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

Til planavdelingen i Skedsmo kommune
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Lillestrøm, 28. oktober 2017

SLF Lillestrøm og omegn gratulerer med sykkelgata i Lillestrøm og blir gjerne med på
veien videre!
Vi viser til tidligere kontakt mellom SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang
etableringen av en egen sykkelgate i Lillestrøm, senest vårt brev av 19.08.17 og felles sykkeltur med
planavdeling av 29.08.17 (jf vedlegg 1-2).
Vi har de siste årene gjentatte ganger foreslått og etterlyst den første «sykkelgata i Norges beste
sykkelby» (se f eks vår innspill til samferdselsplan 2016-2030 av 26.07.16 og konkret forslag av sykkelgata
mellom Kjellervolla skole, Skedsmo vgs og Volla barnehage i Vestbygate, Lillestrøm vgs og
kollektivterminalen i vedlegg 3).
Det er derfor med stor glede at vi gratulerer Skedsmo kommune med den første delen av byens første
sykkelgate! Etter sykkelturen i august hadde vi nok forventet at det skjer noe i denne saken, men vi ble
allikevel overrasket at det gikk så fort…

Bildet ovenfor ble tatt på ettermiddag den 26. oktober 2017, dvs bare noen få dager etter at kommunen
hadde varslet om saken på Facebook siden til Lillestrøm sykkelby (se neste side og
www.facebook.com/sykkelbyen).

Vi håper at dette bare er begynnelsen! Forskningen1 viser nemlig at det finnes mange gode grunner
for etableringen av slike sykkelgater:
Det finnes en sammenheng mellom investering i sykkelgater og en økning i antall syklister. Større sykkelandel på bekostning av
biltrafikken vil ha positiv betydning for energiforbruk, klima, støy, lokal forurensning og helse. En økning av syklister og en
nedgang i antallet biler vil vanligvis føre til mindre lokal luftforurensing og støy, og at gaten i mindre grad oppleves som en
barriere. Erfaringer fra Danmark viser også at tiltaket kan gi et mer attraktivt bymiljø som følge av færre biler og mer plass til
ulike byfunksjoner. Tre før- og etter undersøkelser gjennomført i Belgia, Nederland og Danmark bekrefter dette.

Som lokallag til Syklistens landsforening og høringsinstans i Skedsmo kommune har vi engasjert oss
for «sykkelgata» over flere år. Vi ønsker også i framtiden et tett samarbeid med kommunen i denne saken,
og mener at framtiden starter allerede nå…  Med andre ord: vi tillater oss til å komme med en liten
anmerkning allerede to dager etter den den første delen av sykkelgata ble rullet ut.
Vi er som nevnt svært positive at kommunen etablerer en sykkelgate i dette området. Men vi ble noe
overrasket over den konkrete planløsningen og ikke minst «rekkefølgen» tiltaket blir realisert. Allerede etter
to dager har vi selv observert flere trafikkfarlige situasjoner mellom biler og syklister som vist på bildet
nedenfor (og har også mottatt tilsvarende bekymringsmeldinger fra lokale syklister/ medlemmer):
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Vi er imponert over handlekraften og hastigheten dette sykkeltiltaket nå ble gjennomført, men er
altså litt bekymret for trafikksikkerheten til syklister og gående. Det gjelder særlig situasjoner der syklister
på vei mot Lillestrøm videregående skole møter biler «på rød asfalt». Vi er bekymret at ikke alle trafikanter
har samme vurdering av vikepliktsregler her… Vi er overrasket at kommunen setter i gang asfalteringen før
skiltingen, veimerkingen og ev omregulering av trafikk er gjennomført. Selv om vi er høringsinstans så har
vi ikke vært involvert i den konkrete planleggingen av dette viktige sykkeltiltaket. Vi vet derfor ikke hva
som er tenkt og planlagt framover, bortsett fra at «Brandvoldgata blir nå Sykkelgate fra Nittedalsgata til
Gjerdrumsgata og stengt for biltrafikk ved Nittedalsgata, en strekning på 230 m», jf info fra Facebook. På
Facebook leser vi også at det blir «svart asfalt for gående og rødt dekke for syklende og bilkjørende.
Etterhvert blir det også små smale blomsteroppsatser i skille mellom trafikantgruppene for trivselens skyld.
OBS bilister- nytt kjøremønster.»
Vi mener at det er svært viktig at sykkelgata introduseres godt og tydelig i lokalsamfunnet, ikke bare
med tanke på trafikksikkerheten. Vi håper at sykkelgata vil få samme symbolverdi for en framtidsrettet
sykkelby som de flotte sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon. Det er viktig å oppnå en positiv holdning blant
alle lokale trafikanter, ikke minst bilister. Etter vår mening krever slik introduksjon mer enn noen få ord på
Facebook. Det er ikke nok å skrive «OBS bilister- nytt kjøremønster». Selv om Brandvoldgata ikke ligger i
Tyskland eller Nederland (der den hadde blitt presentert slik som vist nedenfor), så savner vi tilsvarende
skilting og veimerking…

Akkurat fordi dette er noe helt nytt for alle lokale trafikanter (særlig: bilister) er det viktig å være klar
over trafikkreglene her. I skrivende stund er veimerkingen og den (manglende) skiltingen av sykkelgata
nesten misvisende… Merkingen utenfor Lillestrøm videregående skole kan oppfattes slik at hele
Brandvoldgata nå er en eneste bred gang- og sykkelvei med separate områder for gående og syklende (og
der man ikke må regne med biler i det hele tatt...)

