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Agenda
• Faktorer påvirker attraktiviteten og 

reisehyppigheten til sykkelreiser
• Faktorer som er relevante 

grunnkretsnivå 
• Forslag til en attraktivitetsindeks
• Et eksempel på effekter ved ulik 

attraktivitet
• Data om sykkel på vegnettet i dag
• Mulige løsninger



  Indikatorer: Del av 
RTM: 

Grunnkrets-
spesifikk: 

Lenkespesifikt Vesentlighet 
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Individuelle 
kjennetegn  

Kjønn, alder, utdannings-
nivå, inntekt og biltilgang. 

Ja Ja Nei  

Type sykkel Type sykkel  Nei Ja Nei  
Helse Reduserte helsekostnader 

for nye gående og 
syklende. Kr/km 

Nei Nei.  Ja, dersom det 
måles i kr/km 

 

(U)trygghet Opplevd trygghet. For 
kryss og som ferdsel langs 
veg 

Nei Ja  Nei, ikke dersom 
målt for kryss og 
ferdsel langs veg 

 

Sykkelkultur  Om sykling blir ansett som 
normalt eller spesielt.  

Nei Potensielt Nei  
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Topografi Stigningsforhold.  Nei I utgangspunktet 
ikke 

Ja  

Årstid Måned Nei Nei Nei  
Vær Temperatur og nedbør Nei Nei Nei  
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Bystruktur/ 
tilgjengelighet 

a) Gatenett, hvor lett ulike 
aktiviteter nås fra et 
målpunkt («nett» vs. 
«tre») 
b) Snarveier (et 
underpunkt av den over, 
manglende kodete lenker) 

Nei, 
ikke 
på 
grunn-
krets-
nivå 

Ja Nei  

Tetthet Antall bosatte per km2 Ja Ja Nei  
Funksjonsblanding Variasjon i målpunkter 

innenfor et geografisk 
område 

Nei Ja Nei  
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Type infrastruktur Se punktliste over for 
mulige differensieringer 

Nei Nei Ja  

Mengde biltrafikk ÅDT og hastighet for biler Nei Nei Ja  

Antall kryss Se punktliste over for 
mulige differensieringer 

Nei Potensielt, mer 
nodespesifikk 

Ja  

Drift og 
vedlikehold 

 Nei Nei Ja  

Opplevelsen av å 
sykle 

Om et sted er «fint», for 
eksempel grønt.  

Nei Potensielt Ja  
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Sykkelparkering  Nei Ja Nei  
Fasiliteter på 
arbeidsplassen/ 
målpunktet 

 Nei Ja Nei  
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Tilgjengelighet bil  Delvis Ja Nei  

Tilgjengelighet 
kollektivt 

 Delvis Ja Nei  

 

Gjennomgang av faktorer

Individuelle

Naturlige

Bystrukturelle

Infrastruktur

Sykkelparkering

Andre transportmidler

}
- Kjønn, alder osv
- Type sykkel 
- Helse
- Trygghet
- Sykkelkultur

} - Topografi
- Årstid
- Vær

} - Tilgjengelighet
- Tetthet
- Funksjonsblanding

}
- Type
- Mengde biltrafikk
- Antall kryss
- Drift og vedlikehold
- Opplevelse

} - Parkering
- Fasiliteter på målpunktet

} - Bil
- Kollektiv



Type faktor Faktor Foreløpig operasjonalisering Kort begrunnelse

Individuell Type sykkel • Vanlig sykkel
• El-sykkel

Avgjørende for hastighet, 
rekkevidde og betydningen av 
topografi

Sykkelkultur • Sykkelandel Trolig den faktoren som best 
forklarer forskjeller i sykkelandel 
når alt annet er likt. 

