lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til Skedsmo kommune, v/ energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl
m/ kopi til kommunaldirektør i teknisk sektor
postmottak@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 20. juli 2016

SLF Lillestrøm og omegn om samarbeid i mobilitetsuka 2016 og om den «miljøvennlige
sykkelbyen» med eget sykkelregnskap
Vi viser til tidligere kontakt mellom SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang den
europeiske mobilitetsuken (jf vedlegg 1 med vårt brev av 16.08.16 samt vedlegg 2 med info om årets
mobilitetsuke). Vi viser også til vårt samarbeid sommer 2016 der vi inviterte lokale syklister til Bike &
breakfast for å diskutere med oss hva som kjennetegner en (god) sykkelby – og hvordan den kan bli (enda)
bedre (jf vedlegg 3). Som avtalt sender vi herved innspill fra diskusjonen om en (enda bedre) sykkelby. Det
var tre lokale syklister som besvarte vårt spørsmål «Quo vadis, sykkelbyen?»:
27.05.16
(pr mail)
27.05.16
(Facebook)
29.05.16
(Facebook)

Det er mye «saltsnø» i sykkelfeltet i Storgata på vinteren. Det virker som det feltet skal «ta» snøen i
bilfeltet. Biler må slutte å benytte seg av sykkelfeltet.
Kunne jo fikse sykkelfila i Storgata, kreves en del asfalt for å jevne ut høl og humper…
Jeg ønsker meg at fortauskanter gjøres sykkelvennlige på strekninger der mange sykler. Og jeg ønsker
meg tiltak for å redusere antall sykkeltyverier på Lillestrøm stasjon. Kamera? Med tydelig skilting om at
området er overvåket? OG jeg ønsker meg en "åpen dag" i regi av Lillestrømsyklistene (?) et par ganger
i året (vår og høst) der alle som vil kan komme og få hjelp til/lære å justere gir og bremser, smøre og
lappe dekk.

Svarene ovenfor viser at alle tre syklister er opptatt av fremkommelighet og trafikksikkerhet, har
særlig fokus på kvaliteten av sykkelfelt og ser behovet for praktiske tiltak som god vintervedlikehold, lave
fortauskanter (på gang- og sykkelveger – som foran rådhuset i Lillestrøm…), trygg sykkelparkering og
sykkel-/ mekkekurs (slik kurs håper vi å kunne tilby i løpet av vinterhalvåret…). På Bike & breakfast
diskuterte vi også andre tiltak for en enda bedre sykkelby som holdningsskapende tiltak (som en del av
mobilitetsuka…) og reduksjon av hastigheten til 30 km/h i hele sykkelbyen.
Senest på sykkelkonferansen i Tromsø mai
2016 har fagfolk fra Norge og andre land vist til den
positive og umiddelbare effekten som redusert
hastighet av biltrafikken ville ha for trafikksikkerheten for syklister (og andre myke trafikanter),
jf illustrasjonsbildet til høyre1.
Vi ber herved om en kort tilbakemelding
hvordan energi- og klimarådgiver i Skedsmo
kommune vurderer effekten av en redusert
hastighet på 30 km/h (i sykkelbyen) for
energibruk, klimagassutslipp/ luftkvalitet og
miljøet/ livskvaliteten i hele byen!
1

Bildet er fra Philippe Crist, Economist and Administrator of the International Transport Forum, Organization for Economic
Cooperation and Development ( OECD ). Hans imponerende foredrag finnes her: http://sykkelkonferansen.no/arkiv/

Videre ber vi energi- og klimarådgiveren i Skedsmo kommune om en vurdering av «klimaindikatorer» som del av et kommunalt sykkelregnskap! Vårt lokallag har siden oktober 2015 oppmuntret
planavdelingen i Skedsmo kommune til å følge anbefalingene fra Statens vegvesen - til å etablere et eget
sykkelregnskap. Vi har også prøvd å hjelpe planavdelingen litt på vei ved å sende inn flere forslag med
konkrete indikatorer, senest i vårt brev av 01.04.16 (jf vedlegg 4-5 og oversikten nedenfor):