Etter det vi forstår så er det kommunen som er ansvarlig for å gjennomføre denne type sykkeltiltak i
Norge. Hvem som har skiltmyndighet er kanskje avhengig av skilttype – men vi regner med at kommunen
har oversikt over både skilt og ev samarbeidspartnere…

Mange av de nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt kan med fordel brukes i kombinasjon med
underskilt (som f eks begrenser biltrafikken til beboere i sykkelgata). I tillegg til et forbudt mot (det meste
av) motorisert transport vurderer vi det som svært viktig å begrense hastighet og å regulere kjøremønsteret i
området for å begrense gjennomkjøring av sykkelgata.
Vi ønsker lykke til med det framtidige arbeid med sykkelgata – og er som sagt gjerne med på veien
videre! I første omgang ber vi om en kort tilbakemelding pr mail til lillestrom@syklistene.no ang planlagte
trafikksikkerhetstiltak i sykkelgata i nærmeste framtid.
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail
Vedlegg 1-3
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Til planavdelingen i Skedsmo kommune
postmottak@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 19. august 2017

SLF Lillestrøm og omegn er fortsatt på jakt etter sykkelgata i Lillestrøm
Vi viser til tidligere kontakt mellom SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang
etableringen av en egen sykkelgate i Lillestrøm. Vi har de siste årene gjentatte ganger foreslått og etterlyst
den første «sykkelgata i Norges beste sykkelby» (se f eks vår innspill til samferdselsplan 2016-2030 av
26.07.16 og konkret forslag av sykkelgata mellom Kjellervolla skole, Skedsmo vgs og Volla barnehage i
Vestbygate, Lillestrøm vgs og kollektivterminalen, jf vedlegg 1-2).
Vi er dessverre vant til at ikke alle våre henvendelser til Skedsmo kommune blir besvart, men håper
allikevel at slik innspill tas på alvor og at fagfolk på rådhuset i denne saken her har anledning til å vise hvor
flinke de er for å presentere gode trafikkløsninger for kommunens innbyggere. Det finnes massevis av
sykkelgater i Europa, så dette må ikke bli så vanskelig…

Sammenlignet med andre europeiske naboland ligger Norge dessverre fortsatt langt tilbake når det
gjelder planlegging og realiseringen av sykkelgater, men det finnes såpass mange gode argumenter for dette
sykkel-/ trafikktiltaket at det etter vår mening bare er et tidsspørsmål før også syklister «her på berget»
kommer til å nyte kvaliteten av slike sykkelgater (jf omfattende dokumentasjon i vedlegg 3). De første
sykkelgatene realiseres i disse dager… (jf eksempler fra Porsgrunn og Stavanger i vedlegg 4).
Vi synes det hadde vært beklagelig hvis Skedsmo kommune (med Lillestrøm som flere ganger ble
kåret til landets beste sykkelby) ikke er blant de første kommunene som presenterer egne sykkelgater. Vi
ber om en kort tilbakemelding pr mail til lillestrom@syklistene.no hva som er status i denne saken!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail
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På skattejakt i Lillestrøm og omegn
Vi er på jakt etter sykkelgata i Lillestrøm og sykkelekspressvegen inn til Oslo.
Bli med på våre sykkelturer i august 2017!
Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Trafikk og politikk
19. august 2017 Carsten Wiecek

I Nittedalsgata skjer det mye i disse dager…. – men når får Lillestrøm sin første sykkelgate?

SLF Lillestrøm og omegn har de siste årene arrangert flere sykkelturer med flinke fagfolk fra planavdeling i
Skedsmo kommune. Neste gang vi drar på tur med kommunens sykkelplanleggere er på tirsdag, 29.08.17
kl 16-17 (med start og slutt ved bysykkelstativet foran sykkelhotellet ved Lillestrøm stasjon). Det blir en
rolig sykkeltur med to av rådhusets fremste sykkeleksperter der du kan komme med innspill og få
informasjon om kommunens planer av nye sykkelveger. Vi er særlig spent på oppdatert informasjon om
kommunens planer for en egen sykkelgate som vi har etterlyst i flere år (les gjerne vårt brev av i dag her).
Allerede på lørdag 26.08.17 kl 10 inviterer vi igjen på sykkeltur til Oslo. Denne fantastiske turen langs
Alnaelva og Svartdalen fram til Grønland i Oslo har nesten blitt en klassiker for vårt lokallag. Hvis du ikke
har syklet der skulle du absolutt vurdere å bli med denne dagen! Fra sykkelsete vil du se helt nye sider av
Oslo og de "første forsøk" på noe som ligner på sykkelekspressveger inn til hovedstaden...
Ta gjerne kontakt per mail til lillestrom@syklistene.no ved ev spørsmål – og bli med!
PS: På alle våre sykkelturer gjelder at den enkelte deltaker er ansvarlig for egen sikkerhet, og at barn må
følges av voksen omsorgsperson (jf her)
www.syklistene.no/aktuelt/skattejakt-i-lillestrom/

Vedlegg 3a – Sykkelgate mellom Kjellervolla skole, Skedsmo vgs og Volla barnehage i Vestbygate, Lillestrøm vgs og kollektivterminalen

Kilde: Sykkelkart fra www.skedsmo.kommune.no
Vedlegg 3b – Sykkelgate (illustrasjonsbilde fra Freiburg i Tyskland – kilde: SLF LOO)

