre ressurser selvfølgelig begrenset. Allikevel mener vi at vi har noe å tilføre, særlig med tanke på
 holdningsskapende arbeid
 syklistenes tilfredshet
 sykkeltrafikk

Holdningsskapende arbeid omfatter ofte tiltak som ikke krever store ressurser og er heller ikke
tids-/ arbeidskrevende, men kan på sikt få stor betydning for sykkelandelen:
Årets mobilitetsuka var et godt eksempel. Vårt lokallag har
tilbud gratis sykkelsjekk ved «servicestasjonen» utenfor
Lillestrøm togstasjon (der sykkelpumpe forresten ikke
fungerer…) og vi var med på «bomringen» der det ble utdelt
«omvendte bompenger» til syklister. Særlig sistnevnte er et
fantastisk holdningsskapende tiltak som gjerne kan bli fast
del av kommunens årlige deltakelse i mobilitetsuka. Vi er
mer enn tilfreds med kommunens innsats på dette området,
og mener at dette absolutt bør nevnes og dokumenteres i
sykkelregnskapet.
Ande holdningsskapende tiltak som kan nevnes her er f eks våre arrangementer på syklistenes dag, synlig
syklist aksjoner (jf vedlegg 2) og vår felles innsats for vintersykling. Det at kommunen som stor
arbeidsgiver går (=eller bedre sagt: sykler) foran med stadig flere tjeneste-el-sykler bør også vises i
sykkelregnskap! Det samme gjelder kommunens deltakelse på årlige sykle til jobben – aksjoner i regi av
Norges Bedriftsidrettsforbund (www.sykletiljobben.no). Vi mener det er veldig bra at kommunen har
markert oppstarten av Sykle til jobben i mange år – og vil gjerne lese i sykkelregnskapet hvor mye penger
som settes av for dette tiltaket per år og hvor mange mennesker/ deltakere som var med. Vi tillater oss
samtidig å nevne at nabokommunen Nittedal «sponser deltakelse for alle i sitt område» (jf her). Alt dette er
tiltak som kan dokumenteres i sykkelregnskapet. Det samme gjelder kommunens innsats for bysykler i
Lillestrøm og følgende samarbeidsprosjekter som vårt lokallag har startet med Helse- og sosialsektoren i
kommunen
 Sykkelkurs for innvandrerkvinner
 Innsamlingsaksjon av brukte sykler for kommunens nyankomne flyktninger
 Sykkelturer med beboere fra kommunal sykehjem
De første to av de ovennevnte tiltak er godt i gang og
forhåpentligvis kommet for å bli (jf vedlegg 3-4).
Sistnevnte tiltak derimot er helt i startfasen. Men vi har
sendt kommunen forslag til konkrete samarbeidsrutiner
og håper derfor å kunne starte med våre første turer med
medio november. Vi mener at dette pilotprosjekt med
Libos og Lilletorget omsorgsbolig lett kan bli til en
varig ordning som vil sette sitt preg på gatebildet i
sykkelbyen Lillestrøm…
Det er vår egen organisasjon Syklistenes landsforening som annethvert år gjennomfører den
landsomfattende brukerundersøkelsen Syklist i egen by der syklistenes tilfredshet kartlegges ved hjelp av
12 spørsmål. Selv om sykkelbyen i Skedsmo kommune så langt alltid har vunnet denne konkurransen, så gir
data fra disse brukerundersøkelser også anledning til selvkritikk. Svarene fra lokale syklister er nemlig nok
så klare indikatorer på tre områder med (stort) forbedringspotensial. Vi mener at resultater og analyser av
disse detaljer skulle bli en del av det kommunale sykkelregnskapet i Skedsmo – og vi leverer gjerne mer
konkrete tall og tanker! Vår egen vintersyklist-kampanje som vi startet rett etter kommunens seier 2012 er et
godt eksempel som viser at slike tilfredshetsundersøkelser med fordel kan følges opp av holdningsskapende
tiltak.

Avslutningsvis vil vi komme med noen tanker ang det viktige tema sykkeltrafikk. Det å øke
omfanget av sykkeltrafikken anser vi som et overordnet mål for sykkelpolitikken. Vi mener derfor at
nåværende sykkeltrafikk og konkrete tiltak for å øke sykkelandeler bør dokumenteres omfattende i et
sykkelregnskap. Vi kunne ønske at kommunen (og Statens vegvesen) hadde vært noe mer generøs med egen
data på dette området. Også her er sykkelregnskapet et praktisk verktøy for å gi både politikere, fagfolk,
samarbeidspartnere og lokale syklister (innbyggere) klare svar på følgende spørsmål: Hvor mange sykler,
hvor mye, hvor og når i Skedsmo? Hva er kommunens mål? Hva gjøres for å oppnå målene – og hvor langt
har man kommet på denne veien? Vi er klar over at alle tall har «sine begrensninger» og må forklares.
Allikevel ønsker vi oss å se mange flere tall her! Vi har derfor selv startet med egne sykkeltellinger med
CounterpointApp. Som nevnt så er det ikke så lett å finne fram til informasjon og data fra vegmyndigheter
på dette området (og vi vil gjerne få tilsendt noe informasjon far Skedsmo kommune her!). Vi er derfor noe
usikre hva og hvordan Skedsmo kommune (og Statens vegvesen) teller syklister i vårt område, og hva som
er «status». Men vi tror at våre egne tellinger er et godt supplement til offentlige sykkeltellinger – ikke minst
fordi våre tall lett kan bli mye større (vil si: datamengden mer omfattende).
Vi har så langt etablert 20 «counterpoints» (tellesteder) og
gjennomført 30 sykkeltellinger (og på denne måten dokumentert en
gjennomsnittlig sykkelandel på under 3%). Vi har planer om å doble
antallet counterpoints i løpet av de neste 2 måneder og vil også her gjerne
samarbeide med kommunen. Våre første fire counterpoints hadde vi
opprettet på steder der vegmyndigheter fra før hadde telt syklister. Også
framover vil vi gjerne telle på steder der kommunen (og Statens vegvesen)
er mest interessert i tilleggsdata – så kom gjerne med forslag! Alle våre
resultater finnes på vår temaside Everyone counts og kan gjerne inkluderes
i det kommunale sykkelregnskapet! Neste gang vi teller syklister er i
forbindelse med vår synlig syklist aksjon på torsdag, 05.11.15 kl 07.30
utenfor Skedsmo rådhus. Da skal vi samtidig gjennomføre en egen liten
«lykttelling». Bli gjerne med!
Vi ønsker kommunen lykke til med sykkelregnskapet og blir gjerne invitert til et nytt møte når dere
setter i gang med det konkrete arbeidet!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail
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