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

Til
Skedsmo kommune, v/ avdelingsingeniør Kirpal Singh
postmottak@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 16. januar 2017

SLF Lillestrøm og omegn om kommunens vintersykkelkampanjer 2016 og 2017
Vi viser til tidligere kontakt ang vintersykkeltiltak i Skedsmo kommune, senest vårt brev 06.02.16
ang vintersykkelkampanjen 2015/16 og indikatorer for vintersykling i et kommunalt sykkelregnskap (jf
vedlegg 1-2). Vi viser også til nyere mailkorrespondanse ang den pågående vintersykkelkampanjen 2016/17.
Vintersykling er ett av våre satsingsområder og vi synes derfor at det er svært positivt at Skedsmo
kommune igjen arrangerer en egen vintersykkelkampanje (jf info fra sykkelbyens Facebook side nedenfor
og i vedlegg 3).

Vi mener at slike kampanjer kan ha stor betydning for rekrutteringen av nye vintersyklister! Vi har
siden februar 2015 gjennomført egne sykkeltellinger i Lillestrøm og omegn og våre resultater så langt viser
en skremmende lav sykkelandel - som er spesielt lavt i vinterperioden… Vi tror derfor at det er behov for
gode vintersykkeltiltak. Men vi ønsker gjerne å få oppdatert kunnskap om vintersykling i Lillestrøm og
omegn.

Allerede i vårt brev av 06.02.16 ba vi om noe mer informasjon ang siste års vintersykkelkampanje.
Vi kan ikke se at dette brevet ble besvart. Men vi håper fortsatt at vi kan få noe mer informasjon fra
kampanjen 2015/16. Vi regner med at kommunen har oppsummert tilbakemeldingene fra vintersyklistene
som var med i kampanjen sist vinter, og er nysgjerrig på hva Skedsmo kommune har lært av
gjennomføringen av vintersykkelkampanjen 2015/16? Vi antar at kommunens evaluering av
vintersykkelkampanjen 2015/16 ikke er noe internt dokument og ber derfor om å få tilsendt
evalueringsrapporten pr mail til lillestrom@syklistene.no! Om mulig vil vi også gjerne få tilsendt rådata fra
undersøkelsen – selvfølgelig i anonymisert form. Tusen takk!

Videre har vi noen spørsmål ang årets kampanje. Selv om kampanjen ble satt i gang i begynnelsen
av november 2016, så ventet mange vintersyklister i desember fortsatt på sine piggdekk… (fordi
kommunens samarbeidspartner XXL ikke hadde piggdekk på lager, jf info ovenfor og i vedlegg 3).
Kommunen informerte vintersyklistene pr mail av 10.11.16 at «Xxl på strømmen er tomt med piggdekk
foreløpig. De har bestilt flere og dekkene skal være i butikken i slutten av neste uke». I mail av 22.12.16 ble
vintersyklistene oppdatert med info at «Xxl på Strømmen har nå piggdekk inne bortsett fra størrelse 26’. Du
kan hente pakken din hvis størrelsen på din dekk er noe annet en 26’.»

Vi er usikre om vi forstår innholdet i disse mailene helt korrekt. Selv hadde vi fått info fra XXL at
28'' piggdekk var på lager siden begynnelsen av desember (og ikke først den 22. desember)… Alle
vintersyklister var ved påmeldingen til kampanjen blitt bedt om å velge dimensjon på sykkelhjul fra

42-406 - 20''

47-507 - 24''

47-559 - 26''

57-584 - 27,5''

30-622 - 28''

35-622 - 28''

42-622 - 28'' og til

29''.
Betyr informasjon i kommunens mailer ovenfor at XXL pr 22.12.16 hadde alle disse dekk på lager, unntatt
størrelsen 47-559 (noe som er vel det mest vanlige)? Hvor mange vintersyklister hadde bestilt 26'' og
hadde derfor ikke fått utlevert piggdekk ved slutten av året?
Vi er som sagt svært positive til slike kampanjer. Men vi synes det er beklagelig at det går så mye tid
før alle vintersyklister får utlevert piggdekk – og vi håper vel nesten at vintersyklistene som fortsatt venter
på sine piggdekk ikke sykler på vanlig sommerdekk… Bildet nedenfor er tatt 14.01.17 og viser at det kan
faktisk være livsfarlig å sykle uten piggdekk på kombinert gang- og sykkelveg rett ved siden av en veldig
trafikkert «bilvei» i Skedsmo…