Brev til Skedsmo om sykkelregnskap med bysykler 01.04.16
Brev til Skedsmo om sykkelregnskap med kvinneandeler 04.03.16
Brev til Skedsmo om sykkelregnskap, vintersykling og bedre luftkvalitet 06.02.16
Brev til plansjefen i Skedsmo om vintersykling og sykkelregnskap 21.11.15
Brev til plansjef i Skedmo kommune om sykkelregnskap 01.11.15
Brev til Skedsmo kommune om sykkeltellinger og sykkelregnskap 08.10.15

Planavdelingen bekreftet februar 2016 at det dessverre ikke hadde «vært tid til å se noe mer på
sykkelregnskap» for Sykkelbyen Lillestrøm, men at det vil bli satt av til tid dette «mot sommeren». Vi vet
ikke hvor langt planavdelingen har kommet her, men regner med at avdelingen benytter seg av kompetansen
til kommunens egen energi- og klimarådgiver i denne saken. Selv mener vi at mal for sykkelregnskap fra
Statens vegvesen tar lite hensyn til miljøgevinsten som syklingen gir… Ett godt eksempel er kommunens
stadig økende antall av elsykler (som erstatning for «fossile tjenestebiler»…).

Da Lillestrøm høsten 2012 ble kåret til landets beste sykkelby for tredje gang fikk Skedsmo
kommune en elsykkel i gave fra Syklistenes landsforening. Elsykkelen ble plassert på Skedsmo rådhus og
fungerer fortsatt som tjenestesykkel for de ansatte i kommunen. Det var vårt lokallag som hadde foreslått å
gi en slik gave til kommunen med landets beste sykkelby, fordi vi visste at interessen var stor for slike sykler
blant ansatte i Skedsmo kommune (jf vedlegg 6 og www.syklistene.no/2013/06/elsykkel-i-lillestromsykkelby/). Det er med stor glede vi konstaterer at det har blitt mange flere elsykler i «kommunal tjeneste»
de siste årene - både på rådhuset i Lillestrøm, men også på andre tjenester rundt om i kommunen.
Hjemmetjenesten på elsykkel er f eks del av gatebildet i Lillestrøm sykkelby 

Vi foreslår derfor at bruk av elsykler inngår i det kommunale sykkelregnskapet (jf punkt 1.11 i
tabellen nedenfor) - det forutsetter selvfølgelig at kommunen følger med og har tall på dette…
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Sykkeltrafikk
Sykkelandel av alle reiser
Sykkelandel av alle korte reiser (< 5km)
Sykkelandel i vinterperioden (november-februar)
Lokale sykkelandeler
Km syklet/innbygger/dag
Månedsdøgntrafikk (MDT)
Andel barn og unge som går og sykler til skolen
Sykkelandel i skolens nærområde
Kvinneandel
Bruk av bysykler
Bruk av kommunal elsykkel

Kilder
Reisevaneundersøkelse
Reisevaneundersøkelse
Lokale undersøkelser (sykkeltellinger med CP**)
Lokale undersøkelser (sykkeltellinger med CP**)
Sykkelbyundersøkelse
Sykkelpunkt/ manuelle registreringer
Lokal undersøkelse
Lokale undersøkelser (sykkeltellinger med CP**)
Lokale undersøkelser (sykkeltellinger med CP**)
f eks samlet antall timer i bruk pr sesong
f eks samlet antall km pr sesong

Videre mener vi at det skulle vurderes å inkludere noen flere/konkrete indikatorer for «miljøgevinst»
(jf punkt 6.2 nedenfor) og venter i spenning på vurderingen av kommunens energi- og klimarådgiveren
hvordan slik «miljø-/klimagevinst» kan måles/ operasjonaliseres… Sykkelkalkulatoren fra TØI er kanskje et
utgangspunkt… (jf http://sykkelkalkulator.toi.no/)?
6.
6.1
6.2

