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Sammendrag 
Denne rapporten er en evaluering av pilotprosjektet Sykkelmelding. Hensikten med rapporten er 

å presentere erfaringer fra prosjektet - både når det gjelder gjennomføring og resultater. 

 

Prosjektet har utviklet og testet en prototypløsning for at syklister enkelt skal kunne rapportere 

utfordringer på sin sykkelvei. Informasjonen fra syklistene vil kunne brukes av veieiere for å 

utbedre sykkelveinettet slik at det blir tryggere og mer attraktivt å sykle. 

 

Det ble utviklet en app til Android-telefoner der syklister kan registrere utfordringer når de er ute 

og sykler. Registreringen starter med trykk på en knapp de har festet på sykkelstyret, mens 

utfyllende informasjon registreres på telefonen etter endt sykkeltur. Det ble rekruttert 8 

testsyklister som ble fulgt tett i to måneder fra oktober til desember 2019. Det ble samlet inn 

informasjon via appen, samt tilbakemeldinger fra brukerne i to intervjurunder og en avsluttende 

spørreundersøkelse. 

 

Jevnt over var tilbakemeldingene fra syklistene positive og de rapporterte å se nytten i en 

løsning som Sykkelmelding. De fleste svarte at dette er en app de ville bruke, under forutsetning 

av at man får respons på sakene man melder inn og/eller ser utbedring på stedet. Løsningen 

som ble utviklet har syklistenes behov i hovedfokus og det er dermed naturlig at løsningen 

vurderes positivt av denne brukergruppen. 

 

Syklistene i testen meldte størst behov for å rapportere driftsrelaterte utfordringer, som for 

eksempel hull i veibanen. Dette kan forklares med at testgruppa bestod av erfarne syklister, 

som generelt følte seg trygge når de syklet. Dermed var det mest hensiktsmessig for dem å 

rapportere driftsrelaterte avvik og andre ting som kan utbedres relativt raskt. Over 50 % av 

testpersonene ønsket også å rapportere om andre utfordringer som farlige situasjoner. 

Gjennom testperioden ble det avdekket at fagmiljøene for sykkel i Statens vegvesen og 

Bymiljøetaten har størst behov for å få oversikt over områder der syklister føler seg utrygge; for 

eksempel oversikt over utfordrende kryss og rundkjøringer, samt nestenulykker. Hvis løsningen 

hadde blitt testet på nye og mindre erfarne syklister ville deres ønsker for innmeldingskategorier 

muligens sett annerledes ut og dermed samsvart mer med fagmiljøenes behov.  

 

Dersom man evaluerer pilotmålene så har man oppnådd mange av dem allerede, og det er helt 

klart at man dekker et brukerbehov dersom man lanserer en fullskala Sykkelmelding. Men dette 

vil kreve investeringer i baksystemer hos Statens vegvesen for saksoppfølging, økt fokus på å 

svare på brukerhenvendelser og utbedring av innmeldte saker. Bymiljøetaten ser utfordringer 

med kapasiteten som trengs for å behandle alle saker som ville kommet inn via et produkt som 

Sykkelmelding. Selv om brukerbehovet er der fra syklistenes side, vil det altså kreve investering 

i tid og ressurser hos både drifts-, og sykkelfagmiljøene hos veieier, og det er en forutsetning at 

det finnes forankring og eierskap i disse miljøene før man eventuelt går videre med en slik 

løsning. 
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Derfor anbefaler prosjektet ikke en fullskala løsning før det er sikret kapasitet til å behandle alle 

innmeldte saker. Før dette eventuelt er på plass anbefaler prosjektet følgende for veien videre: 

1. Statens vegvesen får bruker i Bymelding slik at de kan følge opp sakene som allerede 

meldes inn der. Her har syklister allerede i dag mulighet til å melde fra om driftsrelaterte 

utfordringer. 

2. Utforske hypotesen om at sykkelfagmiljøene i Statens vegvesen og Bymiljøetaten 

trenger brukertilbakemeldinger om utfordringer rundt trafikksikkerhet og 

fremkommelighet for sykkel. Dette kan for eksempel gjennomføres ved å bruke 

Sykkelmelding og kjøre en testkampanje med 30-50 bruker i et ønsket område i Oslo. 

Det er en forutsetning at testen drives og eies av sykkelfagmiljøene selv.  
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1 Innledning 

Pilotprosjektet “Sykkelmelding” er en del av Prosjekt “Smartere transport i Oslo-regionen” 

(STOR). Prosjekt STOR er et felles mobilitetsprosjekt i samarbeid mellom Statens vegvesen 

(SVV), Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM) og Ruter. Prosjektet skal både prøve ut nye 

innovative mobilitetstjenester og optimalisere eksisterende tjenester. Sammen med næringslivet 

og innbyggerne skal aktørene i STOR finne fram til de gode løsningene. 

 

Denne rapporten omhandler delprosjektet Sykkelmelding. 

 

1.1 Bakgrunn  
Syklister som benytter seg av sykkelveinettet i Oslo opplever ulike utfordringer på sin sykkelvei. 

Utfordringer varierer fra hull i veien og mangelfull brøyting til farlige situasjoner og 

nestenulykker. Basert på prosjektets innsiktsfase gjennomført høsten 2018 ble det kartlagt at 

syklistene sitter på mye nyttig informasjon for veieiere, men mangler en god løsning for å 

rapportere inn disse utfordringene. Som oftest rapporterer syklister om utfordringer først etter at 

de har fullført sin sykkeltur, noe som kan føre til unøyaktig posisjonsangivelse og mangelfull 

informasjon. I tillegg er de nødt til rapportere via ulike kanaler avhengig av hvem som eier og 

drifter grunnen, noe som kan være både tidkrevende og frustrerende for syklisten å finne ut av.  

 

Prosjektet ønsket å teste en løsning som innhentet informasjon fra syklistene for å gi 

beslutningstagere bedre grunnlagsdata. Gode data kan bidra til økt fremkommelighet, økt 

trafikksikkerhet og på lang sikt bidra til økt sykkelandel. Med gode data kan veiholder og 

entreprenører iverksette nødvendige tiltak der det er et reelt behov raskere. Løsningen skal 

kunne brukes til å registrere mangler og hindringer på sykkelveien, og den kan også være 

aktuelt for registrering av nestenulykker.  

 

I nasjonal transportplan, som gjelder fra 2018-2029, er målet at 20 prosent av alle reiser i byene 

skal foregå med sykkel innen 2023. Oslo har en egen målsetning om at 25 prosent av alle reiser 

skal være med sykkel i 2025. I tillegg har Statens vegvesen en nullvisjon om ingen drepte og 

hardt skadde i vegtrafikken.  Sykkelstrategien for Oslo kommune har følgende overordnede 

visjon; Oslo skal bli en sykkelby for alle, med blant annet følgende presisering: “Oslos 

innbyggere skal i fremtiden se på Oslo som en trygg og god sykkelby og en by som er bra for 

barn og eldre å sykle i.” 
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1.2 Effektmål 
Pilotprosjektet hadde følgende effektmål: 

● Øke sykkelandelen  

● Skape tryggere sykkelveier 

● Redusere antall ulykker 

● Bedre fremkommelighet 

● Styrke datagrunnlag for beslutningstagere 

1.3 Læringsmål  
Pilotprosjektet har utarbeidet syv mål som definerer hva prosjektet ønsker å lære.  

 

 

1. Kommunikasjon 

Utforske funksjonalitet og krav til et verktøy som kan forbedre 

kommunikasjonen mellom syklister og myndigheter  

 

 

 

 

2. Samarbeid 

Bedre forståelse for hvordan myndigheter kan jobbe tett med syklister 
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3. Innmeldingsløsning for feil og mangler 

Teste en felles innmeldingsløsning for feil og mangler i sykkelveinettet 

(prototype) 

 

 

 

4. Heatmap/statistikk 

Teste en løsning som kan gi oversikt over nestenulykker, ulykker og farlige 

situasjoner 

 

 

 

5. Datautveksling 

Bedre forståelse av hvordan data kan utveksles mellom Bymiljøetaten og 

Statens vegvesen 

 

 

 

6. Prioritering av sykkelvei 

Bedre forståelse av hvordan registrerte avvik kan prioriteres 

 

 

 

 

7. Helhetlig forståelse 

Bedre helhetlig forståelse av sykkelveinettet vårt 
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1.4 Valg av løsning  
Pilotprosjektet valgte å se etter en løsning hvor syklisten kan starte rapporteringen uten å forlate 

sykkelsetet. Syklistene som ble intervjuet mente at rapporteringsprosessen burde starte 

allerede når de oppdaget utfordringen, altså mens de syklet. Helst skulle løsningen sikre at de 

kunne fokusere på veien og omgivelser rundt uten å avbryte sykkelturen for å rapportere 

utfordringen. I tillegg ønsket syklistene en løsning som fungerte uavhengig av hvem som eier og 

drifter veien, som gjelder for alle type registreringer og automatisk integreres i allerede 

eksisterende løsninger. 

