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Til Skedsmo kommune, v/ teknisk sektor (ekspedts@skedsmo.kommune.no), 
med kopi til digitaliseringsdirektør Torbjørn Pedersen (torpede@skedsmo.kommune.no) 

Lillestrøm, 1. desember 2018 

SLF Lillestrøm og omegn rapporterer vegsaker via fiksgatami mens kommunen fikser 

egen nettside 

Vi viser til tidligere kontakt mellom Skedsmo kommune og SLF Lillestrøm og omegn ang 

manglende plattform for digital dialog med syklister som ønsker å melde feil/mangler i veien, særlig våre 

henvendelser av 16.01.18 og 17.06.17 samt deres svar av 27.06.18. 

Vi har lenge etterlyst en digital plattform i Skedsmo kommune som gjør det mulig for våre lokale 

syklister å rapportere og følge opp «vegsaker», og saken ble veldig aktuell sommer 2018. I forbindelse med 

kåringen av landets beste sykkelby i årets brukerundersøkelse Syklist i egen by skulle den (manglende) 

plattformen/ ordningen for tilbakemeldinger fra lokale syklister i Skedsmo bli avgjørende for sluttresultatet i 

denne undersøkelsen… 

Riktignok hadde Lillestrøm sykkelby også i år de mest fornøyde lokale syklister i 

brukerundersøkelsen Syklist i egen by. Men det var Kristiansand som ble kåret til Norges beste sykkelby, 

fordi lokale sykkelforhold i Kristiansand objektivt sett ble vurdert som bedre enn i Lillestrøm. Kristiansand 

hadde altså ikke bare god score på brukerundersøkelsen, men også på objektive indikatorer. For første gang 

siden undersøkelsen ble gjennomført i 2008 ble i år nemlig også et utvalg av objektive indikatorer inkludert i 

undersøkelsen. Basert på disse objektive indikatorer kommer Lillestrøm faktisk bare på femte plass – etter 

Trondheim, Stavanger, Kongsberg og Kristiansand. Oversikten nedenfor viser betydningen av den 

(manglende digitale) ordningen for tilbakemelding fra brukerne i denne undersøkelsen: 
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1 Hvor stor andel av plan for hovedsykkelveinettet er 
utbygget? * 

7,5 7,5 10,0 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 7,5 5,0 

2 Er det gjennomført enkle tiltak det siste året? ** 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3 Er det gjennomført offentlige 
sykkelkampanjer/kommunikasjonstiltak det siste året? ** 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4 Benyttes Statens vegvesen Håndbok R610 som standard 
i drift av sykkelanlegg sommer og vinter? ** 

2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Er det gjennomført reasfaltering av hele eller deler av 
sykkelveinettet de siste 3 år? ** 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

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

2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

7 Finnes det bysykkelordning som er tilgjengelig for alle 
innbyggere? ** 

2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

SUM POENG  19,5 19,5 18,0 17,5 15,5 15,0 13,0 15,0 15,5 13,0 

*       1-29 % = 1, 30-49 % = 2,5, 50-69 % = 5, 70-89 % = 7,5, 90-100 = 10 poeng 

      **    0 eller 2 poeng 
***  her vises bare poengsum for de første fem sykkelbyer 
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Mens våre nabokommuner Rælingen og Sørum har lenge hatt en slik (digital) tilbakemeldings-

ordning venter vi fortsatt på en digitalisering for syklister i Skedsmo… (jf vedlegg 1). Da vi juni 2018 fikk 

følgende svar fra kommunen…  

 

«Egen ordning for varsling fra brukerne har det ikke vært i kommunen. Det har derimot alltid vært 

slik at vi har kunne ta imot meldinger fra brukerne både på telefon, e-post, eller ved oppmøte på 

rådhuset. Vi tolket derimot ikke dette som et «eget» system og svarte derfor med nei på det 

spørsmålet. Til orientering er kommunen i gang med arbeidet med et slik system for kommunale 

tjenester og dette er forhåpentlig på plass i god tid før neste kåring.» 

 

…bestemte vi oss til å satse på andre samarbeidspartnere. For å komme videre med saken ba vi blant annet 

THE BIKES om hjelp   

 

      
 

      
 

Som syklister er vi eksperter på snarveier og vi har derfor bestemt oss for å hjelpe både Skedsmo 

kommune, og lokale syklister i Lillestrøm og omegn med en digital snarvei her! Mens kommunen altså 

fortsatt jobber med etableringen av et eget system har vi nå tatt i bruk et etablert system – som brukes over 

hele landet. Med god starthjelp av våre fargerike sykler THE BIKES rapporterer vi fra og med desember 

2018 feil og mangler i sykkelveger i Lillestrøm og omegn via nettsiden www.fiksgatami.no (jf vedlegg 2). 

