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1 Sammendrag
Statens vegvesen har bedt TØI komme med faglige innspill til arbeidet med NTP 2018-2017 mht.
tre punkter: 1) Hvor stor er sykkelandelen i 2013, 2) hvordan kan målet om 8 % sykkelandel i
2023 differensieres på ulike byområder og 3) hva er de fem viktigste virkemidler og tiltak for å få
økt sykkelandel og oppfylle 2023-målet? Følgende dokument kommer med innspill på dette.
Vi påpeker at resultater fra RVU2013 vil foreligge til sensommeren 2014, og at data herfra vil
kunne bidra til å kunne gi en markant bedre vurdering enn det som kan gjøres på nåværende
tidspunkt (for del 1 og 2). Vi anbefaler at vurderingene oppdateres til høsten 2014 når RVU2013
resultater foreligger.

1.1 Dagens status og innsats
For å vurdere hva den nasjonale sykkelandelen er i 2013 har vi foretatt gjennomgang av en rekke
data som kan medvirke til å belyse utviklingen fra 2009 til 2013. Disse gjennomganger viser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasjonal RVU (historisk gjennomgang): Ingen endring / kanskje liten økning (+0-10 %).
Lokal RVU Oslo: Økning, kanskje på 1-2 %-poeng (+20-40 %).
Lokal RVU Bergen: Reduksjon, kanskje på 0,5 %-poeng (-10-15 %).
Lokal RVU Stavanger: Ingen endring, kanskje reduksjon på 0,5 %-poeng (-10-15 %).
Sykkeltellinger: Reduksjon (-7-8 %).
Sykkelulykker: Økning (+15-25 %).
Antall sykler: Ingen endring.
Medier/prosjekter: Økning. Ikke mulig å si noe om endring mht. sykkelandel.
Økning i biltrafikk: Reduksjon i sykkelandel på ca. 0,1 %-poeng (-3 %).