 

For å løse brukerens behov valgte prosjektteamet å bruke en blåtannknapp festet til sykkelstyret 

for å registrere hvor utfordringer fant sted. Knappen skulle sammenkobles med en app på 

mobiltelefonen, hvor syklisten kunne registrere mer utfyllende informasjon i etterkant, om det 

var ønskelig. Hensikten var å teste om denne løsningen fungerte for syklistene, kunne brukes 

av både Statens vegvesen og Bymiljøetaten, samt kommunisere med Bymelding slik at Oslos 

innmeldere kun hadde èn løsning å forholde seg til.  

1.5 Prosjektets faseinndeling  
For å sikre god fremdrift og gjennomføring ble prosjektet delt inn i tre ulike faser; på sykkelvei, 

etter sykkelturen og hos utbedrer. Under er en visualisering av prosjektets faseinndeling.  

Figur 1: Faseinndeling av Sykkelemelding  

 

Fase 1: Hensikten er å utforske om blåtann-knappen kan brukes til registrere hvor syklistene 

opplever utfordringer.  

Fase 2: Hensikten er å utforske hvilken type informasjon syklistene vil supplere til sine 

registreringer. 
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Fase 3: Hensikten er å koble innhentet data sammen med andre datakilder å videresende den 

til riktig aktør.  

1.6 Fase 2 
Fase 2 har blitt gjennomført i samarbeid med teamet som forvalter Bymeldingstjenesten i 

Bymiljøetaten i Oslo kommune. Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune har et 

felles mål om å øke sykkelandelen i Oslo. I tillegg er aktørene ansvarlig for hver sin del av 

sykkelveinettet i Oslo. For at syklistene skal kunne melde inn de ulike utfordringer på ett og 

samme sted, er det sentralt at aktørene samarbeider.    

 

Hensikten med denne fasen var å finne ut hvordan løsningen for tilleggsinformasjon fra 

syklistene burde se ut og fungere. Denne fasen har fokusert på utvikling av appen 

“Sykkelmelding” i tett samarbeid med brukere. Fasen støtter opp om pilotmålene som er nevnt i 

kap 2.2.  Pilotprosjektet avsluttet fase 2 i midten av desember 2019.  
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2 Prosjektgjennomføring / metode  

Dette kapittelet forteller hvordan Fase 2 av Sykkelmelding ble gjennomført. Hvilken metode for 

gjennomføring ble brukt, hvordan prosjektet samarbeidet med testpersoner og hvilke tiltak som 

var nødvendig for å gjennomføre innsamling av data fra testpersoner.  

2.1 Teknisk arbeid  
Fase 2 er gjennomført med smidig utvikling, ved bruk av elementer fra SCRUM-metodikk.  

 

Det har vært gjennomført sprintplanlegging hver 14. dag, med en påfølgende to-ukers intensiv 

arbeidsperiode, fulgt av et sprint review-møte med prosjekteiere og representanter fra relevante 

fagmiljø. 

 

Brukere i form av syklister og fagmiljøer har vært involvert for utprøving og tilbakemelding 

gjennom hele prosessen. 

 

Backlog av arbeidsoppgaver ble vedlikeholdt i Trello, og administrert av prosjektleder fra 

Statens vegvesen og teknisk produktutvikler fra Bymiljøetaten i fellesskap. Totalt ble det 

gjennomført fem sprinter, og overordnet innhold i hver sprint er illustrert i tidslinjen under. 

 

 
Figur 2: Tidsplan for Sykkelmelding  
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2.2 Brukerinvolvering  
Pilotprosjektet har identifisert to hovedgrupper av brukere: interne og eksterne brukere. 

  

Interne brukere er de ulike fagmiljøene internt i Statens vegvesen og Bymiljøetaten som vil 

benytte seg av løsningen, drifte den, aksjonere på meldinger fra eksterne brukere eller vil bli 

påvirket av den på andre måter. Eksterne brukere er syklister eller publikum som benytter seg 

av sykkelveinettet i Oslo og som skal bruke løsningen til å rapportere om mangler eller ønsker 

de støter på langs sykkelveien sin.  

  

Inkludering av interne brukere har hovedsakelig blitt gjennomført gjennom arbeidsmøter, sprint-

review-møter og ved evaluering av innsikt og tilbakemeldinger fra eksterne brukere (se Figur 2: 

Tidsplan for Sykkelmelding). 

  

Eksterne brukere har blitt inkludert gjennom deltagelse som pilottestere for en hurtig utviklet, 

men velfungerende app og den tilhørende blåtannknappen. Hvordan dette samarbeidet ble satt 

i gang og gjennomført vil vi gå nærmere inn på i påfølgende avsnitt. 

2.2.1 Rekruttering 

For å komme i kontakt med eksterne syklister som ville delta i piloten ble det opprettet en 

nettside på Statens Vegvesen sine hjemmesider. På siden ble det presentert informasjon om 

prosjektet og en spørreundersøkelse. Linken til siden ble delt via interne og eksterne nettverk. 

De 10 som ble valgt ut ble selektert for å oppnå variasjon innen sykkelbruk, motivasjon og 

geografi. Felles for alle var at de syklet mer enn gjennomsnittet (flere ganger i uken), var 

dedikerte syklister som også syklet på vinteren, hadde android telefon og var tilgjengelig for å 

delta på intervjuer 3 ganger over 2 måneder. I tillegg var det et krav at deltakerne ikke jobbet i 

Bymiljøetaten, Statens vegvesen eller Ruter. Utvalget var ikke representativt for hele den 

tiltenkte målgruppen, men ga god innsikt i sykkelhverdagen til dedikerte syklister. Av de 10 som 

ble kontaktet, var det 8 som ønsket, og hadde mulighet for, å delta gjennom hele perioden.  

2.2.2 Gjennomføring 

Gjennom en iterativ prosess fikk deltakerne teste knappen og appen i en periode på omtrent to 

måneder. I løpet av denne tiden hadde prosjektteamet tre fysiske møtepunkter med deltakerne 

(oppstart, intervju 1 og intervju 2), samt kontinuerlig oppfølging per epost og telefon. To 

kvalitative intervjurunder ble gjennomført, samt en avsluttende spørreundersøkelse etter endt 

testperiode. Målet var å tidlig identifisere brukernes behov og ønsker, og så utforme en løsning 

med utgangspunkt i denne innsikten. Videreutvikling ble gjort underveis, testet og evaluert 

fortløpende. Under vises en figur over aktivitetene og møtepunktene med brukerne på en 

tidslinje. 
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 Figur 3: Tidslinje for interaksjoner med testpersoner  

2.2.2.1 Oppstart 

Den første uken i november 2019 reiste prosjektteamet rundt og delte ut blåtannknapper, 

samtykkeskjemaer, hjalp brukerne i gang med oppstart og installasjon av appen – 

Sykkelmelding.  

2.2.2.2 Testfase og intervjurunde 1 og 2 

Etter en ukes testing ble første intervjurunde gjennomført. Intervjuet hadde en åpen kvalitativ 

form der brukerne fikk dele erfaringer rundt testet konsept, med fokus på hva som hadde 

fungert bra, mindre bra, konkrete innspill og hva de opplevde som viktig for dem som syklister å 

melde fra om på sin sykkelvei. Deretter fortsatte testfase 2 frem til andre runde med intervjuer 

som ble gjennomført de første ukene i desember. Intervjurunde 2 var formet som et kvalitativt 

intervju, mye likt intervjurunde 1, men formet mer som et dybdeintervju med fokus på temaene 

funksjonalitet, motivasjon for bruk, opplevd trygghet, økt sykkelandel, kommunikasjon gjennom 

en app, kategorier og kampanjer. 

2.2.2.3 Kvantitativ data fra registreringer fra brukerne 

Alle meldingene fra brukerne ble sammenstilt i en tabell, som ble presentert for brukerne i 

intervjurunde 2 og i den avsluttende spørreundersøkelsen (se figur i kapittel 3.4). På denne 

måten kunne teamet koble muntlige tilbakemeldinger fra brukerne opp mot faktiske handlinger. 