THE BIKES er som kjent siden sommer 2018 ute på tur i Lillestrøm og omegn, og har da vært plassert 

ulike steder for å vise til gode sykkelsaker, eller for å etterlyse bedre sykkelløsninger… På denne måten har 

THE BIKES blitt lagt merke til av mange lokale syklister, og har selv også observert en god del ting! Noen 

av disse observasjonene rapporterte vi dag via www.fiksgatami.no. Linkene nedenfor viser våre første 

rapporter (alle sammen med fokus på trafikksikkerhet, jf også vedlegg 3-4): 

 www.fiksgatami.no/report/56016 (sykkelgata som mangler skilt...) 

 www.fiksgatami.no/report/56017 (sykkelfelt som drukner...) 

 www.fiksgatami.no/report/56018 (trafikksikker undergang som er farlig…) 

 www.fiksgatami.no/report/56021 (snarvei som vi har ventet på i mer enn fire år…) 

http://www.fiksgatami.no/
http://www.fiksgatami.no.de/
http://www.fiksgatami.no/report/56016
http://www.fiksgatami.no/report/56017
http://www.fiksgatami.no/report/56018
http://www.fiksgatami.no/report/56021


Med andre ord: Vi har ventet lenge nok på en egen plattform i Skedsmo der kommunen kan ta imot 

tilbakemeldinger fra lokale syklister, og har nå tatt i bruk en annen digital plattform. Dette er altså starten på 

et systematisk innrapporteringsarbeid, og vi regner med at det framover vil dukke opp flere saker på 

oversiktskarten nedenfor… 

 
 

Vi håper å kunne fortsette det gode samarbeidet med Skedsmo kommune også via denne 

kommunikasjonskanalen. Vi ber herved om en kort tilbakemelding om kommunen har mottatt disse første 

rapporter og gjerne litt informasjon hvordan kommunen saksbehandler slike henvendelser, særlig ang 

forventet saksbehandlingstid. Vennligst send svar pr mail til lillestrom@syklistene.no. Takk! 

 

 
Mvh 

Styret i SLF Lillestrøm og omegn* 

syklistene.no/lillestrom 

facebook.com/slfloo/ 

 
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail 

 

PS: I vedlegg 5 finnes mer informasjon om digitale plattformer i landets TOP TEN (de 10 beste kommuner i 

årets brukerundersøkelse Syklist i egen by) til inspirasjon for kommunens videre arbeid meg egen plattform. 

Vedlegg 1-5 
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Vedlegg 1.1 – Digital dialog med syklister i Rælingen 
 

 
 

 
 

www.veienmin.no/ 

http://www.veienmin.no/


Vedlegg 1.2 – Digital dialog med syklister i Sørum 

 

 
 

 
 
 

www.sorum.kommune.no/mitt-nabolag 

http://www.sorum.kommune.no/mitt-nabolag


Vedlegg 1.3 – Digitaliseringsstrategi i Skedsmo, ikke for syklister? 
 

 

 
www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Planer/Sektorovergripende-planer/#Digitaliseringsstrategi 

http://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Planer/Sektorovergripende-planer/#Digitaliseringsstrategi


VEDLEGG 1.4 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Lillestrøm – del 1) 

 

 

www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Vei/Meld-fra-om-feil-og-mangler-i-veien/ 

 

http://www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Vei/Meld-fra-om-feil-og-mangler-i-veien/


VEDLEGG 1.5 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Lillestrøm – del 2) 

 

www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Vei/Veilys/ 

http://www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Vei/Veilys/


VEDLEGG 1.6 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Lillestrøm – del 3) 

 

www.roadworks.no/tjenester/elektro/meld-inn-feil/ 

 

http://www.roadworks.no/tjenester/elektro/meld-inn-feil/


VEDLEGG  2 – Info fra www.fiksgatami.no/faq  

 

Ofte stilte spørsmål 

Hva er FiksGatami? 

FiksGataMi er et nettsted for å hjelpe folk til å rapportere problemer, vise, eller diskutere lokale problemer 

de har funnet i sitt område ved ganske enkelt å finne dem på et kart. Du kan melde problemer uten å tenke 

på hvilken offentlig myndighet som er ansvarlig for å løse det, det finner FiksGataMi ut for deg. 

Hva slags problemer kan jeg rapportere med FiksGataMi? 