Som vi ser er det ikke noe entydig bilde. Noe data kan indikere økning i sykkelandel, mens andre
kan indikere reduksjon. Det er imidlertid viktig å påpeke at dataene ikke er likeverdige og at noen
trolig er bedre til å indikere utviklingen enn andre. Samtidig er det også viktig å huske at vi bare
har utviklingsdata for noe få storbyer, og her kan utviklingen være helt annerledes enn resten av
landet. I Danmark har vi eksempelvis i flere år sett en økning i sykkelandeler i flere av de største
(sykkel)byene, mens sykkelandelen på landsbasis er blitt mindre.
Basert på denne gjennomgangen anslår vi at det trolig ikke har vært store endringer i
sykkelandelen på nasjonalt nivå og at det kanskje har vært en liten økning på opptil maksimal 510 % svarende til en sykkelandel på 4,4-4,6 %. Vår beste bud er 4,5 %.
Vi har laget dette anslaget uavhengig av anslaget til SVV (avrop 12, vedlegg 1), men kommer
likevel frem til samme vurderingen. Vi er dermed med andre ord enige med SVV om at dette er
et godt bud på hva sykkelandelen er i 2013.
Dette betyr, som SVV skriver, at det er nødvendig med økt innsats dersom målet om 8 %
sykkelandel på landsbasis og for hele året skal nåes i 2023.
Avslutningsvis i denne delen ønsker vi å påpeke at denne gjennomgangen viser at RVU lages på
ulike måter i ulike byer og i ulike prosjekter. Dette er uheldig dersom man, som her, ønsker å
sammenligne status og utvikling i ulike område med hverandre.
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1.2 Nødvendig mål i ulike områder
Vi har oppstilt 11 ulike scenarier (pluss en rekke delscenarier) for hvordan 8 % målet kan
oppfylles i 2023:
1. København-scenariet: Sykkelandelen øker markant i de fire største byene til en andel som i
de beste sykkelbyene i Europa (som eksempelvis København).
2. 15 %-scenariet: 15 % sykkelandel i (ni) større byområder (med over 50.000 innbyggere).
3. 12 %-scenariet: 12 % sykkelandel i (ni) større byområder (med over 50.000 innbyggere).
4. Fremtidens byer-scenariet: Målene i lokale strategier i de 13 «fremtidens» byer oppfylles.
5. RVU-scenariet: Tar utgangspunkt i RVU2009 sin inndeling i byområder og setter mål for
disse områdetyper.
6. NTP-scenariet: Tar utgangspunkt i arbeidet med NTP 2018-2027, der man foreløpig har
inndelt byer i fem grupper.
7. Sykkelby-scenariet: Målene i lokale sykkelstrategier i de 27 sykkelbyene oppfylles.
8. Størst potensiale-scenariet: Sykkelandelen økes i byer med størst potensiale i forhold til
geografiske, værmessige og befolkningsmessige forhold samt andre forhold.
9. Dobling-scenariet: Sykkelandelen dobles alle steder.
10. Vinter-scenariet: Sykkelandelen på vintertid øker markant i utvalgte byer (de 4 største byene,
de 13 fremtidens byer eller de 27 sykkelbyene).
11. Kombinasjons-scenariet: Kombinasjon av de forrige scenariene.
Vi har laget en innledende vurdering av disse og foretatt utdypende beregninger for seks utvalgte
scenarier. Resultatet av de utdypende beregninger for seks utvalgte scenarier er sammenfattet i
tabell 1.
Vi ser at det krever litt lavere sykkelandel i de store byene enn innledningsvis beregnet/vurdert
for å oppfylle målet (dersom sykkelandelen i resten av landete er stabil). I scenariene «15 %»,
«Fremtidens byer» og «Sykkelbyer» vil en sykkelandel på 14-14,5 % i de største/aktuelle byene
medfør at målet oppfylles. Dersom man samtidig får en økning i sykkelandel i resten av landet
slik at denne blir opp til 4,5-5 % er det bare nødvendig med en andel på ca. 12,5-13,5 % i de
aktuelle byområdene (se venstre kolonne). Blir det derimot en reduksjon i sykkelandel i resten av
landet er det nødvendig med en sykkelandel i de store byene på 15-16 % (se høyre kolonne).
En sykkelandel på opptil 13-16 % i byene er en høy andel, men oppnåelig innenfor den 10-årige
perioden, dersom man satser offensiv i byene. Samtidig er det viktig å videreføre arbeidet med også å
forbedre forholdene for de syklende i resten av landet slik at det som minimum ikke blir en reduksjon.
Tabell 1. Nødvendig sykkelandel i aktuelle (største) byområdene i seks utvalgte scenarier for å oppfylle 8 %- målet avhengig av
om andelen i resten av landet fortsatt blir a) 4 %, b) 4,5-5,0 % eller c) 3,0-3,5 %. Tallene er usikre og ved reduksjon/økning
i resten av landet har vi derfor avrundet til nærmeste 0,5 %.
Utvalgte
scenarier
København
15 %
Fremtidens byer
NTP 1)
Sykkelby
12 % 2)
1)
2)

Utvikling i resten av landet
Økning i resten av landet Status quo i resten av landet Reduksjon i resten av landet
(Sykkelandel = 4,5-5,0 %)
(Sykkelandel = 4,0 %)
(Sykkelandel = 3,0-3,5 %)
14,5-15,0 %
17,0 %
18,0-19,0 %
12,5-13,5 %
14,2 %
15,0-15,5 %
12,5-13,5 %
14,2 %
15,0-15,5 %
12-14 %
13-15 %
15-16 %
13,0-14,0 %
14,5 %
15,5-16,0 %
11,0-11,5 %
11,7 %
12,0-12,5 %

Her forutsettes 6-8 % sykkelandel i mellomstore byene.
Her forutsettes 8 % sykkelandel i mellomstore byene.
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Disse verdiene er bare omtrentlige og må rekalkuleres når det foreligger tall fra RVU2013 og man
har eksakte tall for alle byene mht. antall reiser og sykkelandel. Det er også viktig at man har en
helt klar definisjon av om man regner med byer eller byområder og hvor mye av byen man
inkluderer i beregningen.