Trykket brukerne på det de syntes var viktigst å si fra om, eller handlet de annerledes på 

bakgrunn av hvilke meldinger som faktisk ble fulgt opp og raskt utbedret? Hva var viktig for 

brukerne og hvordan kunne løsningen dekke dette behovet? Resultatene fra 

brukerinvolveringen kan du lese om i kapittel 4. 

2.2.2.4 Avsluttende spørreundersøkelse 

Etter endt pilot ble det sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til deltakerne. 

Spørreskjemaet bestod av 5 deler: Del 1 – Generelt, Del 2 - Opplevelse av bruk, Del 3 - 

Registrering i app, Del 4 - Tekniske spørsmål, Del 5 - Andre spørsmål. Skjemaet inneholdt både 

åpne og lukkede spørsmål. 

2.2.3 Aksjoner tatt etter tilbakemelding fra brukere 

Parallelt med testfase 1 og 2 ble det arbeidet med planlegging, oppfølging av meldinger, 

analyse av intervjuer og registreringer inn i Sykkelmelding-applikasjonen, dokumentasjon og 

videreutvikling av applikasjon basert på innsikt og tilbakemeldinger fra brukerne. 
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Eksempler på forbedringer som ble gjort i selve appen på bakgrunn av disse tilbakemeldingene 

er som følger: 

● Registrere meldinger direkte fra kartet, uten å gå veien via listen over trykk 

● Introduksjon av tilbakemeldingsfelt, slik at utbedrer kan besvare melding 

● Filtrering av meldinger/trykk: med kommentar, uten kommentar, med tilbakemelding og 

siste døgn 

● Ulike ikoner og farger dersom meldingen har kommentar, ikke har kommentar eller har 

fått tilbakemelding 

● Lagre/send/bekreft knapp etter at bruker har registrert kommentar i meldingsfeltet 

 

Sitat fra testbruker:  

“Med den filtreringen som går på siste døgn, med og uten kommentar, så har det blitt enklere. 

For jeg hadde vel noen ganger jeg skrev en kommentar, også skulle jeg slette de som var 

ekstra trykk på knappen, også sletta jeg en hvor jeg hadde knota inn en kommentar og det var 

fryktelig irriterende. Det forsvant når jeg kunne splitte lista på om du hadde skrevet noe eller 

ikke. Så det var veldig fint.” (Testbruker) 

 

Bilder av løsningen med endringer blir presentert i kapittel 3. 
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3 Presentasjon av løsningen 

Pilotprosjektet har valgt å teste en løsning som består av to elementer. En blåtann-knapp som 

kan monteres på sykkelstyret, og en egenutviklet app til Android og Iphone med tilhørende 

baksystem. Dette kapittelet vil ta for seg hvordan appen fremsto og hvilke typer meldinger 

testpersonene registrerte.  

3.1 Knapp fra FLIC 
Flic-knapper er utviklet av det svenske selskapet Shortcut Labs, og fungerer som en nokså 

enkel fjernkontroll. Den kan kobles sammen med telefon eller nettbrett via blåtann. Knappen har 

mulighet til å bli formatert av brukeren til ulike funksjoner basert på om man trykker på den èn 

eller flere ganger eller holder den nede. Totalt ble det kjøpt inn 25 knapper, til en pris på 5000 

NOK, i tillegg kom en lisens på 4000 NOK for å kunne utvikle app med integrerte knappetrykk. 

 

Det var et lite utvalg knappeleverandører som ble vurdert i utvelgelsesprosessen. De viktigste 

kriteriene for valg av knappen var størrelse, fleksibilitet og tilkoblingsmuligheter til andre 

enheter. Basert på egne undersøkelser av markedet valgte prosjektet å gå for Flic-knappen på 

grunn av enkel tilgang og at den tilfredsstilte prosjektets kriterier. Ved større offentlig 

anskaffelse kunne prosjektet endt med en annen løsning.  
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3.2 Appen fra testpersonens 

perspektiv  
Sykkelmelding har utviklet egen app til både Android og 

Iphone, men for å redusere arbeidsmengden ved vedlikehold 

av appene i testperioden ble det kun valgt testpersoner som 

har en Android telefon. Appen ble lansert i Google Beta og alle 

testpersoner fikk tilgang til denne appen. 

 

Til høyre ser man kartvisningen i appen som en testperson 

hadde tilgang til. Det er viktig å presisere at testpersonen kun 

hadde tilgang til sine egne registreringer. 

 

Kartvisningen gir testpersonen mulighet til se posisjonen der 

avviket ble registrert (hvor man trykket på knappen). Den gir 

også mulighet til å klikke seg inn på avviket for å gå til 

registrering av tilleggsinformasjon. 

 

Avvik som ble registrert av testpersonene fikk tre ulike ikoner 

for å hjelpe testpersoner til å sortere registreringer. 

Når en testpersonen trykket på knappen dukket dette ikonet 

opp i appen . Ikonet forteller testpersonen at det er noe som 

har blitt registrert her, men avviket inneholder ikke noen 

tilleggs- informasjon. Hvis testpersonen valgte å legge inn 

tilleggsinformasjon endret ikonet seg til  . Etter at avviket 

ble registrert av prosjektteamet i sykkelmelding fikk 

testpersonen en tilbakemelding og ikonet endret seg til  

 

For å fange opp hvilke utfordringer syklistene opplevde på sykkelveien og hvilken 

tilleggsinformasjon de ønsket å dele valgte vi å unngå kategorier. Isteden brukte vi 

fritekstalternativet. Dermed fikk testpersoner frihet til å skrive akkurat det de ønsket og vi fikk 

bedre læring om hva slags tilleggsinformasjon brukerne ønsket å registrere (se bilde 2 under). 

 

I tillegg til fritekst fikk testpersoner mulighet til å flytte på markøren dersom den ikke var plassert 

der hendelsen faktisk inntraff (se bilde 3 under). 
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Bilde 2 - Fritekst for å legge inn tilleggsinformasjon                Bilde 3 - flytting av markør 

    

På toppen av alle skjermbildene er det en filtreringsmulighet som har blitt utviklet og 

implementert underveis i piloteringen, basert på brukertilbakemeldinger. Hensikten med 

filtreringen var å gjøre det enklere for testpersoner å holde en oversikt over sine registreringer. 

Det ble utarbeidet fire ulike filtreringer: 

 

- Siste døgn: Mulighet til å se registreringer siste døgn 

- Med kommentar : Mulighet til å se registreringer som testpersonen har kommentert 

på. 

- Uten kommentar : Mulighet til å se registreringer som ikke har en kommentar. 
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- Med tilbakemelding : Mulighet til å se registreringer som har fått tilbakemelding på (fra 

SVV/BYM/entreprenører) 

 

Bildet til høyre visualiserer hvordan det ser ut for 

testpersonen når tilbakemelding er registrert. I dette 

tilfelle står det “OK”, men her kunne det stå at saken har 

blitt videresendt til riktig ansvarlig med et evt. tilknyttet 

saksnummer eller en annen form for tilbakemelding. 

Tilbakemeldingen vil variere basert på mottaker og 

avviket som ble registrert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Bilde 4 - tilbakemeldingsfelt 

 

 

3.3 Administrasjonsløsninger 
Testpersonene hadde oversikt over sine egne registreringer, mens prosjektteamet hadde 

oversikt over alle registreringer i sanntid. Strukturen var veldig lik og det var mulig å filtrere 

registreringer på samme måte som testpersoner kunne. Den store forskjellen er at 

prosjektteamet hadde en heatmap over alle innmeldinger og dermed kunne identifisere hvor 

syklistene oftest opplevde utfordringer. I testen ble syklistene oppfordret til å melde inn både 

positive og negative tilbakemeldinger, men det ble meldt inn desidert mest utfordringer, dvs 

negative tilbakemeldinger. Av 140 klikk var 12 positive og 128 utfordringer. 
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Bilde 5: Oversikt over alle registreringer  

 

Bildet over viser et totaloversikt over alle registreringer. Registreringer som har egne ikoner er 

registreringer som fant sted siste døgn.I tillegg er det enkelt å se at området rundt Dronning 

Eufemias gate er et utfordrende område for de åtte testpersonene da det har flest registrerte 

klikk.  