Opplevd trygghet I en attraktivitetsindeks Avgjørende for om den enkelte 
velger å sykle eller ikke

Infrastruktur Opplevelsen av å 
sykle

I en attraktivitetsindeks Gjør sykling til en mer positiv 
opplevelse og påvirker om den 
enkelte velger å sykle eller ikke

Sykkelparkering Sykkelparkering I en attraktivitetsindeks Trygg parkering på målpunktet er 
avgjørende for om man ønsker å 
ha med seg sykkel på reisen eller 
ikke



Opplevd trygghet

Trafikal trygghet: 
• Spørreundersøkelse 
• Skåring

Sosial trygghet:
• Spørreundersøkelse

Individuell



Opplevelsen av å sykle

Positive
• Grøntområder GIS analyse/ registeringer

• Attraktivitet i ulike områder registeringer

Negative
• Støy kartdata

• Luftforurensning  kartdata

Infrastruktur



Sykkelparkering

Samlekriterium eller delt i tre?
• Tetthet, tilgang 
• Kvalitet
• Integrasjon med offentlig 

transport. 
Alle krever kvalitative vurderinger og 
eller registreringer

Sykkelparkering



Videre arbeid med indeksen

• Diskusjon og innspill
• Forsøk med å bruke indeksen i 

ulike byområder
• Validering av indeksen mot 

erfaringstall. 

• Overordna og konkret på 
strekning

• Utvikle tommelfingerregler

Evalueringer: 
• Før etter/målinger
• Intervjuer 

Erfarings og nøkkeltall



Indeksen

• 𝑈𝑈𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 ⋅ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝛽𝛽𝑎𝑎 ⋅ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝑏𝑏 ⋅ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝑏𝑏 +
⋯

• Beskriver attraktiviteten til grunnkretsen som er destinasjon for turen. 
• Ikke kvaliteten på sykkelruten mellom opprinnelig grunnkrets og destinasjon.
• Unntaket er grunnkretsinterne reiser og reiser til nabogrunnkretsen hvor en 

slik metode er tilstrekkelig. 
• Utfordringen med bruk av attraktivitetstypologier i etterspørselsmodellen er 

å finne en sammenheng mellom tilstedeværelse av en typologi og valg av 
sykkel i reisevaneundersøkelsen. Uten en slik sammenheng vil det ikke være 
mulig å estimere parameterverdier for hver typologi.



Å sykle i vegbanen er en stor belastning

• Nesten tre ganger så 
belastende å sykle i vegbanen 
uten tilrettelegging som på 
G/S-veg

• 1,4 ganger så belastende å 
sykle på sykkelfelt i vegbanen 
enn på G/S-veg

Man er villig til å bruke lenger 
tid for å sykle på best mulig 
infrastruktur

2,6

1,4

1,0

Gang/sykkelveg Sykkelfelt 
i vegbane

Vegbane uten 
tilrettelegging

Belastning ved ulik type infrastruktur



Effekt av infrastruktur – eksempel med en 15 min sykkeltur

Opplevd belastning for 
en sykkeltur: 
• Tre scenarier

• Bare vegbanen
• Bare sykkelfelt
• Bare atskilt løsning15 15

15

24

7

-31%

-44%

Bare atskiltBare sykkelfelt

22

Bare vegbanen

39

Sykkelfelt ReisetidVegbanen



Kvalitetsdata for sykkel på vegnettet

• GS-nettverket fra NVDB er ikke spesielt godt egnet til å finne beste 
rute langs et GS-nett.

• Problematisk overgang mellom GS-veg og fortau
• Ingen sykkelfelt
• Ingen skille på sykkelbane med fortau og GS-veg



Typiske problemer med NVDB-lenker



Projisering av GS-nett på vegens senterlinje



Projisering av GS-nett på vegens senterlinje



Projisering av GS-nett på vegens senterlinje



Nye muligheter

• Rutevalget kan favorisere vegnett hvor det er GS-tiltak
• Resultat fra rutevalget gir antall meter GS-tiltak mot total distanse
• Ved bedre datakilder kan også type GS-tiltak legges inn med 

attraktivitetsindekser



Vegnett 
fra 
NVDB 
med GS-
veger



GS-nett 
koblet til 
vegnett



Muligheter for kobling til andre datakilder

• Sykkelnett fra ATP-modellen
• Lokalt datamateriale (OpenStreetMap)
• Sykkelfelt og sykkelbane er på vei inn i NVDB
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