FiksGataMi er primært for rapportering av ting som er ødelagt, skadet, dumpet eller trenger å bli reparert, 

rengjort eller ryddet. Dette kan for eksempel være:  

 Forlatte kjøretøy 
 Gatelys som ikke virker 
 Plakater eller graffiti 
 Søppel 
 Behov for rengjøring 
 Behov for brøyting 
 Glatt vei eller gangsti 

Hva er FiksGataMi ikke? 

FiksGataMi er ikke en måte å komme i kontakt med offentlig myndighet for alle spørsmål - vennligst bruk 

FiksGataMi bare for problemer som de ovennevnte. Du må kontakte offentlige myndigheter direkte for 

problemer som for eksempel:  

 Saker som haster eller akutt problemer 
 Støyforurensning eller bjeffende hunder 
 Brann og røyk / luktforurensning 
 Endringsforslag til kommune, fylke eller stat 
 Klager over naboene 
 Kriminell aktivitet 

http://www.fiksgatami.no/faq


Hvordan bruker jeg nettstedet? 

Når du har angitt et postnummer eller sted, blir du presentert med et kart over det området. Du kan se 

problemer allerede rapportert i dette området, eller rapporten selv på egen hånd ved å klikke på kartet for 

plasseringen av problemet. 

Hvordan blir saken løst? 

Saken blir meldt til offentlige myndigheter via e-post. Saken blir så behandlet på normal måte. Alternativt 

kan du diskutere problemet på nettstedet med andre, og da sammen påvirke offentlige myndigheter til å 

fikse det, eller fikse det direkte selv. 

Er det gratis å bruke fiksgatami.no? 

Ja, nettsiden er gratis å bruke. FiksGataMi drives av NUUG, skjønt, hvis du ønsker å gi et bidrag, kan du gjøre 

det. 

Kan jeg bruke FiksGataMi fra min mobil? 

Hvis mobilen har nettleser kan du fint bruke tjenesten fra mobiltelefon. Det jobbes med å skaffe finansiering 

til å tilpasse iPhone- og Android-apps til norske forhold for å gjøre det enda enklere å rapportere fra smart-

telefoner. 

Praktisk informasjon 

FiksGataMi er ikke ansvarlig for innholdet og riktigheten av materiale innsendt av brukerne. Vi forbeholder 

oss retten til å redigere eller fjerne eventuelle problemer eller oppdateringer som vi anser å være upassende 

fortrinnsvis etter å bli informert av en bruker på nettstedet. 

Hvorfor blir ikke mitt stedsnavn funnet? 

Tjenesten bruker navnesøk hos Google Maps for å lokalisere steder. Hvis Google Maps har mangler i sin 

stedsnavndatabase, vil stedet ikke bli funnet eller sende deg til feil plass. Tilsvarende søk på Google Maps 

(etter f.eks. «Slogvær, Norway») vil også feile. For å fikse det må en ta kontakt med Google. 

Jeg finner ikke gata mi på kartet, hvorfor bruker dere ikke Google Maps? / Det er noe galt med kartet, hvor 

rapporterer jeg det? / Hvorfor bruker dere ikke Google Maps? / Hvor rapporterer jeg feil eller mangler i kartet? 

Kartene i FiksGataMi kommer fra OpenStreetMap (OSM). OSM er fritt og laget og styrt av brukerne, mye likt 

Wikipedia. Fordelene med OSM er mange, f.eks kan du forholdsvis enkelt være med å utbedre kartet, og 

legge til detaljer og informasjon som ikke er tilgjengelig på andre kart. Men siden kartet er laget av brukerne 

er det ikke sikkert alle gatene er tegnet inn der du bor. Vi oppfordrer alle til å involvere seg i OSM direkte, 

men dersom dette ikke er aktuelt for deg kan du rapportere feil og mangler på Mapdust, og dersom du 

velger kategorien «Missing street», kan du be om at bidragsyterne legger til en vei.  

Hvor finner jeg FiksGataMi på sosiale medier? 

Fiksgatami er tilgjengelig på Facebook og Twitter. 

Hvordan anbefaler FiksGataMi-gruppen at det offentlige håndterer problemrapporter? 

Vi har skrevet en side med tips til offentlige virksomheter som mottar meldinger fra FiksGataMi for svar på 

vanlige spørsmål vi får fra det offentlige, og litt om hva vi anbefaler. 

http://www.mapdust.com/
http://www.facebook.com/pages/FiksGataMi/146616932068569
http://twitter.com/fiksgatami
http://wiki.nuug.no/grupper/fiksgatami/tips


Spørsmål om personvern 

Vil jeg motta reklame eller annet uønsket epost? 