3.4 Sykkelmelding fra brukere 
Registreringene som ble mottatt fra testbrukerne fordelte seg på følgende kategorier: 

 
 

Tilbakemelding Kategori Beskrivelse 

Negativt 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sykkelfelt 
  
  

Smalt sykkelfelt 

Mangler sykkelfelt/ønsker sykkelfelt 

Ugunstig plassering av sykkelfelt (pga. konflikt med 
bilister/fotgjengere) 

    

Skilt/merking 
  

Manglende merking/skilting (vedr. veiarbeid/anleggsarbeid) 

Manglende skilting ved opphøring av sykkelfelt 

    

Kryss, rundkjøringer og 
utkjøringer 
  
  

Vanskelig/farlig kryss 

Farlig rundkjøring 

Farlig utkjøring p-plass 

    

Sykkelunderlag 
  

Løv 

Hull i veien (en del registreringer fra samme bruker på samme 
strekke) 
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Høy kant (bro, fortau, trikkeskinne) 

Ujevn brostein 

Knust glass veibane 

Manglende brøyting 

Manglende salting 

Dårlig designet underlag ved bussholdeplass (riller - glatt) 

    

Fotgjengerfelt Manglende fotgjengerfelt (konflikt med gående) 

    

Fysiske sperrer 
  
  

Betongstolper stikker opp i grusvei 

Pullerter står for tett 

Pullert mangler/ønskes 

    

Trafikklys 
  

Trafikklys for syklister skjult bak skilt 

Ordinært kjørefelt har prioritet før sykkelfelt (lang ventetid på 
grønt lys) 

    

Bilparkering/vareleverin
g 
  

Manglende bilparkering/vareleveringsplass (skaper problemer 
med fremkommelighet for syklister) 

(Feilparkert bil i sykkelfelt) 

    

    

Positivt 
  
  
  
  
  
  

Sykkelfelt 
  

Tilrettelagt/velfungerende sykkelfelt 

Bredt sykkelfelt 

 Separat sykkelvei 

    

Skilt/merking Skilting vedr. anleggsarbeid/veiarbeid 

    

Sykkelunderlag 
  

Brøytet sykkelvei 

Saltet sykkelvei 

 

 

Ting som ble nevnt muntlig, men ikke trykket for: 

- Skilt: Ønsker flere unntaksskilt for syklister, som for eksempel - her er det lov til å sykle 

(på steder der det er tvil om det er lov til å sykle eller ei: enveiskjørte gater, kollektivfelt) 

- Tett sluk i sykkelfeltet 

- Utrygge situasjoner 

- Dårlig sikring av veiarbeid 

- Steder hvor man må skifte mellom sykkelfelt, gangvei, kjørefelt, osv 

 

“Det blir jo en del skiltjungel med alle de unntaksskiltene, og det kommer flere av de, men jeg 

tror de gjør veldig mye mer nytte enn de er forvirrende.” (Testbruker, 05.12.19). 

 

«Det har vært et par ganger hvor jeg har tenkt at her burde jeg ha trykket for her følte jeg meg 

utrygg, men jeg vil ikke flytte på hånda mi. Og det har stort sett med biltrafikk å gjøre. At du 

kommer for nær biler som kjører forbi eller noen sånt.» (Testbruker, 11.12.19). 
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En terskel med knappen er at det er noen steder jeg ikke tør å trykke på knappen. Fordi da må 

jeg slippe styret. F.eks gjennom farlige kryss (majorstukrysset). Søppelbiler som har parkert i 

sykkelfeltet slik at man må ut i trafikken. Man kan kanskje trykke hundre meter etter, og deretter 

justere punktet i appen. Men det blir litt mer tiltak. De aller verste stedene får jeg ikke registrert.” 

(Testbruker, 06.11.19). 

 

“Hvis det er noe litt kaotisk, kan det gå en stund før du føler at nå kan jeg trykke. Og da har du 

kanskje allerede glemt det.” (Testbruker, 06.11.19) 
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4 Resultater  

Dette kapittelet gir en oppsummering av resultatene fra testperioden. Her ser vi på 

tilbakemeldinger fra eksterne brukere altså våre testpersoner og interne brukere som i ulike 

fagmiljøer.  

4.1 Brukertilbakemeldinger eksterne 
I løpet av pilotperioden var det 8 testpersoner som brukte løsningen og prosjektet samlet 

erfaring fra disse gjennom to intervjurunder og en avsluttende survey. Dette kapittelet 

oppsummerer tilbakemeldingene. For en full oversikt bør man gå gjennom sammendrag fra 

intervjuer og survey. 

4.1.1 Bruk av løsningen (Sykkelmelding) 

Generelt mente brukerne at brukeropplevelsen i løsningen var grei. Brukervennligheten har 

forbedringspotensiale, noe som var forventet da man slapp brukerne tidlig på for å kunne 

forbedre løsningen i løpet av pilotperioden. Man har samlet mange tilbakemeldinger som man 

kan bruke dersom man utvikler Sykkelmelding videre, her er noen av dem: 

 

- Noen av deltakerne savnet kategorier å velge mellom mens andre synes det var bra 

man kunne skrive fritekst. Her bør man se på muligheter for å imøtekomme begge 

ønskene. Autoutfylling var også ønsket. 

- Vanskelig å vite om det man registrerte i appen inn faktisk ble meldt inn. 

- Vanskelig å vite om man trykket på knappen, spesielt med hansker. Manglende 

feedback fra knappen. 

- Appen slukte batteri på telefonen. 

- Man må huske å skru på appen og bluetooth før man starter sykelturen. 

- Man må huske å ta med seg knappen. 

- Man måtte huske å registrere hendelsene etter endt sykkeltur. 

- Knapp kunne falle av 

- Èn ønsket sykkelrutene sine i appen. Eller bedre kartløsning. 

- Ett trykk ble i noen tilfeller registrert som flere. 

- Noen ønsket seg mulighet for å legge ved bilder 

 

Hva sier folk om løsningen: 

«Det mest hendige er jo at posisjonen er gitt når du trykker. Det er jo fint. Men samtidig er det 

det å ha en app kjørende på telefonen hele tiden, kan føles litt invaderende. Det er litt mye. Og 

den knappen, å ha den med til en hver tid er og vanskelig. Fordi jeg har mer enn èn sykkel.» 

(Testbruker, 05.12.19). 

 

«Det er kanskje litt utfordrende å få folk til å faktisk bruke appen, og deretter skrive inn en 

melding etter at de har sykla. Jeg tror det er en nisjegruppe med folk som sykler mye og har 

engasjement for det. Jeg har merka at det på en måte har dabba av litt for meg selv også, fordi 
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det er samme rute jeg sykler om og om igjen og det er på en måte ikke noe nytt som skjer. Det 

er ikke spontant noen nye hull som kommer i veiene og der det eventuelt er trafikkvanskelig er 

det på en måte det samme som allerede er kommentert på.» (Testbruker, 12.12.19). 

 

“Det jeg har oppdaget fra den siste uken frem til i dag er at det er ikke så veldig mye å 

rapportere om. Det har liksom ikke vært noen ting det har egnet seg å trykke på knappen for på 

flere uker. Sånn som nå de siste dagene da det har kommet snø og det var flere steder det ikke 

var brøytet, har jeg begynt å trykke på knappen igjen. Men da hadde jeg ikke noen vane for å 

starte opp appen før jeg begynte å sykle og da registrerte ikke appen det. Så da må jeg være 

mer bevisst på det.” (Testbruker, 05.12.19). 

 

“Det at du får punktet presist. Så lenge du ikke har på batterisparemodus. Og at du kan skrive 

spesifikt hva som gjaldt der...Du føler at du har medvirkning på at det kan bli bedre på sikt.” 

(Testbruker, 12.11.19). 

 

 

4.1.2 Motivasjon for å bruke løsningen 

Som man ser av figuren under er de fleste brukerne positive til å bruke en løsning som 

Sykkelmelding, mens to er litt usikre. Brukerne som har meldt seg frivillig til å være med på 

piloten kan være over gjennomsnittlig interessert i utgangspunktet, men svarene er likevel en 

positiv indikasjon på at produktet dekker et behov.  

 

 
Figur 6: Motivasjon for å bruke løsningen. 

 

For å holde brukerne motiverte til å fortsette å bruke løsningen er det viktigste for testpersonene 

at man ser at de sakene man melder inn blir gjort noe med. Som en bruker sier:  “Det å vite at 

meldingen har ankommet riktig aktører er viktig, ellers er det meningsløst.” Det er også viktig at 

man gjør noe relativt raskt, for hull i veien forventer brukerne for eksempel en responstid på 1-3 

uker. 
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Brukerne sier at det må være så lett som mulig å bruke løsningen, så det å forenkle 

innrapporteringsprosessen er viktig. Man kan for eksempel bruke gamification ved å gi “klapp på 

skulderen” når man har syklet en viss mengde. Det nevnes også at innsamling av eget 

sykkelmønster vil bidra til å øke motivasjon for å bruke appen, og at alle bør kunne laste ned 

appen. 

