
  

   
«Ikke kall meg sykkelby!»  

 

 

 

 

 

 

 

          Tanker og tall om sykkelforhold og sykkelandeler  

            i Norges nest-beste sykkelby 

 

 SLF Lillestrøm og omegn, v/ styreleder Carsten Wiecek 

Rotary Lillestrøm, 25.09.18 
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Innhold 

• Kort om vårt lokallag og vårt arbeid for 

bedre lokale sykkelforhold 

• Fakta om undersøkelsen Syklist i egen by 

• Diskusjon om begrepet sykkelby og 

virkeligheten i Lillestrøm sykkelby 

(stikkord: sykkelregnskap, sykkelandeler, 

sykkelgate osv) 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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SLF Lillestrøm og omegn 
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Om SLF LOO 

• lokallag til Syklistenes landsforening som 

ble stiftet 2011 

• med ca 230 medlemmer fra fire kommuner 

på Nedre Romerike: Fet, Rælingen, 

Skedsmo og Sørum 

• kreativ-konstruktiv-kritisk NGO  

med faglig fokus og høyt aktivitetsnivå 

(høringsinstans bare i Skedsmo) 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Folkehelse 

mailto:lillestrom@syklistene.no
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Satsingsområder 

• Sykling som folkehelse og miljøtiltak 

• Å fremme barn og sykling 

• Å fremme vintersykling 

 

(…samt fokus på kommunalt sykkelregnskap, 

sykkelgata, sykkelekspressveg til Oslo og i 

2018: tematiske sykkelturer) 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
https://slfloo.com/fokus/folkehelse-og-miljo/
https://slfloo.com/fokus/la-barna-sykle/
https://slfloo.com/fokus/vintersykling/
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Våre aktiviteter 

 
·  vintersykkelkampanjer 

·  winter bike to work day 

·  sykle til jobben 

·  sykkelens dag 

·  sykkelturer 

·  sykkelfestivaler 

·  ferdighetsprøve for barn 

·  sykkelkurs for 

innvandrerkvinner 

·  innsamling av brukte sykler 

·  sykkeltaxi kurs 

·  europeisk mobilitetsuke 

·  synlig syklist 

·  fotokonkurranser 

·  kampanjer 

·  sykkeltellinger 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/vintersykkelkampanjer/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/winter-bike-to-work-day/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/winter-bike-to-work-day/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/winter-bike-to-work-day/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/winter-bike-to-work-day/
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https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/winter-bike-to-work-day/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/winter-bike-to-work-day/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykle-til-jobben/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelens-dag/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelturer/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelfestivalen/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/ferdighetsprove-for-barn/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelkurs-for-innvandrerkvinner/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelkurs-for-innvandrerkvinner/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/innsamling-av-brukte-sykler/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkeltaxi/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/europeisk-mobilitetsuke/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/synlig-syklist/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/fotokonkurranser/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/kampanjer/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkeltellinger/
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Tematiske sykkelturer 
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Turkatalog 2018 
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Multimodal sykkeltur 

 

 

 

 

 

 

 

    …med Norsk Brompton Klubb i mobilitetsuka 2018 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Gratis sykkelsjekk i 

mobilitetsuka 

 

 

mailto:lillestrom@syklistene.no
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Gratis førerkort i 

mobilitetsuka 

 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Synlig syklist 
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Sykkelløype for barn & 

kurs for innvandrerkvinner 
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Innsamling av brukte sykler 

og THE BIKES 

…for flyktninger 



  

   

25.09.18 side 16 

THE BIKES på sykkelhotellet 
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THE BIKES  

om Norges 

beste 

sykkelby… 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Norges beste sykkelby? 

 

 

 

 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Who’s best – and why? 

Lillestrøm ble 2008, 2010, 2012, 2014 og 2016  

fem ganger kåret til landets beste sykkelby  

i undersøkelsen Syklist i egen by, men… 

 

Kristiansand vant i 2018! 
 

Hvorfor - og hva kjennetegner egentlig en 

(god) sykkelby?  

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Sykkel FAKE 

NEWS? 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Hva er kvalitet? 
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Kvalitet av sykkelveger… 

mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Subjektiv vs objektiv 

It’s there what you feel! 

…men er det alt, og hva er «riktig»? 

 

Subjektiv trygghetsfølelse eller  

objektiv/statistisk sikkerhet? 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Brukerundersøkelse 

 «Syklist i egen» by er en spørreundersøkelse og 

kåring av Norges beste sykkelby som gjennomføres 

annethvert år i regi av Syklistenes Landsforening 

Det er syklistene selv, de som kjenner forholdene 

best, som svarer på undersøkelsen… 

Undersøkelsen ble gjennomført siden 2008 – og til 

2016 kom Lillestrøm på 1. plass  

2018 ble for første gang også «objektive funn» 

inkludert i kåringen av landets beste sykkelby 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Syklist i egen by:  

11 spørsmål… 
1. Hvordan synes du forholdene er for sykling? 