Vårt lokallag har dialog med mange lokale syklister (ikke bare våre egne medlemmer). Vi vet derfor
at det er fortsatt ikke alle 120 vintersyklister som har fått hentet sine piggdekk hos leverandøren (mer enn to
måneder etter oppstart av kampanjen!). Vi har en mistanke at noen vintersyklister har i mellomtiden mistet
motivasjonen til å bli med i kampanjen. Videre frykter vi at ikke alle vintersyklister kan de-/montere
sykkelhjulene selv… (jf mail av 03.11.16 der vintersyklistene ble informert at «XXL ønsker at du bare tar
med hjulene til forretningen og du vil få påsatt nye høykvalitets vinterdekk»). Vi har også fått rapportert at
lokale syklister ikke får klare tilbakemeldinger fra XXL på Strømmen når de spør ansatte i sykkelavdelingen
på butikken om piggdekk i alle størrelser var på lager (og at ikke alle vintersyklister har fått alt som skulle
bli «spandert», fordi heller ikke refleksvest var på lager i stort nok antall…). Vi regner med at kommunen
kommer til å evaluere alt dette etter at kampanjen er avsluttet.
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer

Vedlegg 1-3

VEDLEGG 1

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

Skedsmo kommune, v/ plansjefen Torild Fagerbekk
postmottak@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 6. februar 2016

SLF Lillestrøm og omegn om sykkelregnskapet og betydningen av vintersykling for
lokale luftverdier
Vi viser til tidligere kontakt ang manglende sykkelregnskap i Skedsmo kommune, bl a
samarbeidsmøtet på Skedsmo rådhus 30.10.15 og våre brev av 01.11.15 og 21.01.15. Som tidligere nevnt så
håper vi at det konstruktive møtet ved slutten av oktober (med engasjerte ansatte fra planavdelingen, men
dessverre uten ledelsen tilstede) bare var begynnelsen av et samarbeid som vil resultere i et sykkelregnskap i
Skedsmo allerede i 2016.
I vårt brev av 21.11.15 hadde vi presentert en del konkrete forslag samtidig som vi ba om
informasjon ang noen få konkrete punkter. I mail av 23.11.15 stiller planavdelingen seg «per d.d positive til
et samarbeid om sykkelregnskap for Sykkelbyen Lillestrøm» samtidig som det bekreftes at vi «vil få et mer
inngående svar på dette etter hvert…» Vi kan ikke se at vi har mottatt noe svar ut over denne mailen og ber
derfor en gang til om en tilbakemelding ang punktene som er gjentatt nedenfor:


Rapportering av dårlig vedlikehold av sykkelvegnettet om vinteren:
Når kan vi vintersyklister ta i bruk med den «utvidede løsningen» på nettsiden til Skedsmo
kommune? (jf f eks http://www.veienmin.no/)



Kommunens pågående vintersykkelkampanje:
Vi vil gjerne ha en kort oversikt over prosjektets «regnskap»! Vi vil gjerne samarbeide med
kommunen i nåværende prosjekt og anbefaler å bruke (noen av) spørsmålene fra vår undersøkelse
for å kunne sammenligne resultatene!



Våre egne sykkel- og lykttellinger med Counterpoint:
Har Skedsmo kommune noen ønsker/ anbefalinger hvor vi skal gjennomføre framtidige
sykkeltellinger? Hvor mye penger brukes til dette formålet og hva er resultatene? Har kommunen
gjennomført egne lykttellinger, f eks ved grunnskolene eller andre steder i kommunen? Når, hvor
ofte, hvor ble lykttellinger gjennomført og hva er resultatene?

