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Til planavdelingen i Skedsmo kommune, v/ Torgeir Hellesen
Lillestrøm, 30. november 2017

SLF Lillestrøm og omegn oversender resultater fra brukerundersøkelsen om
vintersykling i november 2017
Vi viser til tidligere kontakt ang vintersykkelkampanjer både fra Skedsmo kommune og vårt
lokallag samt mailkorrespondansen ang brukerundersøkelse om vintersykling november 2017 og sykkeltur
med «våre og kommunale» vintersyklister jan/ febr 2018.
Vintersykling er ett av våre satsingsområder i SLF Lillestrøm og omegn og vi synes derfor at det er
svært positivt at Skedsmo kommune i år for tredje gang arrangerer en vintersykkelkampanje med 100
deltakere. Vårt lokallag startet november 2017 en egen liten vintersykkelkampanje for kvinner «Piggene
ute!» (jf vedlegg 1-2 og her www.syklistene.no/aktuelt/smarte-kvinner-har-piggene-ute/).
24.11.17 var den første dagen med mye snø i Lillestrøm og omegn og vi ba derfor våre kvinnelige
vintersyklister «med piggene ute» om en liten tilbakemelding. Fordi vi bare har 10 deltakere ønsket vi å
inkludere i denne undersøkelsen også kommunens deltakere (samt «uorganiserte vintersyklister» ).
Takket være et godt og effektivt samarbeid med planavdelingen i kommunen ble vår invitasjonen til å delta i
undersøkelsen videresendt til 100 kommunale vintersyklister (jf vedlegg 3). Vi oversender herved
spørreskjemaet samt svarene fra totalt 51 vintersyklister i denne undersøkelsen (jf vedlegg 4-5).
Undersøkelsen gir et interessant øyeblikksbilde på vinterens første snødag i Lillestrøm og omegn
(se f eks konkrete vurderinger fra 34 av våre 51 vintersyklister i vedlegg 5). Kort sagt viser svarene at bare
15,7 % av vintersyklistene var tilfreds med vedlikehold av sykkelvegnettet den 24.11.17. Riktignok har
nesten halvparten av respondentene ikke syklet denne dagen… men også det er interessant, fordi ca 20 %
syklet ikke eller mindre/andre veier nettopp pga værforholdene (bare 49 % syklet som vanlig denne dagen).
Men personene som svarte kan vel allikevel med rett kalles for vintersyklister, fordi mer enn 75 % av oppgir
å sykle om vinteren minst 3-5 ganger pr uke. Den høye kvinneandelen kan trolig forklares med at alle 10 de
kvinnelige deltakere «med Piggene ute» svarte, mens bare en tredjedel av de 100 kommunale vintersyklister
ble med i undersøkelsen. Det er også interessant å merke seg at vintersyklister i denne undersøkelsen er godt
voksne personer (bare 4 av 51 er under 30 år).
Selv om dette bare var en liten stikkprøve så mener vi at det er viktig å følge opp resultatene. Når
selv motiverte og erfarne vintersyklister lar være å sykle «når det begynner å snø» og/eller er såpass kritisk
til vedlikehold av sykkelvegnettet på en dag der det teller, da er det vel fortsatt en jobb å gjøre… Vi håper at
planavdelingen er med når/hvis vi ev gjentar slik stikkprøveundersøkelse senere i vinterperioden 2017/18.
Ellers gleder vi oss til den avtalte sykkelturen med våre vintersyklister i januar – februar 2018 (jf vedlegg 6)
og vil snart komme tilbake med et konkret turforslag.

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 – Informasjon om vintersykkelkampanjen 2017/18 (pr 10.10.17)

www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Sykkel/vintersykkelkampanje/ (pr 10.10.17)

Vedlegg 2

Syklistene > Aktuelt > Smarte kvinner har piggene ute

Smarte kvinner har piggene ute!
SLF Lillestrøm og omegn arrangerer egen vintersykkelkampanje for kvinner der deltakere får gratis
piggdekk, inkl mekkekurs! Bli med i kampanjen «Piggene ute!» og få gratis vintersykkelpakke!
Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Familie og hverdag
21. oktober 2017 Carsten Wiecek

Som deltaker i kampanjen «Piggene ute!» får du blant annet gratis piggdekk fra Schwalbe. Bli med!