2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler? 

3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med 

sykkel? 

4. Hva synes du om standarden på veganlegg for sykling 

(sykkelfelt, sykkelveger, gang- og sykkelveger)? 

5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet? 

6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om 

sommeren? 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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…og subjektive svar 

7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om 

vinteren (brøyting, strøing)? 

8. Er du tilfreds med antall sykkelparkeringsstativ? 

9. Er du tilfreds med plasseringen av 

sykkelparkeringsstativene? 

10. Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved 

kollektive transportmidler? 

11. Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på 

kollektive transportmidler (lokale reiser)? 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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…pluss objektive funn: 

1. Hvor stor andel av plan for hovedsykkelveinettet er utbygget? 

2. Er det gjennomført enkle tiltak det siste året? 

3. Er det gjennomført offentlige sykkelkampanjer/ 

kommunikasjonstiltak det siste året? 

4. Benyttes Statens vegvesen Håndbok R610 som standard i drift 

av sykkelanlegg sommer og vinter? 

5. Er det gjennomført reasfaltering av hele eller deler av 

sykkelveinettet de siste 3 år? 

6. Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? 

7. Finnes det bysykkelordning som er tilgjengelig for alle 

innbyggere? 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Store ord & små tall 
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…og  

enda  

flere  

tall 
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Objektive sykkelforhold 

i Norge… 

 

 

 

 

 

 

Trondheim og Stavanger fikk 19,5 av 22 poeng, 

Kongsberg og Kristiansand kom på 3. og 4. plass, mens 

Lillestrøm delte plass 5 med Asker 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Objektive sykkelforhold  

i Lillestrøm 

 

 

 

 

 

 

…null poeng for bruk av Handbok fra Statens vegvesen 

om drift av sykkelanlegg og manglende ordning for 

tilbakemeldinger fra brukerne 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Subjektive sykkelforhold  

i Lillestrøm 

 

 

 

 

 

 

…Syklistene i Lillestrøm er minst fornøyd med sammenheng 

og vintervedlikehold av sykkelvegnettet samt mulighet for 

kombinasjon av sykkel og kollektivtransport 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Oppfølging av resultatene… 

(subjektiv) 

5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet? 

(snitt Lillestrøm 3,3 – alle 2,3) 

7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene 

om vinteren (brøyting, strøing)? (snitt Lillestrøm 2,6 – 

alle 2,4) 

11. Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på 

kollektive transportmidler (lokale reiser)? (snitt 

Lillestrøm 2,7 – alle 2,4) 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Oppfølging av resultatene… 

(objektiv) 

Hvor stor andel av plan for hovedsykkelveinettet er 

utbygget? 85% 

Benyttes Statens vegvesen Håndbok R610 som standard 

i drift av sykkelanlegg sommer og vinter? Nei 

Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra 

brukerne? Nei 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Sykkelregnskap 
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Et sykkelregnskap… 

• viser resultatene av felles offentlig innsats 

fra stat, fylke og kommune for økt 

sykkelbruk i et geografisk avgrenset 

område, som en kommune eller en by 

• utarbeides jevnlig, for å vise utviklingen 

over tid 

 
(se rapport fra Statens vegvesen) 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Sykkelregnskap – 

hvorfor? 
• gjenspeiler målene for sykkelpolitikken og hjelper 

å vurdere sammenhengen mellom politikk, 

handling og regnskap 

• gir god informasjon til innbyggerne 

• godt verktøy for å følge opp og synliggjøre samlet 

innsats for økt sykling – og måle resultatene 

• gir svar om målene nås, dvs om tiltakene fungerer 

eller skulle endres/forbedres/utvides eller flyttes… 

 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Rett tiltak – på rett sted? 
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Sykkeltellinger med 

Counterpoint 

mailto:lillestrom@syklistene.no
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Lokale sykkelandeler 

• siden winter bike to work 

day februar 2015 har vi 

gjennomført mer enn 300 

tellinger på 50 definerte  

steder (counterpoints) i 

Skedsmo 

• sykkelandelen på ca 3 % 

ligger under nivået som 

kommunen selv angir - og 

veldig langt under de 

kommunal/ nasjonale 

måltallene… 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Takk for 

oppmerksomheten og… 

•  
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Keep cycling - og ta kontakt! 

SLF Lillestrøm og omegn 

Ragnhild Jølsensveg 44c 

2006 Løvenstad 

 

v/ styreleder Carsten Wiecek 

lillestrom@syklistene.no 

 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

 

mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.syklistene.no/lillestrom
http://www.facebook.com/slfloo