1.3 De fem viktigste virkemidler og tiltak
Basert på resultater fra ulike studier rundt effekter av virkemidler og tiltak og holdninger fra
syklister, generell kompetanse om hvilke virkemidler og tiltak som er mest virkningsfulle og ikke
minst vurdering av nåværende status for sykling i norske byer vurderer vi at man bør satse på
følgende fem virkemidler og tiltak/tiltaksgrupper:
1. Fysisk tilrettelegging for sykling i form av sykkelanlegg: Særlig fokus på
hovedsykkelvegnettet.
2. Drift og vedlikehold: Særlig fokus på hovedsykkelvegnettet og sykkelekspressveger samt
økt fokus på vintertid.
3. Endret sykkelkultur og sosial aksept: Særlig fokus på temaene: Samspill,
regeletterlevelse, sykkelatferd, sykkelsesong og syklisttyper. Informasjon og kampanje
utgjør en utfordring i forhold til å få signifikante virkninger.
4. Restriktive tiltak for biltrafikken: Omfatter de mest effektive tiltak som reduserer
biltrafikkens konkurranseevne, men kan være utfordrende å få gjennomført.
5. Samlende satsninger: Ingen tiltak løser «det hele» og det er nødvendig med samlede
satsninger bestående av tiltakspakker med flere ulike typer virkemidler og tiltak.
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2 Innledning
I forbindelse med rammeavtale for bistand til analyser i transportetatene og Avinor sitt arbeid
med NTP 2018-2027 har Statens vegvesen (SVV) ved Marit Espeland og Trude Schistad (Avrop
12 av 22. mai 2014) bedt TØI komme med faglige innspill og vurderinger til Statens vegvesens
sitt notat til arbeidet med NTP 2018-2027 om status og mål for sykkelandeler samt viktigste
virkemidler og tiltak. Vår vurderinger er sammenfattet i dette arbeidsdokumentet.
Gjennomgangen omfatter følgende tre deler:
1. Status: Vurderinger og synspunkter av beregningene og konklusjonene i notatet der SVV
har beregnet at dagens innsats ikke vil være tilstrekkelig for å nå målet om 8% sykkelandel
innen 2023 (Avrop 12, vedlegg 1).
2. Målet: Vurderinger og synspunkter av beregningene og konklusjonene i notatet der SVV
har beregnet/vurdert hva prosentmålene må ligge på for ulike typer by- og
tettstedsområder for at målet om 8 % skal nås (Avrop 12, vedlegg 2).
3. Tiltak: Vurdering og forslag til fem virkemidler og tiltak som er spesielt viktig for at
målet om 8 % skal nås innen 2023.
Vurderingene baseres på eksisterende kunnskap om nasjonale og regionale
reisevaneundersøkelser (RVU) samt andre former for vurderinger/tellinger av sykkelomfang samt
gjennomgang av ulike studier som oppsummerer effekten av ulike tiltak og virkemidler.
Vi påpeker at resultater fra RVU2013 vil foreligge til sensommeren 2014, og at data herfra vil
kunne bidra til å kunne gi en markant bedre vurdering enn det som kan gjøres på nåværende
tidspunkt (for del 1 og 2). Vi anbefaler at vurderingene oppdateres til høsten 2014 når RVU2013
resultater foreligger. Vi har selvfølgelig prøvd å komme med det best mulige bud på status, men
med eksisterende data er det på ingen måter garanti for at vi «rammer 100 % plett», men
forhåpentlig har vi vurdert riktig i forhold til nivået, og om vi er på rette veg eller om innsatsen
må øke for å nå målet.
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3 Dagens status og innsats
Basert på 1) RVU2009, 2) utvikling i personbiltrafikk, 3) regionale/lokale reisevaneundersøkelser, 4) sykkeltellinger samt 5) samråd med sykkelkontakter vurderer Statens vegvesen
(Avrop 12, vedlegg 1) at sykkelandelen i 2013 trolig er i størrelsesordende 4,6 %, og at dette lang
fra er tilstrekkelig for å oppfylle målet om 8 % sykkelandel i 2023.