Vintersykling er ett av våre satsingsområder og vi synes derfor at det er svært positivt at Skedsmo
kommune arrangerer en egen vintersykkelkampanje i år (jf vedlegg 1). Vi mener at dette er et godt tiltak for
å rekruttere nye vintersyklister! Samtidig er vi overbevist at det kreves større innsats… Luftforurensningen i
Lillestrøm i januar 2016 beviser et akutt handlingsbehov (jf vedlegg 2). Selv om kommunen på sin egen
nettside mener at innbyggere godt kan oppholde seg utendørs til tross for de negative luftverdier, så mener vi
at det er svært dårlig reklame for en så attraktiv bokommune som Skedsmo å bli omtalt med Europas
dårligste luftkvalitet i beste sendetid på NRK...

www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/Orientering-om-luftkvaliteten-i-Lillestrom/

Selv om mye kan forklares med et «kuldelokk» og omfattende vedfyring… Vi vet at veitrafikken
har stor betydning for lokal luftforurensning. Vi vet også at sykkelbyen Lillestrøm ble fire ganger kåret til å
være landets beste sykkelby… - så hvorfor har Lillestrøm så dårlig luftkvalitet?
Ett svar er at det er dessverre er bare noen få innbyggere som bruker sykkelen sin som
transportmiddel i vinterperioden! Vi har siden februar 2015 gjennomført egne sykkeltellinger i Lillestrøm og
omegn og våre resultater så langt viser en skremmende lav sykkelandel på ca 2,5 % – som er enda lavere i
vinterperioden… (jf vedlegg 3-4)

Vi har i mellomtiden etablert mer enn 40 manuelle tellesteder («counterpoints») og har så langt
gjennomført 70 sykkeltellinger. Som tidligere nevnt så skal vi etablere 50 counterpoints i løpet av vinteren
2015/16 og håper fortsatt på et samarbeid med kommunen…

Vi vil også framover følge med på sykkelandelen i Lillestrøm og omegn og ønsker faktisk å
intensivere vårt arbeid med egne sykkeltellinger. På bakgrunn av resultatene fra våre sykkeltellinger så langt
har vi bestemt oss til å foreta mange flere sykkel- og lykttellinger. Den neste større aksjonen er planlagt i
forbindelse med International winter bike to work day på fredag 12.02.16, med sykkel- og lykttelling fra kl
07.00 utenfor Skedsmo rådhus (jf vedlegg 4). Vi mener at resultater fra slike sykkeltellinger med fordel kan
bli del av sykkelregnskapet i Skedsmo! Vi bekrefter herved nok en gang at alle våre resultater som finnes på
vår temaside Everyone counts gjerne kan inkluderes i det kommunale sykkelregnskapet!
Vi vet ikke hvor langt kommunen har kommet i arbeidet med sykkelregnskapet. Men som tidligere
varslet sender vi i dette brevet vårt første utkast av et kommunalt sykkelregnskap for Skedsmo. Basert på
rapporten fra Statens vegvesen presenterer vi her en versjon med flere indikatorer (se nedenfor og i vedlegg
5a/b):
1.

Sykkeltrafikk

Kilder

1.3

Sykkelandel i vinterperioden (november-februar)

Lokale undersøkelser (sykkeltellinger CP**)

1.4

Lokale sykkelandeler

Lokale undersøkelser (sykkeltellinger CP**)

1.8

Sykkelandel i skolens nærområde

Lokale undersøkelser (sykkeltellinger CP**)

2.

Trafikksikkerhet

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

5.

Drift og vedlikehold

5.2

Kostnad for vintervedlikehold

7.