Virkningsberegninger
Helsegevinst
Miljø-/ klimagevinst

f eks mengde redusert klimagasser mm

De siste årene har Skedsmo kommune gjennomført flere konkrete sykkeltiltak i løpet av
mobilitetsuka som «omvendte bompenger» som har vekket internasjonalt oppmerksomhet - og dette
fortjener vel en plass i sykkelregnskapet…? I tidligere brev har vi derfor foreslått at tiltak i mobilitetsuka
inkluderes i kommunens sykkelregnskap (jf punkt 7.5 nedenfor), og med dette kommer vi til det siste
punktet i dette brevet - årets mobilitetsuka!
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Holdningsskapende arbeid
Samlet kostnad for holdningsskapende arbeid
Vintersykkeldag (februar)
Sykle til jobben - aksjonen (april)
Syklistenes dag/ sykkelfestival (mai)
Europeisk mobilitetsuka (sept)
Synlig syklist - aksjoner(høsten)
Vintersykkelkampanjer (nov - febr)

vegeier
kommunen, SLF LOO mm
kommunen, SLF LOO mm
kommunen, SLF LOO mm
kommunen, SLF LOO mm
kommunen, SLF LOO mm
kommunen, SLF LOO mm

Sykling som folkehelse og miljøtiltak er ett av våre satsingsområder og vi synes derfor at det er svært
positivt at den europeiske mobilitetsuka har blitt en årlig tradisjon i Skedsmo kommune. Vi mener at
samarbeidet i 2015 med tema «Velg rett reisemiks» (og fokus på «kombinasjonen av ulike
transportmuligheter for å få en effektiv og miljøvennlig reise») var svært vellykket. Vi ønsker derfor også i
år å samarbeide med Skedsmo kommune i mobilitetsuken «Reis smart. Det lønner seg». Vi har tidligere fått
signaler at kommunen er med på mobilitetsuka 2016, men kan ikke se at Skedsmo er blant de norske
kommuner som er påmeldt (jf presentasjon nedenfor fra www.mobilityweek.eu/2016participants/?year=2016&country=NO). Vi ber derfor om en kort tilbakemelding fra energi- og
klimarådgiveren med en bekreftelse at kommunen deltar på årets mobilitetsuka samt informasjon om
planlagte tiltak!

Som lokallag til en frivillig organisasjon baserer vi hele vår virksomhet på frivillighet. Vi må derfor
prioritere og planlegge våre tiltak i god tid, men kan trolig bidra i mobilitetsuka i september 2016 i samme
omfang som i september 2015. Vi ber herved om en rask tilbakemelding pr mail til lillestrom@syklistene.no
med informasjon om kommunens planlagte tiltak på årets mobilitetsuke slik at vi kan begynne forarbeidet
med egne bidrag!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail
Vedlegg 1-6

Vedlegg 1

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til Skedsmo kommune,
v/ energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl
postmottak@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 16. august 2015

SLF Lillestrøm og omegn ønsker å samarbeide og bidra med tiltak i den europeiske
mobilitetsuken 2015
Vi viser til tidligere kontakt mellom SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang den
europeiske mobilitetsuken, særlig vårt brev av 10.10.14 (der vi etterlyste permanente oppfølgingstiltak) og
mailkontakt våren 2015 (der det ble bekreftet at Skedsmo kommune også i september 2015 deltar på
mobilitetsuken).
Sykling som folkehelse og miljøtiltak
er ett av våre satsingsområder og vi synes
derfor at det er svært positivt at mobilitetsuken har blitt en årlig tradisjon i Skedsmo
kommune.
Årets tema er «Velg rett reisemiks»,
dvs mobilitetsuken oppfordrer folk til å
«kombinere ulike transportmuligheter for å få
en effektiv og miljøvennlig reise». Vi mener
at det også i år bør settes fokus på sykkel som
transportmiddel - i kombinasjon med andre
transmidler (særlig kollektivtransport).