SLF Lillestrøm og omegn inviterer i samarbeid med Wilhelmsens utleie 10 kvinnelige vintersyklister til å bli med i
vintersykkelkampanjen «Piggene ute!» i perioden november 2017 til mars/april 2018. Som deltaker i kampanjen får
du gratis vintersykkelpakke bestående av enkle lykter, refleks, piggdekk fra Schwalbe. Videre inviterer vi deg til et
lite mekkekurs der vi (sammen med deg!) monterer dekk på din egen sykkel. Du selv forplikter deg til å teste
vinterdekk i hele vinterperioden og til å delta i en liten spørreundersøkelse ved slutten av sesongen.
Alle lokale kvinnelige syklister kan søke om å bli med i kampanjen, men våre medlemmer vil bli prioritert. Vi
forbeholder oss ellers retten til å velge ut deltakere etter tilgjengelig dekkstørrelse og geografi. I samarbeid med
Wilhelmsen utleie tilbyr vi piggdekk i størrelsen 26’’ (47-559) og 28’’ (42-622).
Hvis du ønsker å bli med i denne kampanjen, send mail med stikkord «Piggene ute!» så fort som mulig og senest
31.10.17 til lillestrom@syklistene.no, sammen med din adresse og størrelsen til dine sommerdekk!
Vårt lokallag jobber for økt sykkelandel i Lillestrøm og omegn, slik at flere velger sykkel som fremkomstmiddel i sin
egen hverdag – året rundt! Vintersykling er derfor ett av våre satsningsområder. Allerede vinteren 2012
gjennomførte vi en egen vintersykkelkampanje (jf vår temaside om vintersykling der du også finner mer info om
årets kampanje). Skedsmo kommune har fulgt etter de siste tre årene ved å arrangere omfattende kampanjer for
vintersyklister! Slike kampanjer er kjempepopulære og svært effektive (jf vårt brev av i dag her). I år skal vi altså ha
fokus på kvinnelige vintersyklister. Grunnen er at sykkelandelen blant kvinner er lavere enn blant menn og fordi vi
gjentatte ganger har blitt kontaktet av kvinnelige syklister som ønsket seg mekkekurs. Få piggene ut, og bli med!
www.syklistene.no/aktuelt/smarte-kvinner-har-piggene-ute/

Vedlegg 3
Emne: SV: SLF LOO med to spørsmål til deltakere i kommunens vintersykkelkampanje
Dato: 2017-11-23
Avsender: Torgeir Hellesen <torhell@skedsmo.kommune.no>
Mottaker: "lillestrom@syklistene.no" <lillestrom@syklistene.no>
Da har vi sendt ut en mail med informasjon om undersøkelsen deres. Satser på dere får
mange svar!
Torgeir
Fra: lillestrom@syklistene.no [mailto:lillestrom@syklistene.no]
Sendt: onsdag 22. november 2017
Til: Torgeir Hellesen <torhell@skedsmo.kommune.no>
Emne: SLF LOO med to spørsmål til deltakere i kommunens vintersykkelkampanje
Se mail nedenfor og info på vår Facebook side facebook.com/slfloo
Vennligst videresend linken nedenfor til deres 100 kommunale vintersyklister og ber dem
om å svare på to korte spørsmål i vår lille undersøkelse her:
https://goo.gl/forms/jjtod4qmIUZLWPpR2
Takk!
Mvh
Carsten Wiecek
Styreleder i SLF Lillestrøm og omegn
syklistene.no/lillestrom
facebook.com/slfloo
Emne: SLF LOO spør deltakere i vintersykkelkampanjen "Piggene ute!"
Dato: 2017-11-22
Kjære deltakere i vintersykkelkampanjen Piggene ute!
I dag kom snøen, og vi lurer på hvordan det gikk med dere og deres piggdekk?
Vennligst svar på to korte spørsmål i vår lille undersøkelse her:
https://goo.gl/forms/jjtod4qmIUZLWPpR2
Takk!
Mvh
Carsten Wiecek
Styreleder i SLF Lillestrøm og omegn
syklistene.no/lillestrom
facebook.com/slfloo
VEDLEGG
Velkommen til denne brukerundersøkelsen om vedlikehold av sykkelvegnettet i Lillestrøm
og omegn på onsdag, 22.11.17 - den første dagen med mye snøfall for syklister og andre
trafikanter i regionen vår.
SLF Lillestrøm og omegn inviterer alle lokale vintersyklister til å delta i denne lille
brukerundersøkelsen og håper at flest mulig vil besvare noen få spørsmål om
vintersykkelforhold i Lillestrøm og omegn den 22.11.17.
Men vi er særlig interessert i tilbakemeldingen fra deltakere i årets vinterkampanjer.
Skedsmo kommune gjentar i år for tredje gang en vintersykkelkampanje med 100 deltakere.
SLF Lillestrøm og omegn gjennomfører en egen vintersykkelkampanje for kvinner (med
"Piggene ute") der alle deltakere fikk piggdekk, lykter, refleks og ble invitert til
eget mekkekurs, jf www.syklistene.no/aktuelt/smarte-kvinner-har-piggene-ute/
Denne undersøkelsen stenges søndag 26.11.17, og resultater vil bli publisert på
www.slfloo.com/arkiv/brukerundersokelser/ kort tid etter. Mer info om vintersykling
finnes på www.slfloo.com/fokus/vintersykling/. Takk for at du sykler og deltar i
undersøkelsen!