Holdningsskapende arbeid

7.2

Vintersykkeldag (febr)

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

8.2

Samlet arbeidsinnsats i kommunal forvaltning (årsverk pr sektor)

Vegeier

kommunen

Vi mener som sagt at rapporten fra Statens vegvesen er et kjempegodt utgangspunkt for kommunale
sykkelregnskap, og ønsker planavdelingen i Skedsmo kommune lykke til med dette viktige arbeidet! Vi
gleder oss til å lese kommunens svar på spørsmålene som ble gjentatt innledningsvis i dette brevet og ikke
minst til å få presentert resultater fra årets vintersykkelkampanje som en del av sykkelregnskapet i Skedsmo
kommune! Ved ev spørsmål ta gjerne kontakt per 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 2 - Informasjon om vintersykkelkampanje 2015/16

www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/Vintersykkelkampanje/

VEDLEGG 3a – Informasjon om vintersykkelkampanje 2016/17

www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/Vintersykkelkampanje/ (sett 14.01.17)

VEDLEGG 3b – Informasjon pr mail om vintersykkelkampanje 2016/17
From: KIRPAL SINGH
Date: 2016-12-22 10:40 GMT+01:00
Subject: vintersykkelkampanje
Hei.
Xxl på Strømmen har nå piggdekk inne bortsett fra størrelse 26’.
Du kan hente pakken din hvis størrelsen på din dekk er noe annet en 26’.
Vi beklager at det tok lengre tid enn vi forventet.
Kirpal Singh
Avdelingsingeniør
Tlf. 47 66938491
kirsin@skedsmo.kommune.no
http://www.skedsmo.kommune.no [2]

From: Kirpal Singh
Date: 2016-11-10 15:09 GMT+01:00
Subject: vintersykkelkampanjen

Xxl på strømmen er tomt med piggdekk foreløpig. De har bestilt flere og dekkene skal være i butikken i slutten av
neste uke. Hvis du har ikke fått dekk ennå, så ring til xxl før du drar ditt.
Kirpal Singh
Avdelingsingeniør
Tlf. 47 66938491
kirsin@skedsmo.kommune.no
http://www.skedsmo.kommune.no [2]

VEDLEGG 3c – Ang oppstart av vintersykkelkampanje 2016/17
From: Frode Hofset
Date: 2016-11-03 10:13 GMT+01:00
Subject: Vintersykkelkampanjen 2016 - Tilsagn
Cc: Leiv-Rune Gully, Arne Sverre Myhrvold, Kirpal Singh
Hei
Vi kan med glede meddele at du er med på vintersykkelkampanjen i år.
Vi satser på deg som «drahjelp» for å få flere på sykkelen hele året.
Vi spanderer derfor refleksvest, lyktesett og gode vinterdekk med pigger.
Dette kan du hente på Strømmen Storsenter på XXL. Der ligger det en liste med bl.a. ditt navn sammen med
dekkstørrelse som du har oppgitt.
XXL ønsker at du bare tar med hjulene til forretningen og du vil få påsatt nye høykvalitets vinterdekk.
Vi forventer til gjengjeld at du rapporterer fra de sykkelveiene som du bruker – som avtalt. Vi kommer tilbake til
dette senere.
Vi minner om den vanlige veimeldingssiden hos kommunen:
https://www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Vei/Meld-fra-om-feil-og-mangler-i-veien/
Med vennlig hilsen
Frode Hofset
Overing. Planavd
tlf 66938463/91191475
frodeh@skedsmo.kommune.no
http://www.skedsmo.kommune.no

Vintersykkelkampanjen 2016-2017
Ja, jeg vil bli en vintersyklist
* Kontaktinformasjon


Navn



Alder



Adresse



Sted



Postnummer



E-postadresse

* Dimensjon på sykkelhjul


42-406 - 20''



47-507 - 24''



47-559 - 26''



57-584 - 27,5''



30-622 - 28''



35-622 - 28''



42-622 - 28''



29''

* Størrelse på refleksvest?


S



M



L



XL



XXL

Disse nummerne (XX-XXX) finner man enten på en av sidene på dekket som sitter på sykkelen pr i dag.
Les om sykkelkampanjen på: https://www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/Vintersykkelkampanje/
Se hvor enkelt det er å opprette en spørreundersøkelse.
https://no.surveymonkey.com/r/vintersyklist