Det vil ikke forekomme. Vi sender deg en epost hvis det skjer en oppdatering av de problemer du har meldt 

inn, og vi vil aldri sende deg e-post i forhold til noe annet en de problemene du abonnerer på eller har meldt 

inn. 

Hvem får å se min e-postadresse? 

Hvis du melder inn en sak, lagrer vi på detaljer om saken, vi sender samtidig en melding til kontakten eller 

kontaktene hos den relevante myndighet som er ansvarlig for området der saken er geografisk lokalisert. 

Meldingen sendes til offentlig myndighet som følger offentlighetsloven og vil gi enhver innsyn i meldingen og 

epostadressen etter de gjeldene lover og regler. Vi i FiksGataMi vil ikke under noen omstendighet gi eller 

selge e-postadressen din til noen andre. 

Hvem står bak FiksGataMi? 

Foreningen Norwegian Unix User Group (NUUG) står bak og driver FiksGataMi. Nasjonalt kompetansesenter 
for fri programvare og Departementenes Servicesenter bidrar med finansiering av prosjektet. 

Organisasjonen mySociety i England har drevet og utviklet nettstedet FixMyStreet siden 2007. Programvaren 
for FiksGataMi drives idag basert på den samme programvaren og utvikling foregår som et samarbeid 
mellom NUUG i Norge og MySociety i England. FiksGataMi er i så måte et internasjonalt prosjekt. 

Programvaren bak dette nettstedet er fri programvare, og er tilgjengelig i hovedsak under GNU Affero GPL 
programvarelisensen. Du kan laste ned kildekoden og hjelpe oss å utvikle det. Du må gjerne bruke den i egne 
prosjekter, men du må også gjøre tilgjengelig kildekoden til slike prosjekter. 

NUUG låner Varnish-tjenesten til VG Nett for økt ytelse, og er svært takknemlige for at VG Nett bidrar med 
dette. 

http://www.friprog.no/
http://www.friprog.no/
http://www.dss.dep.no/
http://www.vg.no/


Vedlegg 3 

 

  

 

lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

Syklistene > Aktuelt > Vi fikser gata di 

- Vi fikser gata di! 

THE BIKES fikser gata di og rapporter mangler og feil på sykkelvegnettet  

via nettsiden wwww.fiksgatami.no. Bli med du også, og vinn gavekort på kr 1.000! 

Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Trafikk og politikk 
1.jdesember 2018 Carsten Wiecek 

 

THE BIKES fikser sykkelveger i Lillestrøm og omegn – du også? 

Vårt lokallag SLF Lillestrøm og omegn har over lang tid jobbet for en digital plattform der lokale syklister kan gi tilbakemelding 
til Skedsmo kommune ang feil eller mangler i (sykkel)vegen. Slike plattformer er etablert i mange kommuner, også i våre 
nabokommuner Rælingen og Sørum. Syklister fra Skedsmo kommune bes derimot fortsatt om å rapportere via telefon, per e-
post, eller ved oppmøte på rådhuset. Kommunen bekreftet senest juni 2018 at arbeidet med et digitalt system er i gang og at 
plattformen forhåpentlig vil være på plass i god tid før 2020... 

Som syklister er vi eksperter på å finne snarveier og vi har derfor bestemt oss for å hjelpe både Skedsmo kommune, og lokale 
syklister i Lillestrøm og omegn med en digital snarvei her! Mens kommunen fortsatt jobber med etableringen av et eget system 
har vi nå tatt i bruk et etablert system – som brukes over hele landet. Fra og med i dag rapporterer vi mangler og feil på 
sykkelveger i Lillestrøm og omegn via nettsiden www.fiksgatami.no. Her får vi god hjelp av våre fargerike sykler THE BIKES! 

THE BIKES er siden sommer 2018 ute på tur i Lillestrøm og omegn, og har vært plassert ulike steder for å vise til gode 
sykkelsaker, eller for å etterlyse bedre sykkelløsninger… På denne måten har THE BIKES blitt lagt merke til og sett av mange 
lokale syklister, men har også selv sett og observert en god del ting! Noen av disse observasjoner rapporterte vi dag til 
vegmyndighetene via www.fiksgatami.no. 