Tematikken er av stor interesse for lokale syklister. Selv om Lillestrøm fire ganger har blitt kåret til
landets beste sykkelby i undersøkelsen Syklist i egen by, så har spørsmålet «Hva synes du om mulighetene
til å ta med sykkel på kollektive transportmidler/ lokale reiser?» i denne undersøkelsen alltid blitt besvart
nokså kritisk av våre medlemmer.
Vi ønsker derfor også i år å samarbeide med Skedsmo kommune i mobilitetsuken. Vi vurderer bl a
konkrete tiltak for å markedsføre reparasjonsstativet foran Lillestrøm togstasjon (jf vedlegg). Vi ber om en
kort tilbakemelding pr mail til lillestrom@syklistene.no med informasjon om kommunens planlagte tiltak og
vi deltar gjerne på et kort samarbeidsmøte i nærmeste framtid for å koordinere våre bidrag.
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail

Vedlegg 2

http://www.mobilitetsuken.no/reis-smart-det-loenner-seg.5825725-77224.html

Vedlegg 3

www.syklistene.no/2016/05/quo-vadis-sykkelbyen/

Vedlegg 4

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til
Skedsmo kommune, v/ plansjefen Torild Fagerbekk
postmottak@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 1. april 2016

SLF Lillestrøm og omegn foreslår sykkelregnskap med bysykler
Vi viser til tidligere kontakt ang manglende sykkelregnskap i Skedsmo kommune, bl a
samarbeidsmøtet på Skedsmo rådhus 30.10.15 og våre brev med innspill til kommunalt sykkelregnskap,
jf oversikten nedenfor
 Brev til Skedsmo om sykkelregnskap med kvinneandeler 04.03.16





Brev til Skedsmo om sykkelregnskap, vintersykling og bedre luftkvalitet 06.02.16
Brev til plansjefen i Skedsmo om vintersykling og sykkelregnskap 21.11.15
Brev til plansjef i Skedmo kommune om sykkelregnskap 01.11.15
Brev til Skedsmo kommune om sykkeltellinger og sykkelregnskap 08.10.15

Planavdelingen bekreftet i e-post av 18.02.16 at det dessverre ikke hadde «vært tid til å se noe mer
på sykkelregnskap» for Sykkelbyen Lillestrøm, men at det vil bli satt av til tid dette «mot sommeren». Vi
mener at det er ingen grunn til å vente til sommeren... I dag - samme dag som bysyklene kom tilbake til
sykkelbyen - sender vi oppdatert forslag av kommunalt sykkelregnskap som inkluderer tall for bruk av
bysyklene (jf pkt 1.10 i vedlegg 1)!

Det var gledelig å lese på nettsiden til Skedsmo kommune2 at det var flere syklister som brukte
bysyklene i 2015 enn i tidligere år - og at «det jobbes med en utvidelse…». Men det virker slik at jobben i
november 2015 ikke har medført noen resultater. Det er fortsatt bare fem stasjoner, ingen på Kjeller. Vi
håper at det ikke er «bare ord» i kommunens hovedplan sykkel (jf vedlegg 2), men at kommunens
utredninger av sykkeltiltak også vil bli synlige i kommunens budsjettdokumenter…

2

https://www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/Bysykkel---oppsummering-2015/