 

«Ja, det hadde jeg likt – sånne oppdrag. Jeg tenkte litt på det. Det med å motivere folk. Alt som 

er litt spillaktig... At noe som registrerer hvor mye man har sykla. Og det føles jo godt å se at 

man har trykka masse. Så ja, og det å ha et oppdrag – «nå skal du på en måte trykke på alle 

hullene». Det hadde vært gøy, det hadde jeg likt. Absolutt.» (testbruker, 12.12.19). 

 

Tilbakemeldinger og det å kunne se at noe blir gjort er som sagt det aller viktigste for å holde 

fast på brukere, og ett tiltak som de fleste var veldig positive til er å ha tilgang til andres 

innmeldinger. På den måten kan man bli advart på eventuelle hindringer på egen sykkelvei, og 

man kan legge til en “+1” eller ytterligere kommentarer på en eksisterende sak.  

 

“Hadde vært kjekt å se hvor mange andre som hadde meldt fra om det samme. Det kan senke 

terskelen for å si ifra, dersom man ser at andre har meldt fra fra før…Trenger ikke være alle 

meldinger. Kanskje bare sist uke, eller siste dag eller lignende ” (Testbruker, 06.11.19). 

4.1.3 Kommunikasjon mellom bruker og Sykkelmelding 

Som nevnt er kommunikasjonen eller saksgangen mellom bruker og det offentlige en kritisk 

suksessfaktor. Tilbakemeldinger fra piloten viser at brukerne ønsker: 

- Å vite om en melding er lest. 

- Å vite alle statusoppdateringer på en sak (så lenge de kan skru av varslinger). 

- Å bestemme selv om en registrering skal sendes inn eller ikke. 

- Å følge andres saker og supplere de med mer informasjon. 

- Å kunne legge inn viktighetsgrad (basert på en bruker). 

- Å kunne styre varsler på oppdateringer per sak. 

 

Tilbakemeldinger på en sak ønskes primært i samme løsning som brukes for innrapportering, 

ikke e-post, SMS eller andre kanaler. 

 

Sitat fra bruker:  

«Tilbakemelding er veldig viktig for motivasjonen, men jeg har veldig respekt for at man ikke kan 

sette av en sånn manuelt – «Åh, tusen takk for meldinga di, og nå skal vi blabla bla.. Og det er 

planlagt utbedret 3. desember.» Også får du tilbakemelding «Nå er det fikset». Jeg skjønner at 

det ikke kan være sånn. Men bare et eller annet system, hvis man får automatisert det, så er det 

jo kjempebra. En eller annen form for tilbakemelding der du ikke føler at du bare har lagt inn en 

byrde på etaten liksom.. Det er veldig nyttig.» (Testbruker, 05.12.19) 

 

“Det er veldig verdifult å få tilbakemelding, fordi da føler man at det nytter. Og det merker jeg 

med bymelding har det ekstremt mye å si på motivasjonen på å fortsette å sende inn 

meldinger.” (Testbruker, 05.12.19). 
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4.1.4 Hva er viktig for brukerne å melde fra om? 

I sluttsurvey var det ett spørsmål om hva slags kategorier brukerne ønsket å rapportere om. 

Dette var kategoriene som fikk flest stemmer (man kunne velge maks 5): 

 

- 8/8 - Underlag (hull i vei o.l.) 

- 6/8 Fysiske sperrer  

- 5/8 Generell utrygghet 

- 4/8 Skilt/merking,  

- 4/8 Bilparkeringer/varelevering 

- 4/8 Farlige situasjoner/nestenulykker 

- 4/8 Sykkelfelt 

- 3/8 Trafikklysrelaterte ting 

- 1/8 Bussholdeplass 

- 0/8 Kryss, rundkjøringer og utkjøringer 

- 0/8 Fotgjengerfelt 

- 0/8 Lyktestolper/Belysning 

- 0/8 Sykkelhotell/sykkelparkering  

- Andre forslag: Strøing, brøyting, salting, feiing (2/8), og oversikt over sykkelveier i Oslo 

(1/8). 

 

Fra intervjuene var det mange som sa at de var interessert i å rapportere steder og/eller 

situasjoner der de følte seg utrygge. Man kan se en utvikling på at de senere i pilotperioden 

begynte å rapportere flere driftsrelaterte problemer med underlaget, slik som hull i veien. Det er 

mulig man blir ferdig med å registrere utrygghet når man har gjort det én gang for en 

sykkelstrekning, og da ikke har behov for å rapportere inn samme sted flere ganger.  

 

 

Sitat fra bruker: 

«I starten trykket jeg litt mer på sånn farlig hendelse og den type - farlig kryss, spesielt. Dårlig 

syn, hvis det er noe sånn sideveier og vikeplikt type.» (Testbruker 12.12.19) 

 

Sitat fra bruker: 

«Egentlig så er det kanskje viktigere med de midlertidige tingene som kan løses raskt. Altså de 

tingene dere kanskje ikke vet fra før. Jeg regner jo med at dere vet om problemstrekninger, men 

dere vet kanskje ikke om de tingene som skjer fra dag til dag.» (Testbruker, 11.12.19). 

 

  

«Jeg tenker de kortsiktige tiltakene er veldig viktige for de som allerede sykler, men for de som 

er nye er det kanskje mer de langsiktige.» (Testbruker, 11.12.19) 
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Hva skal til for å få flere folk til å sykle? 

Sitater: 

«Det handler om å bygge gode, separerte veier. Der du har en fysisk adskillelse, fordi mange 

bilister respekterer dårlig sykkelfeltene» (Testbruker, 11.12.19). 

 

“Trygghet er vel det som er viktigst da. Så om man får sagt fra om det” (Testbruker, 11.12.19). 

 

“Separate sykkelveier. Ikke blanda med hvertfall busser og biltrafikk. Spesielt mot busser er vel 

det største problemet. Det jeg opplever hvertfall, er at andre syns at det et utrygt, det er derfor 

de ikke vil sykle. Jeg sykler jo uansett, men det er det jeg hører andre sier.” (Testbruker, 

11.12.19) 

 

“Det er alltid ønskelig med mere sykkelvei. For det er det som må til for å få folk til å sykle tror 

jeg. Jeg tror de er redde. Redde for å sykle på vanlig vei.“ (Testbruker, 11.12.19) 

 

«Det er sammenhengende sykkelveinett. Det er jo det. Og også det at de er lett å finne.» 

Testbruker, 05.12.19) 

 

«Store fine skilter. Lett synlige sykkelruter. Det er nyttig. Og sammenhengende da selvfølgelig. 

Ja, for det er det de fleste sier, at de kom et stykke også var det plutselig ingenting. Det er 

veldig vanlig.» (Testbruker, 05.12.19). 

 

«Dette arbeidet etter Oslostandarden – at en legger lista litt høyere enn vegvesenet. No 

offence... For der er liksom standarden 1,8 eller 1,5 meter bredt sykkelfelt, mens i Oslo 

standarden så er det – «vi kjører 2,2 meter der det er mulig». Og det er en helt enorm forskjell i 

trygghetsfølelse.» (Testbruker, 05.12.19). 

 

 

I surveyen svarer 8 av 8, ja på at de ønsker å få en oversikt over steder i et kart der andre har 

meldt inn om utrygge situasjoner. 

4.1.5 Bruk av knapp 

De fleste var positive til bruk av knapp, men mange var åpne for muligheten for at det kunne 

finnes en bedre løsning (se figur 7). Det er ikke kommet inn forslag på annen løsning, som 

prosjektet vurderer som enklere i bruk enn den som ble testet ut, men dette er tilbakemeldinger 

man bør ta med seg inn i et eventuelt videre arbeid med en slik løsning. 
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Figur 7: Bruk av knapp 

 

Forslag fra brukere er bruk av Twitter-bot, Smartbriller, armbånd.  

 

“Det beste hadde jo vært om man hadde hatt en type briller som tok bilder, med stemmestyring 

som tok opp lyd og sånn.” (testbruker, 05.12.19). 

 

Flere nevner at knappen må være lett og ta av og på. Det er noen som har kommentert at man 

må ta hånden av styret for å trykke på knappen, så den bør kunne plasseres slik at man unngår 

dette. Knappen bør også ha bedre feedback i det man trykker på den (se under). 