Nysjerrig? I vårt arkiv finner du brevet som vi sendte i dag til Skedsmo kommune med mer info om digitale plattformer. Linkene 
nedenfor viser våre første rapporter (alle sammen med fokus på trafikksikkerhet): 

 www.fiksgatami.no/report/56016 (sykkelgata som mangler skilt...) 

 www.fiksgatami.no/report/56017 (sykkelfelt som drukner...) 

 www.fiksgatami.no/report/56018 (trafikksikker undergang som er farlig…) 

 www.fiksgatami.no/report/56021 (snarvei som vi har ventet på i mer enn fire år…) 

Bli med og rapporter feil/mangler i vegen som du observerer i Lillestrøm og omegn! Du kan enten sende oss tekst og bilder pr 
mail til lillestrom@syklistene.no (og ber oss om å rapportere saken via fiksgatami), eller enda bedre: Rapporter selv og send oss 
deretter linken fra fiksgatami pr mail! Neste år premierer vi de tre beste fiksgatami-rapporter med et digitalt gavekort på kr 
1.000 fra Foss Sport. 

 
www.syklistene.no/aktuelt/vi-fikser-gata-di/   

mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.syklistene.no/lillestrom
http://www.facebook.com/slfloo
https://syklistene.no/
https://syklistene.no/aktuelt/
https://syklistene.no/aktuelt/vi-fikser-gata-di/
http://www.fiksgatami.no/
http://www.fiksgatami.no.de/
https://slfloo.com/arkiv/brev/
http://www.fiksgatami.no/report/56016
http://www.fiksgatami.no/report/56017
http://www.fiksgatami.no/report/56018
http://www.fiksgatami.no/report/56021
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.syklistene.no/aktuelt/vi-fikser-gata-di/


VEDLEGG  4.1 - www.fiksgatami.no/report/56016 & www.fiksgatami.no/report/56017 

 

 

 

http://www.fiksgatami.no/report/56016
http://www.fiksgatami.no/report/56017


 

VEDLEGG  4.2 - www.fiksgatami.no/report/56018 & www.fiksgatami.no/report/56021 

 

 

http://www.fiksgatami.no/report/56018
http://www.fiksgatami.no/report/56021


VEDLEGG 5.1 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Trondheim) 

 

http://feilmelding.trondheim.kommune.no/GmiWeb.Meld/Default.htm 

 

http://feilmelding.trondheim.kommune.no/GmiWeb.Meld/Default.htm


VEDLEGG 5.2 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Stavanger) 

 

https://community.onpowel.com/stavanger#/smartcommunity-observation/s1-choose-category 

 

https://community.onpowel.com/stavanger#/smartcommunity-observation/s1-choose-category


VEDLEGG 5.3a - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Kongsberg – del 1) 

 

www.kongsberg.kommune.no/kontakt 

 

http://www.kongsberg.kommune.no/kontakt


VEDLEGG 5.3b - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Kongsberg – del 2) 

 

www.nettpartner.no/?CatID=1263 

 

http://www.nettpartner.no/?CatID=1263


VEDLEGG 5.4 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Kristiansand) 

 

www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/vei-og-trafikk/sykkel/  

 

 

http://geminiva.kristiansand.kommune.no/krs/GmiWeb.meld/default.htm 

http://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/vei-og-trafikk/sykkel/
http://geminiva.kristiansand.kommune.no/krs/GmiWeb.meld/default.htm


VEDLEGG 5.5 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Arendal) 

 

 

https://sifra.arendal.kommune.no/mobil/General/Default.aspx 

 

https://sifra.arendal.kommune.no/mobil/General/Default.aspx


VEDLEGG 5.6a - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Tønsberg- del 1) 

 

www.tonsberg.kommune.no/melding-vedr-vei-vann-og-avlop/ 

http://www.tonsberg.kommune.no/melding-vedr-vei-vann-og-avlop/


VEDLEGG 5.6b - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Tønsberg- del 2) 

 

 

 

www.laugstol.no/kundeservice/melde-feil-pa-veilys/  

http://www.laugstol.no/kundeservice/melde-feil-pa-veilys/


VEDLEGG 5.7 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Sandnes) 

 

 

https://melding.sandnes.kommune.no/GmiWeb.Meld.mobil/General/Default.aspx 

 

https://melding.sandnes.kommune.no/GmiWeb.Meld.mobil/General/Default.aspx


VEDLEGG 5.8a - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Asker – del 1) 

 

https://meld-feil.asker.kommune.no/GmiWeb.Meld/ 

 

 

 

https://meld-feil.asker.kommune.no/GmiWeb.Meld/


VEDLEGG 5.8b - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Asker – del 2) 

 

 

 

www.asker.kommune.no/kart/veikategorier/ 

 

http://www.asker.kommune.no/kart/veikategorier/


VEDLEGG 5.9 - Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne? (Lillehammer) 

 

 

www.lillehammer.kommune.no/mitt-nabolag.178202.no.html 

 

http://www.lillehammer.kommune.no/mitt-nabolag.178202.no.html