Vedlegg 4 – Spørreskjemaet

_____________________________________________________

Vedlegg 5 – Resultater

(se alle svar på neste side)

Bakgrunn for din vurdering i spørsmål 2 (oppgi gjerne hvilke konkrete veier/ strekninger du vurderer, hvor og hvor mange km
du har syklet osv):
(sortert etter svar på spørsmål 2 «Hvor tilfreds var du med vedlikeholdet av sykkelveiene den 22.11.17 (brøyting, strøing)?»)

svært lite
tilfreds

lite tilfreds

Hele Alexander kiellandsgate. Sykkelsti var ikke måkt
På fortauene i nærheten av Kjeller Skole (Kunnskapsveien og Fetveien) var snøen fra bilveien
brøytet opp på fortauet. Fortauet var ikke brøytet. Dermed ble det veldig mye snø og umulig å
sykle der med sykkelvogn (i tillegg var det nesten umulig å trille sykkelen, pga snømengden).
Dermed måtte jeg ut i veibanen, noe som ikke føles trygt.
Fra Volla til Kirkegata 1 i lillestrøm
Fra Volla barnehage til Lillestrøm stasjon
Ikke brøytede veier og fortau. Farlig glatt med snø oppå is.
Strekning Lillestrøm - Skedsmokorset var kunne nesten ikke sykles i dag morges, til tross for gode
piggdekk, forholdet var bedre i ettermiddag, men fortsatt ganske dårlig i smågater med blandet
trafikk. ikke bra nok, dersom kommunen vil at flere skal sykle om vinteren!
Dårlig merket sykkelvei i Brandvollgata. Jeg syklet 1 km til og fra jobben
Idag var det mulig å sykle til jobb, men ikke hjem. Gang og sykkelfelt fra Lillestrøm stasjonen til
Volla var veldig glatt og siden det regnet og var snø på gangveien ble det for glatt å sykle. Burde
vært strødd på ettermiddagen når været endret seg. Ellers er jeg veldig fornøyd med mine
piggdekk.
De hadde brøytet men det var en liten stund siden slik at det ble mest gåing hjem. Skled alt for
mye. Av 5 km så syklet jeg 1,5.
Fra Brånåshagen til Skedsmokorset 4 km (ikke måkt før kl 14)
Gjerdrumsgata-lillestrøm togstasjon
Syklet tur-retur mellom Skedsmokorset og Kjeller Flyplass. Syklet via Holt Vestvollen, og brukte
delvis sykkel/gangvei og bilvei. Det var vanskelige sykkelforhold ("slingrete") på grunn av relativt
mye snø både på vei og sykkelvei. Men jeg har selvsagt forståelse for at det tar tid å få renset alle
veier/sykkelvier for snø en slik dag. Jeg syklet også samme rute idag, og da var det mye is, men
piggdekkene gjorde jobben:-)
Jeg sykler tur retur Lillestrøm - Oslo sentrum. Turen fra Lillestrøm til Oslo kl 06.45 gikk greit hele
veien. Hjem kl 15.00 fra Oslo gikk det greit helt til Karihaugen. Derfra og til Lillestrøm var det ikke
brøytet på gang og sykkelveier. Tør ikke sykle i veibanen på slike dager så det ble veldig tungt og
vanskelig å sykle. Turen gikk uten uhell men jeg brukte 30 min lenger en vanlig. En fin treningsøkt
ble det da.
Mye snø og glatt ned strømsdalen, måtte sykle i bilbanen og det ble noen stygge forbikjøringer.
Dårlig brøyting av gang/sykkelvei langs Nittedalsgata.
Ble ikke brøytet før utpå kvelden
Sykkelfeltet ikke brøyta i solheimsgata, og smågatene fra SF kino var ikke brøyta, men fra 22.11 til
idag 23/11 har jeg sykla 6.2 km.
Fortau og gang sykkelvei mellom Strømmen og Ahus ikke måkt for snø.
Jeg så at det var dårlig brøytet langs flomvollen, så jeg gikk istedet for å sykle. Bruker sykkelen til
trim.
Kjeller
Mye av snøen var måket bort på sykkelfeltet jeg bruker.