 

 
Figur 8: Feedback fra knappen 

 

«Når jeg sykler med hansker, så skjønte jeg ikke om jeg hadde klart å trykke eller ikke. Det var 

ikke noe sånn følelse som ga meg noe feedback, så jeg ante ikke. Jeg tror jeg i begynnelsen 

hadde ganske mange trykk.» (Testbruker, 11.12.19) 

 

«Med hansker er det vanskelig å vite om du har trykket på knappen. Så en kunne trengt mer 

taktil feedback for å vite om du har trykket eller ikke. Noen ganger har jeg trodd jeg har trykket 

og ikke trykket, og andre ganger for å være sikker på at jeg har trykket – har jeg trykket sånn ti 

ganger. Og begge deler er litt irriterende.» (Testbruker 2, 05.12.19). 
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«Det har hendt jeg har litt store votter og sånn. Så da har det vært litt sånn – klarer jeg trykke? 

Og noen ganger har jeg trykket flere ganger bare fordi jeg ikke er sikker, også har det ikke blitt 

registrert noen ganger selv om jeg har aktivert appen. Så kanskje jeg bare har trykket feil. Også 

andre ganger har det blitt registrert alle gangene. Så det er litt vanskelig å si om det bare er jeg 

som er dårlig på å trykke, eller om det er et problem med forbindelsen. Men generelt så vil jeg si 

at den funket bra. Overraskende bra egentlig. Fordi jeg har prøvd litt sånn lignende ting før som 

ikke har funka så bra, så den syns jeg generelt sett har fungert bra.» (Testbruker 1, 05.12.19). 

 

Registrering i app i etterkant (sitater): 

“Ja, det startet jo med en sånn intensjon om at jeg skulle klikke for hver meter, ikke sant. Og det 

kunne jeg forsåvidt ha fortsatt med, men greia er at du faktisk må skrive inn noe vettug 

informasjon også. Og det er ganske mye bryderi. Så da ender det opp med at du ikke prioriterer 

det.” (Testbruker, 05.12.19). 

 

«Det med å skrive på mobil – det går sakte for meg. Jeg er ikke så mobil-native at det går 

fortere enn tastatur. Så når jeg har litt å si da, så blir det mye slåssing med ordboka. Der den vil 

ha styling i stedet for sykling og gud vet hva. Så det er litt irriterende å skrive tekst på mobil.» 

Derav ønske om å ha bilde i noen situasjoner for da kan du skrive litt mindre.” (testbruker, 

05.12.19). 

 

«Det hender jo at registrerer på vei til jobben, også kommer jeg hit, også er det masse jeg skal 

gjøre også glemmer jeg på en måte å fylle inn det. Og ta meg tiden til det. Det har hendt flere 

ganger. Eller hvis jeg er på vei til å hente i barnehagen også går jo alt i ett frem til leggetid og da 

har jeg glemt av at jeg skulle registrere. Det er definitivt et lite hinder. Jeg merker også litt sånn 

at jo viktigere jeg føler at den tilbakemeldinga er, jo større sjanse er det for at jeg husker å 

skrive det inn i etterkant.» (Testbruker, 05.12.19). 

 

“Det er fint at du kan skrive inn hva du vil selv, men siden det er en app på mobil er det litt 

begrensninger på hva man gidder fylle inn. Da kunne det vært raskere om det lå noen punkter 

man kunne trykket på: f.eks. ja, det var trikkeskinne eller det var hull eller sånt.”  

(Testbruker, 12.11.19) 

 

“Ja, at det bare skulle vært sånn at man krysset av eller noe sånt? Det kanskje kunne vært en 

hjelp. Hvis man kunne krysse av men med mulighet for å legge ved en kommentar.” (testbruker, 

06.11.19). 

4.1.6 Prosjektgjennomføring 

Deltakerne rapporterte at det har vært fint å være med som testbrukere for Sykkelmelding, og 

som figuren under viser ville alle anbefalt å bli med i denne typen pilot. 
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Brukerne har spesifikt nevnt at det var enkelt og hyggelig at alle intervjuer ble gjort i nærheten 

av brukerens arbeidsplass til ønsket tid. Flere likte at det var muntlige intervjuer. Oppfølgingen 

under perioden var god, og det var positivt at appen ble forbedret underveis i den korte 

pilotperioden. Det var positivt at noen meldinger faktisk ble utbedret selv om det var en pilot. 

Brukere har også nevnt at de fikk god hjelp til å starte opp. 

 

4.2 Brukertilbakemeldinger interne 

4.2.1 Drift hos Statens vegvesen og Bymiljøetaten 

Prosjektet har identifisert to ulike målgrupper for løsningen internt i organisasjonene. 

Driftsmiljøet hos Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune er èn av målgruppene. 

 

Driftsmiljøet hos Statens vegvesen og Bymiljøetaten ble identifisert som interne målgrupper 

som følge av arbeidet de utfører. Deres hovedoppgave er å ivareta veinettet i og rundt Oslo. Det 

har blitt gjennomført samtaler med driftsmiljøer i begge organisasjoner og vi har fått følgende 

tilbakemeldinger.  

4.2.1.1 Bymiljøetaten 

Fagmiljøene i  Bymiljøetaten mottar mange driftshenvendelser fra publikum gjennom det digitale 

verktøyet Bymelding.  Her kan publikum selv melde inn driftsproblemer som hull i vei, mørkt 

gatelys, skade på skilt og forsøpling mm gjennom Bymeldings-appen eller på 

www.bymelding.no. Innringte driftsklager til ServiceAvdelingen blir også registrert i Bymelding 

for videre behandling.  

Bymeldinger rutes så automatisk rett til ansvarlig entreprenør eller intern fagansvarlig i 

Bymiljøetaten, basert på meldingstype og lokasjon. Hvis henvendelsen angår noe som er 

innenfor den til enhver tids gjeldende kontrakt å utbedre, blir forholdet utbedret, og innmelder får 

beskjed om dette. Om henvendelsen gjelder saker som må saksbehandles, eller ikke er 

http://www.bymelding.no/
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innenfor Bymiljøetatens ansvarsområde blir meldingen avslått, og innmelder får en standard 

tilbakemeldingstekst om dette. 

For syklister er følgende kategorier i Bymelding mest relevante: 

 

● Brøyting / strøing - Sykkelfelt 

● Brøyting / strøing - Veibane 

● Gatelys - Mørk lampe  

● Gatelys - Mørkt område 

● Hull i veien - Sykkelfelt 

● Hull i veien - Veibane 

● Renhold - Sykkelfelt 

● Signalanlegg - Tidsintervall 

● Skilt - Midlertidig skilting 

● Sykkel - Ødelagt servicestasjon / pumpe 

● Sykkel - Ønske om sykkelparkering på offentlig grunn 

 

I løpet av testperioden, simulerte prosjektet en integrasjon med Bymelding, ved å manuelt legge 

inn meldinger fra Sykkelmelding i Bymelding. Erfaringen var at dette fungerte bra for 

meldingskategorien “Hull i veien”, hvor forholdene stort sett ble utbedret og svart ut innenfor èn 

uke. 

For meldingskategorien “Renhold -sykkelfelt”, hvor det blant annet ble meldt inn om løv i 

sykkelveibanen, fungerte dette ikke tilfredsstillende sett fra syklistenes ståsted, da 

Bymeldingene ble svart ut med at feiing kun utføres ved faste datoer eller etter bestilling fra 

Bymiljøetaten, og ikke basert på enkeltmeldinger fra publikum.  

To andre meldingskategorier som ble benyttet var “Signalanlegg - Tidsintervall” og “Skilt - 

midlertidig skilting”. Disse ble vurdert til å ha en tilfredsstillende saksgang, sett fra syklistenes 

ståsted.  

 

4.2.1.2 Drift hos SVV 

Driftsseksjonen i Statens vegvesen benytter seg av ulike kanaler for utfordringer som oppstår 

på veien. Henvendelser kommer i form av mail, enten direkte fra enkeltpersoner eller fra 

fiksgatami.  

 

Personalet i driftsseksjonen ser på Sykkelmelding som en god løsning for bedre oversikt over 

veitilstanden. Statens vegvesen er opptatt av at kvaliteten på veinettet er tilstrekkelig og ikke 

skaper dårlig fremkommelighet eller reduserer trafikksikkerheten. Derfor er drift åpen for å motta 

alle driftsrelaterte avvik. Det kan bidra til bedre “overvåking” av entreprenører samt gjøre 

“kontroll” prosessen enklere og mer effektiv.  

 

Utfordringer som drift påpeker er misbruk av løsninger i form av “feil-innmelding” eller “over-

innmelding”. Dette kan føre til mer støy både for driftsseksjonen og entreprenører.  
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Gitt at en slik løsning skulle benyttes er det sentralt at det ikke kommer som et tilleggssystem 

men er integrert med andre systemer som benyttes av driftsseksjonen som f.eks elrapp.  