Selv om bysykkelordningen altså ikke ble utvidet, så håper vi å se mange flere bysykler i bruk i løpet
av sesongen 2016. I denne sammenheng vil vi gjerne bidra til en liten økning ved hjelp av
holdningsskapende tiltak som «gratis sesongkort» (jf vedlegg 3 med info om trekning av 10 sesongkort på
Bike & Breakfast 2. april der vi har fokus på bysykkelordningen).
Vårt lokallag har helt fra starten av vært positiv til bysykler i Lillestrøm og omegn. Samtidig har vi
vært usikre om en bysykkelordning med bare fem stasjoner med kort avstand til hverandre er «bærekraftig».
Spørsmålet er jo selvfølgelig hvem som er tenkt som målgruppe for bysyklene… Dersom man ønsker å
skape et miljøvennlig tilbud til pendlere som kommer med tog/ buss til Lillestrøm (og som jobber på
Kjeller), så hadde det vært praktisk med en bysykkelstasjon der… Ser man på elevene på videregående
skoler i Lillestrøm og Strømmen som mulige brukere av bysykler, forutsetter dette tilsvarende stasjoner
der… Vi vet at det også ble diskutert utplassering av bysykler på Ahus, men er litt mer skeptisk om
avstanden mellom Lillestrøm togstasjon og sykehuset i Lørenskog ikke er for stor… Men for å kunne
bedømme alt dette mangler vi vel egentlig data fra bysykkelordningen (noe som altså med fordel kunne
inngå i det kommunale sykkelregnskapet).
Vi anbefaler kommunen derfor å inkludere tall fra bysykkelordningen i det kommunale
sykkelregnskap, f eks antall timer alle bysykler er i bruk gjennom helse sesongen. Analyser av et
sykkelregnskap over tid kan selvfølgelig også brukes for å bedømme helt andre tekniske løsninger for
bysykler (f eks systemer uten faste stasjoner). Et annet interessant tall i sykkelregnskapet som ville si mye
om den kommunale sykkelpolitikken er antall kroner som Skedsmo kommune faktisk bruker for å støtte og
videreutvikle en fungerende og livskraftig bysykkelordning…
Avslutningsvis informerer vi at etableringen av våre manuelle tellepunkter (counterpoints) nå er
avsluttet. I vårt brev 04.03.16 hadde vi invitert planavdelingen nok en gang til å komme med konkrete
ønsker/ anbefalinger hvor vi skal etablere vårt siste tellepunkt. Brevet ble ikke besvart og vi har nå selv valgt
å legge det siste tellepunktet til Isakveien på Vigernes. Med dette har vi altså etablert 50 counterpoints (jf
vedlegg 4 med koordinatene til alle våre manuelle tellepunkter), men dette er bare begynnelsen. Fra nå av
skal vi foreta regelmessige tellinger i hele kommunen og på denne måten utvide vår database. Mer
informasjon om våre sykkeltellinger (inkl resultater som viser en sykkelandel på under 2,5 % for perioden
februar 2015 – mars 2016) er tilgjengelig på vår nettside www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/everyonecounts/.
Vi gjentar herved at kommunen gjerne kan inkludere data fra våre sykkeltellinger med Counterpoint
App i det kommunale sykkelregnskapet. Videre håper vi at en dokumentert sykkelandel på under 2,5 % i
våre tellinger ikke bare motiverer sykkelbyen til å etablere et sykkelregnskap, men at det også jobbes aktivt
med dette sykkelregnskapet! Poenget med et sykkelregnskap er jo nettopp å kunne vurdere tiltak for bedre
sykkelforhold og økt sykkelandel. Ifølge kommunens hovedplan sykkel er kommunens mål at
«sykkelandelen for alle reiser skal dobles innen 2026 (10 %)». Ifølge våre funn kreves det en firedobling
dersom man ønsker å oppnå en sykkelandel på 10 %... – og vi lurer på hvilke tiltak kommunen vil bruke for
å nå dette målet? Vi gleder oss til å lese svaret fra plansjefen som bes sendt pr mail til
lillestrom@syklistene.no!

Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer

VEDLEGG 5 – Oppdatert mal for sykkelregnskap (pr 01.04.16 - SLF LOO*)

1.
Sykkeltrafikk
Kilder
1.1 Sykkelandel av alle reiser
Reisevaneundersøkelse
1.2 Sykkelandel av alle korte reiser (< 5km)
Reisevaneundersøkelse
1.3 Sykkelandel i vinterperioden (november-februar)
Lokale undersøkelser (sykkeltellinger med CP**)
1.4 Lokale sykkelandeler
Lokale undersøkelser (sykkeltellinger med CP**)
1.5 Km syklet/innbygger/dag
Sykkelbyundersøkelse
1.6 Månedsdøgntrafikk (MDT)
Sykkelpunkt/ manuelle registreringer
1.7 Andel barn og unge som går og sykler til skolen
Lokal undersøkelse
1.8 Sykkelandel i skolens nærområde
Lokale undersøkelser (sykkeltellinger med CP**)
1.9 Kvinneandel
Lokale undersøkelser (sykkeltellinger med CP**)
1.10 Bruk av bysykler
f eks samlet antall timer i bruk pr sesong
2.
Trafikksikkerhet
2.1 Antall politirapporterte ulykker med drepte syklister
Statens vegvesen/ Statistisk sentralbyrå
2.2 Antall politirapporterte ulykker med hardt skadde syklister
Statens vegvesen/ Statistisk sentralbyrå
2.3 Antall sykehusrapporterte ulykker
Norsk pasientregister
2.4 Andel syklister uten lys
Lokale undersøkelser (lykttellinger med CP**)
2.5 Rapporterte feilmeldinger til kommunen (pr år)
Via kommunens framtidige nettside, app mm
3.
Bygging og tilrettelegging
3.1 Km tilrettelagt for sykling
Nasjonal vegdatabank (NVDB)
3.2 Km hovednett for sykkeltrafikk
Nasjonal vegdatabank (NVDB)
3.3 Km tur- og rekreasjonsruter
Nasjonal vegdatabank (NVDB)
3.4 Antall offentlige sykkelparkeringsplasser
Nasjonal vegdatabank (NVDB)
3.5 Km sykkelveginspeksjoner med påfølgende utbedring av strakstiltak
vegeier
3.6 Samlet kostnad for andre utbedringer
vegeier
4.
Syklistenes tilfredshet
4.1 Tilfredshetspoeng for kommunen/byen
brukerundersøkelse
4.2 Tilfredshetspoeng for trygghetsfølelse
brukerundersøkelse
4.3 Tilfredshetspoeng for framkommelighet
brukerundersøkelse
4.4 Tilfredshetspoeng for standard på veganlegg for syklende
brukerundersøkelse
4.5 Tilfredshetspoeng for sommervedlikehold
brukerundersøkelse
4.6 Tilfredshetspoeng for vintervedlikehold
brukerundersøkelse
4.7 Tilfredshetspoeng for sykkelparkering
brukerundersøkelse
4.8 Tilfredshetspoeng for kombinasjonsreiser
brukerundersøkelse
5.
Drift og vedlikehold
5.1 Samlet kostnad
vegeier
5.2 Kostnad for vintervedlikehold
vegeier
6.
Virkningsberegninger
6.1 Helsegevinst
7.
Holdningsskapende arbeid
7.1 Samlet kostnad for holdningsskapende arbeid
vegeier
7.2 Vintersykkeldag (februar)
kommunen, SLF LOO mm
7.3 Sykle til jobben - aksjonen (april)
kommunen, SLF LOO mm
7.4 Syklistenes dag/ sykkelfestival (mai)
kommunen, SLF LOO mm
7.5 Europeisk mobilitetsuka (sept)
kommunen, SLF LOO mm
7.6 Synlig syklist - aksjoner(høsten)
kommunen, SLF LOO mm
7.7 Vintersykkelkampanjer (nov - febr)
kommunen, SLF LOO mm
8.
Annet arbeid
8.1 For eksempel en beskrivelse av viktige sykkelprosjekt under planlegging vegeier
8.2 Samlet arbeidsinnsats i kommunal forvaltning (årsverk pr sektor)
kommunen
* basert på rapport rapport nr 211 Sykkelregnskap ** CP – Counterpoint (jf www.syklistene.no/lillestrom/everyone-counts/)

Vedlegg 6

www.syklistene.no/2013/06/elsykkel-i-lillestrom-sykkelby/