3.1 Nasjonal og regionale reisevaneundersøkelse
Det finnes flere ulike reisevaneundersøkelser (RVU) gjennomført av især TØI og SINTEF. Slike
studier kan og blir gjennomført på ulike måter, og resultatene er derfor ikke nødvendigvis direkte
sammenlignbare. Den nasjonale RVU som TØI gjennomfører ca. hvert 4. år brukes vanligvis
som referanseramme, idet den er gjennomført i mange år (siden 1985) på en ensartet måte og
omfatter et stor utvalg (opp mott 40.000 personer i 2013-2014). Det betyr imidlertid ikke at
nasjonal RVU er den «absolutte sannheten» eller at den er mer riktig (eller feil) enn andre studier,
men bare at det er målemetoden i denne studie som man legger til grunn for vurdering av
reisevaner. Dette er også denne vi tar utgangpunkt i ved vurderingen av sykkelandel i 2013.
3.1.1 RVU2009, nasjonal
Når man skal vurdere fremtiden (eller som her nåtiden) er det vanlig å se bakover for å vurdere
den historiske utviklingen og dermed trenden. Figur 1 sammenfatter reisevaner i forhold til
sykkel. Vi ser at sykkelandelen, etter en markant nedgang fra 1992 til 2001, har holdt seg relativt
stabil på 4,2-4,5 %. Dette stabile nivået kan tale for at det i 2013 trolig ikke vil være de store
endringer i forhold til 2001-2009.
Vi ser imidlertid også at etter 2001 har 1) andelen personer som har hatt en reise med sykkel, 2)
sykkelreisens lengde og 3) sykkelreisenes andel av total reiselengde gått noe opp (Vågane m.fl.
2010, Fyhri 2012, Hjorthol 2012, TØI 2012). Dette indikerer en tendens til økt sykkelomfang,
noe som kanskje kan tale for at det er tenkelig med økning i sykkelandel (fra 2009-2013) dersom
denne trenden fortsetter.

Figur 1. Utvikling i reiser med sykkel i 1985-2009 (Vågane m.fl. 2010, TØI 2012).

3.1.2 Oslo og region øst
Innobike2013
I forbindelse med prosjektet «Fra bil til sykkel i hovedstadsregionen – effekter av innovative
tiltakspakker» (Innobike2013) har TØI i sommeren 2013 foretatt en web-undersøkelse om
daglige reiser blant 5466 NAF-medlemmer i Oslo og Akershus (Fyhri og Sundfør 2014a, 2014b).
13-14 % av dem som har jobb/går i skole angir at de vanligvis bruker sykkel til arbeid/skole.
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Denne undersøkelse er ikke gjennomført tidligere, så det er derfor ikke mulig å vurdere
utviklingen fra 2009 til 2013.
Ifølge RVU2009 er det i gjennomsnitt 6 % som brukte sykkel på arbeidsreisen og 10 % som
brukte sykkel på skolereisen (Vågane m.fl. 2010). Disse tallene kan imidlertid ikke direkte
sammenlignes med Innobike2013, idet det her brukes både et litt annet mål for sykkelomfang og
et annet utvalg (NAF-medlemmer i Oslo området som er i arbeide/skole om sommeren) enn
RVU. Det betyr ikke at Innobike2013 gir et mindre riktig mål, det betyr bare at RVU2009 og
Innobike2013 ikke direkte kan sammenlignes. Utfra utvalgsforskjell må Innobike2013 vise større
andel enn RVU2009, men dersom vi likevel tillater oss å sammenligne tallene litt grovt kan dette
kanskje indikere et relativt stabilt nivå og kanskje en liten økning fra 2009.
PU2014
I Oslo foretas det med jevne mellomrom såkalte publikumsundersøkelser (PU), blant over 11.000
personer som antas å utgjøre et representativt utvalg for byen. Denne undersøkelse omhandler alt
mulig, og et av spørsmålene er «hvor ofte bruker du sykkel som fremkomstmiddel i Oslo?» Dette
fanger ikke opp sykkelbruk særlig presist, men er likevel spennende, idet den fanger opp noe om
endring i sykkelbruk fra 2009-2010 til 2013-2014.
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Figur 2. Besvarelse av spørsmålet ”Hvor ofte bruker du sykkel som fremkomstmiddel i Oslo?” i publikumsundersøkelsen i
Oslo kommune (Fyhri 2011).