 

Driftsseksjonen håndterer kun data som er driftsrelaterte. Andre type avvik som fører til større 

inngrep i infrastrukturen må håndteres av andre fagområder.  

4.2.2 Sykkelfaglig miljø hos Statens vegvesen og Bymiljøetaten 

Den andre interne målgruppen som ble identifisert er sykkelfagmiljøet i Statens vegvesen 

(Prosjekt Miljøvennlig Transport) og Bymiljøetaten i Oslo kommune (Avdeling for sykkel og 

gange). 

Begge fagmiljøer jobber målrettet for syklistene hvor hovedmålet er å øke sykkelandelen og 

skape trygge sykkelveier.  

 

For å sikre god forankring og forståelse av arbeidet som disse fagmiljøene utfører og hvordan 

pilotens løsning kan bidra til deres arbeid, ble det gjennomført et felles arbeidsmøte med 

deltaker fra disse miljøene den 02.12.2019.  

 

Basert på informasjonen som kom fram i arbeidsmøtet kan vi konkludere at miljøene benytter 

seg av følgende datakilder: 

- GIS analyser til plan for sykkelveinettet. Hensikten med GIS analyse er å gi 

beslutningstagere bedre forståelse av hvor folk bor, jobber etc. Denne analysen brukes i 

underlagsrapporter til sykkelstrategi for Oslo.  

- Reisevaneundersøkelse. Denne undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og forteller 

hvordan folk beveger seg og blant annet hvilket transportmiddel de benytter seg av. 

- Holdningsundersøkelse. Denne undersøkelsen gjennomføres hvert andre år.  

- Tellinger og observasjoner før og etter tiltak.  

- Sykkeltellere. Det er ca 40 sykkeltellere i Oslo som brukes til å fortelle om sykkelandel 

på gitte strekninger  

- Andre offentlige datakilder, eksempelvis trafikkmengder og ulykkesstatistikk 

- Strava. Statens vegvesen benytter seg av data fra Strava for bedre planlegging av 

sykkelveinettet sitt.  

 

I tillegg til å definere eksisterende datakilder ønsket prosjektteamet å utfordre fagmiljøene på 

ytterlige data man ønsker som supplement. Resultatet er følgende: 

- Oversikt over nesten-ulykker. Denne type informasjon vil være verdifullt for prioritering 

av utbedringer. Dette kan bidra med å endre fokus fra antall km ny sykkelvei til utbedring 

av kritiske områder for syklister.  

- Sammenstille data for ulykker. Dette kan bidra å ha bedre kjennskap til årsaken til ulike 

ulykker. 

- Oversikt over hvor folk ønsker sykkelparkeringer 

- Oversikt over hvor det er nødvendig med utbedringer i sykkelnettet med mer.  (etter 

modell fra London). 
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4.3 Teknisk vurdering  
Den tekniske løsningen er valgt ut fra hva slags teknologi man brukte og var kjent med i 

utviklingsteamet, med unntak av native mobilutvikling. At man lagde en webapplikasjon som 

inneholdt det meste av funksjonaliteten fungerte bra og man slapp unna med releaser av appen 

når man kom med endringer. 

 

Typisk i dag må man ta valget om man vil lage native apps eller gå helt i andre retningen og 

lage en PWA (evt. hybrid). Full PWA var ikke mulig her på ios da man trengte tilgang til 

bluetooth og måtte bruke flic sitt SDK. På Android er det mulig man kan få til dette da man har 

tilgang også til bluetooth. Det ble ikke gjort en omfattende vurdering av hva vi skulle bruke til 

piloten, da man valgte det som gjorde at man kom raskt frem til en ferdig løsning.  

 

En erfaring som man også tidligere erfarte i fase 1 er at det å kontinuerlig innhente lokasjon 

krever mye batteri. Det betyr at en fungerende sluttløsning må gjøre dette så lite som mulig og 

kun mens man er ute og sykler. 

 

“Jeg har nevnt det med app, da den suger kanskje 5 % av batteriet mitt. Så det er ikke så veldig 

attraktivt. Også må du huske å skru den på. Alternativet er å ha den på hele tiden og miste mye 

batteri, eller så kan du huske å skru den på, og da glemmer du det når du trenger det – mest 

sannsynlig.” (testbruker, 05.12.19). 

 

Knappene fungerte for alle testbrukerne bortsett fra èn bruker som hadde store problemer med 

å koble til knappen. 
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5 Evaluering 

5.3 Evaluering opp mot læringsmål  
I dette kapittelet ønsker vi å løfte blikket tilbake til lærinsgmålene, definert i kapittel 1.3, og se 

hva prosjektet har lært under fase 2.  

 

 

Pilotmål Status etter Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kommunikasjon 

Utforske funksjonalitet og krav til et 

verktøy som kan forbedre 

kommunikasjonen mellom syklister 

og myndigheter  

Fase 2 har gitt prosjektteamet mange gode 

tilbakemeldinger på hva en løsning for syklister kan og 

bør inneholde.  

- Det er viktig for syklistene at innmeldte saker 

kommer fram til riktig mottaker, at det blir tatt 

aksjon der det er hensiktsmessig, og at 

innmelder får informasjon om status på saken. 

- GPS-nøyaktighet er viktig både for innmelder og 

mottaker. Løsningen som ble testet ble vurdert til 

å ha god nøyaktighet, og har også mulighet for å 

endre posisjonen i etterkant 

- Det kan være utfordrende for syklistene å huske 

hvorfor de trykket når tilleggsinformasjonen skal 

fylles inn i etterkant 

- Syklistene rapporterte at de ser nytte av å kunne 

se og følge andres registreringer.  

- Løsninger på mobil som kontinuerlig lytter etter 

GPS-posisjon trekker mye strøm 

- Syklistene rapporterte at det var utfordrende å 

huske å ta med seg knappen. En løsning kan 

være å montere den fast på sykkelen eller å se 

etter alternative innmeldingsmetoder. 

- Syklistene rapporterte at det var utfordrende å 

huske å skru på appen før hver sykkeltur.  

- Syklistene rapporterte at det kunne være 

vanskelig å vite om et trykk var blitt registrert. Her 

var det ønskelig med en tilbakemelding, i form av 

lyd, vibrasjon eller lys, eventuelt kan man se etter 

alternative rapporteringsløsninger til knappen. 
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2. Samarbeid 

Bedre forståelse for hvordan 

myndigheter kan jobbe tett med 

syklister  

Sykkelmelding er et godt eksempel på en måte å 

kommunisere med syklister på, hvis det er kapasitet hos 

veieier til å behandle og svare ut henvendelsene. 

- Tett/kontinuerlig dialog med syklistene kan hjelpe 

myndigheter med å forstå hvor og hvorfor 

utfordringer oppstår. 

- Syklistene ønsker å informere myndigheter om 

utfordringer.  

- Det er viktig for syklistene å få tilbakemelding på 

sine innmeldte saker, og å se at det tas aksjon 

der det er hensiktsmessig 

- Syklister forstår at ikke alt kan utbedres 

umiddelbart. 

- Driftsmiljøene hos SVV og BYM håndterer i dag 

tibakemeldinger om driftsrelaterte utfordringer via 

andre kanaler. Det uttrykkes bekymring for at det 

kan komme inn veldig mange og også en del 

irrelevante henvendelser gjennom et eventuell ny 

innmeldingsportal, og at det vil ta mye tid og 

ressurser å svare ut disse.  

- Sykkelfagmiljøene ser nytten av å samle inn 

informasjon om opplevd utrygge områder og 

nestenulykker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Innmeldingsløsning for feil og 

mangler 

Teste en innmeldingsløsning for feil 

og mangler i sykkelveinettet 

(prototype) 

Fase 2 har gjort nettopp dette og man har høstet mange 

og gode erfaringer for hvordan en innmeldingsløsning 

kan og bør se ut.  

- Delte meninger blant syklistene angående 

kategorisering av innmeldte saker vs å velge fritt 

hva man ville rapportere inn 

- Filtrering på registreringer med og uten 

kommentar var nyttig for brukere.  

- Veieier så utfordringer knyttet til å kunne 

håndtere alle tilbakemeldinger, gitt dagens 

ressurssitausjon 

- Både syklister og veieier så det hensiktsmessig å 

kjøre kampanjer begrenset i tid og geografi for å 

samle inn informasjon om spesifikke utfordringer 
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4. Heatmap/statistikk 

Teste en løsning som kan gi oversikt 

over nestenulykker, ulykker og 

farlige situasjoner  

Dette har man fått testet ut i fase 2 ved at man har 

pilotert en administrasjonsløsning med heatmap som gir 

en god oversikt over utfordrende områder. 