tilfreds

Fra lillestrøm togstasjon til lillestrøm videregående skole
Storgata i Lillestrøm, Chr.Tomtersvei i Rælingen. Ikke brøytet hverken da jeg syklet til eller fra
jobb. Framkommelig, men litt løs snø og vinglete føre.
Fra Lillestrøm stasjon og rundt omkring i byen til hjemme. Det er ca. 2 - 3 km.
svært tilfreds Jeg syklet fra Gjerdrumsgata 46 til Lillestrøm stasjon og tilbake.
Kjeller, Volla og Vigernes
Jeg fikk haike til stasjonen i dag, så har faktisk ikke vært ute og gått i det hele tatt, men det ser
vet ikke
ikke ut som det er brøyta i Rælingen.
På vei fra Fjerdingby til Lillestrøm på morgenen var det fint å sykle med med lett snøvær og -9
grader. Veien hjem var ikke fullt så enkel å sykle. Det hadde kommet en del snø siden det hadde
blitt brøytet, og temperaturen hadde krøpet nærmere 0. Det ble mer seiling og spinning enn
sykling, og den siste kilometeren måtte jeg trille sykkelen. Men det var allikevel en fin tur - og
piggene fungerer ellers fint 😊
Syklet ikke, så fikk ikke med meg tilstanden
Jeg syklet på bilveiene fra Volla til Lillestrøm stasjon den 22.11.17. Syklet derfor ikke på en
sykkelvei den dagen. I dag derimot syklet jeg på sykkelvei fra Furulunden barnehage langs
flomvollen til Lillestrøm stasjon. Sykkelveiene der var uten is nesten hele veien. Veldig bra
Ferie i syden
Var ikke ute denne dagen, da jeg var syk.
var ikke i form til å sykle denne dagen.
Syklar tur/retur Skjetten - Blindern. Alle sykkelvegar fungerer bra med unntak av Bråteveien. Den
var ikkje feia på eit par månaden, og då kulda kom, vart vegen strødd. Må kanskje sykle via
Olavsgaard i vinterhalvåret.

Vedlegg 6
Emne: SV: SLF LOO på sykkeltur med planavdelingen og «kommunale vintersyklister» i 2018 (katalog)
Dato: 2017-11-20
Avsender: Torgeir Hellesen <torhell@skedsmo.kommune.no>
Mottaker: "lillestrom@syklistene.no" <lillestrom@syklistene.no>
Dersom det er behov for et møte for å diskutere nærmere rundt turen i januar/februar så kan vi jo sette av tid til et møte. Og,
for oss er det selvsagt mulig å ta møtet på ettermiddag en dag slik at det skal passe for dere som driver i frivilligheten.
Torgeir
Fra: lillestrom@syklistene.no [mailto:lillestrom@syklistene.no]
Sendt: lørdag 18. november 2017
Til: Torgeir Hellesen <torhell@skedsmo.kommune.no>
Emne: SLF LOO på sykkeltur med planavdelingen og «kommunale vintersyklister» i 2018 (katalog)
Viser til telefonsamtalen av 17.11.17 der vi avtalte følgende sykkelturer i 2018
1) jan/ febr 2018 - tur med "kommunal vintersyklister"
2) april/ mai 2018 - vårtur med planavdeling (fokus på sykkelekspressvegg til Oslo)
3) sept/ okt 2018 - høsttur med planavdeling (tema avtales nærmere)
Alle disse turer vil allerede bli nevnt i vår første utgave av turkatalogen for 2018 som publiseres desember 2017.
Mens vi har god tid til planleggingen av vår- og høstturene, ønsker vi å avtale noe mer konkret rundt vintersyklist turen i løpet av
desember 2017, slik at vi ev kan "komme i gang" nok så fort ved god værforhold i januar/ februar 2018. Vi kommer tilbake til
saken.
Mvh
Carsten Wiecek
Styreleder i SLF Lillestrøm og omegn
syklistene.no/lillestrom
facebook.com/slfloo
Emne: SV: SLF LOO på sykkeltur med «kommunale vintersyklister» i 2018
(katalog)
Dato: 2017-11-15
Avsender: Torgeir Hellesen <torhell@skedsmo.kommune.no>
Mottaker: "lillestrom@syklistene.no" <lillestrom@syklistene.no>
Sett meg som kontaktperson du - går bra det!
Torgeir
Emne: SV: SLF LOO planlegger sykkeltur 2018 ( med planavdelingen?)
Dato: 2017-10-02
Avsender: Torgeir Hellesen <torhell@skedsmo.kommune.no>
Mottaker: "lillestrom@syklistene.no" <lillestrom@syklistene.no> Kopi
til: Frode Hofset <FrodeH@skedsmo.kommune.no>
Takk for deres forespørsel om deltakelse fra Skedsmo kommunens
planavdeling til deres planlagte sykkelturer.
For oss er det viktig å ha god dialog med innbyggerne og de som ferdes i
kommunen. Det er derfor helt naturlig for oss å være positiv til å delta
på deres sykkelturarrangementer. Det er fint om vi kan sette oss ned en
dag og ta et møte der vi får høre litt om deres planer, og vi kan si
litt om hva dere kan forvente av oss. Som kontaktperson i planavdeling
kan dere forholde dere til undertegnede.
Vi hører fra dere når dere er klar for å kunne ta et møte om
samarbeidet.