Figur 2 viser resultatene fra 2007 og 2010, og her ser vi at det ikke har vært noen (markant)
endring i sykkelbruk. For 2014 har vi dessverre bare tallene der de er slått sammen i tre kategorier
(Sentio Research 2014):
1. Sjeldnere / aldri: 46 % (47 % i 2010 og 45 % i 2007)
2. Noen ganger i måneden / i året: 36 % (31 % i 2010 og 32 % i 2007)
3. Daglig / Noen ganger i uken: 19 % (22 % i 2010 og 22 % i 2007)
Disser undersøkelsene indikerer faktisk at sykkelomfanget etter en stabil periode fra 2007 til 2010 er
redusert fra 2010 til 2014, idet andel som sykler daglig eller ukentlig er redusert fra 22 % til 19 %.
Tabell 2. Sammenligning av PU og Innobike (Sentio Research 2014, Fyhri og Sundfør 2014a).
Sjeldnere / aldri
Noen ganger i måneden / i året
Daglig / Noen ganger i uken

PU2010
47 %
31 %
22 %

PU2014
46 %
36 %
19 %

Innobike2013
47 %
25 %
28 %

Tallene fra PU er i noen grad sammenlignbare med tallene fra Innobike (dersom vi antar at bruk
av sykkel som fremkomstmiddel betyr at den brukes på reiser til/fra arbeid/skole), noe som betyr
at vi i noen grad har noe å sammenligne 2013-tallene fra Innobike med. Tabell 2 sammenfatter
dette. Vi ser her at andelen som svarer at de sjeldent /aldri sykle er lik i de tre utvalgene, men at
Innobike finner en noe høyere andel som sykler ofte enn PU. Dvs. sammenligner vi PU2010 og
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PU 2014 ser det ut til at det er blitt mindre sykling fra 2010 til 2014, men sammenligner vi
PU2010 med Innobike2013 ser det ut til at det er blitt mer sykling i perioden i Oslo (forutsatt at
vi antar at PU også omhandler arbeids- og utdanningsreiser).
RVU2013Oslo
Oslo kommune (2013) har høsten 2013 foretatt en reisevaneundersøkelse blant 2388 personer
mellom 18 og 75 år. De finner at det er en (meget) høy sykkelandel på hverdager på 8,3 %, og at
andelen er 5 % på lørdager og 4 % på søndager, noe som betyr at sykkelandelen for hele uken er
ca. 7,5 % når man tar hensyn til ulike antall reiser de ulike dagene. De har også undersøkt hva
sykkelandelen er i 15 ulike bydeler. Resultatet ses i figur 3. En tilsvarende studie er ikke
gjennomført tidligere i Oslo, og den sier derfor ikke noe om utviklingen.

Figur 3. Transportmiddelfordeling for 15 bydeler i Oslo i 2013 (Oslo kommune 2013).