- Syklistene er opptatt av opplevd trygghet og 

sikkerhet, men i testperioden var det etter hvert 

driftsrelaterte avvik som dominerte. 

- Heatmap kan brukes til prioritering av tiltak iht 

trafikksikkerhet 

Større test med flere registrerte innmeldinger vil 

gi flere svar  

- En slik oversikt vil gi nyttig informasjon for 

sykkelfagmiljøene i SVV og BYM. Viktig 

kunnskap som kan viderformidles til 

beslutingstakere 

 

 

 

 

 

 

 

5. Datautveksling 

Bedre forståelse av hvordan data 

kan utveksles mellom Bymiljøetaten 

og Statens vegvesen 

Fase 2 har gitt de to samarbeidspartnerne innsikt i 

hverandres prosesser for oppfølging av 

publikumshenvendelser og hvilke verktøy de bruker i 

dag. Man har derfor det grunnlaget man trenger for å 

tegne opp alternative måter å utveksle data på. 

- Systemene til Bymiljøetaten og Statens 

vegvesen kan ikke samenkobles på dagens 

tidspunkt 

- Det benyttes noe ulikt kontraktsoppsett mellom 

veieier og entreprenør i de ulike 

organisasjonene, og et felles innmeldingssystem 

må således kunne tilpasses begge strukturer 

 

 

 

 

 

 

 

6. Prioritering av sykkelvei 

Bedre forståelse av hvordan 

registrerte avvik kan prioriteres 

Pilotprojsektet har gitt innsikt i hvilke saker driftsmiljøene 

velger å prioritere med dagens kontraktsoppsett. Dette 

er ikke nødvendigvis i henhold til syklistenes ønsker. 
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7. 

Helhetlig forståelse 

Bedre helhetlig forståelse av 

sykkelveinettet vårt   

Testen med 8 syklister har ikke gitt bedre forståelse av 

sykkelveinettet. Dette krever en test i større skala med 

flere innmeldingspunkter. 

- Det har totalt i testperioden blitt registrert over 

400 registreringer. En test i større skala kan 

hjelpe til å danne et helhetlig forståelse av 

sykkelveinettet vårt. Sykkelmelding kan være et 

godt utgangspunkt for videre arbeid med dette.  

 

Som man ser av tabellen over har man tilegnet seg erfaring innenfor de fleste læringsmålene i 

fase 2. Det er tydelig at man dekker et behov dersom man lanserer en fullskala Sykkelmelding. 

Det forutsettes naturligvis at man finner gode løsninger på de største utfordringene som 

brukerne meldte i piloten. Fullskala Sykkelmelding vil kreve investeringer i baksystemer hos 

Statens vegvesen for saksoppfølging, økt fokus på å svare på brukerhenvendelser og utbedring 

av innmeldte saker. Det vil også kreve økte driftskostnader på IT-siden for å vedlikeholde 

løsningen. Det må derfor gjøres en kost/nytte vurdering for om man ønsker å gå videre med 

prosjektet.  

 

 

Evaluering av løsningsarkitektur 

Sykkelmelding ble i fase 2 laget av Bymiljøetaten, og dette begrenser bruken til Oslo kommune, 

men Statens vegvesen har ønsker om at en løsning skal kunne gjøres tilgjengelig andre steder i 

landet også. Det anbefales derfor at Sykkelmelding lages som en nasjonal løsning av Statens 

vegvesen og at man integrerer med Bymelding for saker som behandles der. Den tekniske 

løsningen ble utviklet for å teste funksjonaliteten i verktøyet, og erfaringene herfra kan overføres 

til relevant aktør hos Statens vegvesen dersom man går for en fullskala løsning. 

 

Statens vegvesen har ikke i dag en løsning for saksflyt for oppfølging av saker fra publikum, og 

det anbefales at dette enten anskaffes eller man må implementere saksflyt i Sykkelmelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

6 Anbefalinger for veien videre 

Fase 2 av Sykkelmelding har bekreftet at syklister i Oslo har behov for en løsning for å enkelt 

kunne rapportere om utfordringer på sykkelveien.  

 

Videre har man sett at det er viktig for syklistene at det blir tatt aksjon på innmeldte saker og at 

de får informasjon om status, noe som kan være en utfordring i dagens systemer. Èn av 

årsakene til at saker kan bli liggende ubehandlet i systemet over tid eller at innmeldingen ikke 

blir gjort noe med, er om de er utenfor mottakers ansvarsområde. For å løse dette bør det 

etableres et velfungerende system for oppfølging av saker, også på tvers av Bymiljøetaten og 

Statens vegvesen.  

 

Prosjektet vurderer det slik at dagens systemer for driftsoppfølging ikke er dimensjonert for å 

håndtere en stor oppgang i antall innmeldinger. Derfor anbefales det å ikke lansere en løsning 

som Sykkelmelding, før dette er på plass.  

 

Når man har gått opp oppfølgingen av innmeldinger internt, kan dette være en løsning på sikt, 

gitt at man har kapasitet og eierskap i fagmiljøene til å svare ut innmeldinger fra publikum med 

den responstiden og kvaliteten som brukere forventer. Ved en eventuell videre bruk av 

løsningen, bør man ta hensyn til innspillene fra brukere i kapittel 4.1. Det er for eksempel ikke 

sikkert at det er kombinasjonen knapp og app som er mest ideell for endelig løsning. 

 

En lansering av Sykkelmelding i storskala nå er dermed ikke å anbefale. Det som derimot 

anbefales for veien videre er følgende alternativer:  

 

1. Opprette en bruker til Statens vegvesen i Bymelding (driftssystemet til Bymiljøetaten) for 

å følge opp driftsrelaterte meldinger. 

a. I Bymelding vil Statens vegvesen få oversikt og ha tilgang til alle avvik som 

meldes inn via løsningen, der Statens vegvesen står som veieier. Dette kan bidra 

til å gi Statens vegvesen en bedre helhetlig forståelse over utfordringer som 

oppstår på statlige veier i Oslo, og Bymiljøetaten får også en mulighet til å ta 

aksjon på disse innmeldingene. Resultatet av dette kan føre til et enda bedre 

samarbeid mellom driftsavdelinger i Statens vegvesen og Bymiljøetaten, og en 

bedre brukeropplevelse for Oslos syklister.  

b. På sikt kan man se på muligheten for at Statens vegvesen får en utvidet profil i 

Bymelding, som gjør det mulig å følge saken og videresende den direkte til 

entreprenører via Bymelding, og benytte systemet på samme måte som 

driftsavdelingen i Bymiljøetaten. Eventuelt kan meldinger sendes imellom 

Bymelding og Statens vegvesen sitt driftsoppfølgingssystem, om Statens 

vegvesen skulle anskaffe et annet system for dette. 

 

2. Kartlegge utfordringer med trafikksikkerhet og fremkommelighet på sykkel. 

a. Basert på tilbakemeldingene fra syklister er Sykkelmelding et bra verktøy for å 

kartlegge utfordringer med trafikksikkerhet og fremkommelighet for sykkel. For å 
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bekrefte at dette også kan være nyttig for sykkelfagmiljøene i Statens vegvesen 

og Bymiljøetaten, kan prosjektet gjennomføre en kampanje i et avgrenset 

område med 30-50 brukere. 

b. Ved gjennomføringen av en slik test/kampanje vil man fokusere på å kun få 

bestemte forhåndsdefinerte tilbakemeldinger fra syklistene. Dette kan innebære 

utelukkende saker om infrastruktur, trafikksikkerhet eller driftsrelaterte ting som 

f.eks. hull i veien. Testsyklistene er positive til en slik test/kampanje. 

c. Dersom man ønsker å bruke Sykkelmeldingsappen til å gjennomføre en slik 

kampanje, kreves det noe videreutvikling for å begrense innmelder til kun èn 

kategori. 

d. I tillegg er det en forutsetning at en slik kampanje eies og drives av drifts-, eller 

sykkelfagmiljøene i Bymiljøetaten og Statens vegvesen. Kritisk for suksess vil 

være produkteiere som aktivt er med å driver kampanjen.  

e. Alternativt til å benytte seg av egenutviklet app, er muligheten for å anskaffe eller 

bruke en leverandørs løsning for å teste dette. Som eksempel har appen Bike 

Citizen funksjonalitet som inkluderer analyseverktøy for oppdragsgiver. 

 

3. Pilotprosjektet avsluttes. Resultatene og erfaringer deles i organisasjonene.  

 

 

 

 

 

 

 