For å vurdere utviklingen kan man sammenligne med RVU2009, som finner at sykkelandelen var
4,7 % i Oslo i 2009. Dette indikerer at det har vært en markant vekst i sykkelandel i Oslo i
perioden 2009-2013. Det er imidlertid viktig å påpeke at de to studier ikke er like og tallene er
derfor ikke 100 % sammenlignbare.
En stor forskjell er at RVU2009 omfatter hele året (inklusive vinter med lav sykkelandel), mens
RVU2013Oslo bare omfatter oktober. Ifølge RVU2009 er sykkelandelen i oktober høyere enn
årsgjennomsnittet (ca. 1 % poeng), noe som betyr at RVU2013Oslo trolig har overvurdert
andelen, og at den ut fra denne betraktning kanskje ligger nærmere 6,5 %.
En annen viktig forskjell er at RVU2013Oslo bare omfatter 18-75-åringer, mens RVU2009 også
omfatter personer på 13-17 år og personer over 75 år. Personer over 75 år har generell lavere
sykkelandel (2,8 %) enn snittet, mens unge har høyere (9,1 %). At disse to gruppene ikke er med
«opphever» trolig hverandre noenlunde. Det kan også være andre forskjeller som fordeling i
forhold til kjønn, alder, inntekt, tilgang til bil/sykkel med mer samt også hvordan spørsmålene
konkret er stillet. Dette har vi ikke undersøkt nærmere.
Undersøkelsen viser at det trolig har vært en økning i sykkelandel i Oslo i forhold til 2009, men
den er sannsynligvis ikke så stor som indikert. Et godt anslag er at det kanskje har vært en økning
på opptil 1-2 %-poeng fra 4,7 til 5,7-6,7 %.
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RVU2010Ø og RVU2011Oslo
I forbindelse med at man har hatt et ønske om å satse på utvalgte sykkelbyer i Region øst i
perioden 2010-2013 er det i 2010 foretatt en før-reisevaneundersøkelse for syklende i syv utvalgte
kommuner (Tretvik 2010). Resultater av denne førstudien er sammenfattet i tabell 3, og vi ser at
disse byene har en høy andel som har sykkel på i alt 14 % varierende mellom 6 og 19 %. Vi
påpeker at disse verdiene er målt på en annen måte enn i RVU2009 (som trolig vil gi høyere
andeler), og derfor ikke direkte kan sammenlignes med RVU2009.
Det pågår nå en etterundersøkelse, men resultater forelegger enda ikke, og dette kan derfor på
nåværende tidspunkt ikke medvirke til å kaste lys over utviklingen fra 2009/2010 til 2013.
Tabell 3. Hovedtall for sykkelaktivitet i syv kommuner i Region øst i 2010 (Tretvik 2010).

RVU2010Ø ble i 2011 fulgt opp av en tilsvarende sykkelundersøkelse for kommunene: Oslo,
Bærum, Asker og Oppegård (RVU2011Oslo). Resultatet er sammenfattet i tabell 4 (Tretvik
2011). Vi ser at andelen varierer mellom 10 og 14 % og generell er litt lavere enn de syv andre
sykkelbyer i regionen. Verdiene kan som nevnt ikke sammenlignes med RVU2009.
Tabell 4. Andel som hadde syklet på registreringsdagen i Oslo, Oppegård, Bærum og Asker i 2011 (Tretvik 2011).

Begge studiene spør også om hvor ofte man sykler (på denne tiden av året), og dette burde være
tall som (ved studien RVU2011Oslo) kan sammenlignes med PU2010/PU2014 og Innobike2013,
idet disse spør på nesten lik måte og alle omfatter Oslo. Dette kan kanskje gi et utdypende bilde
av utviklingen i sykkelomfang i Oslo.
Tallene for Oslo (fire bydeler) er sammenfattet i tabell 5 der de er sammenlignet med
PU2010/PU2014 og Innobike2013. Som vi ser er verdiene i RVU2011Oslo markant forskjellige
fra PU2010/PU2014 og Innobike2013 (mye høyere andel som sykler ofte), og det gir ikke
mening å sammenligne disse tallene. Det kan undres på hvorfor tallene er så ulike. Vi etterforsker
ikke dette ytterligere her.
Tabell 5. Sammenligning data for hvor ofte man sykle ifølge PU2010/2014, Innobike2013 og RVU2011Oslo (Sentio
Research 2014, Fyhri og Sundfør 2014a, Tretvik 2011).
Sjeldnere / aldri
Noen ganger i måneden / i året
Daglig / Noen ganger i uken

PU2010
47 %
31 %
22 %

RVU2011Oslo
9-14 %
40-49 %
37-51 %

Innobike2013
47 %
25 %
28 %

PU2014
46 %
36 %
19 %
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3.1.3 Bergen og Stavanger
RVU2013Bergen og RVU2008Bergen
I høsten 2013 er det foretatt en reisevaneundersøkelse for Bergensområdet. Denne er særlig
interessant idet det er foretatt en tilsvarende (samme tilnærming) i 2008 (Solveig og Nordtømme
2014, Solveig 2009). Dette er med andre ord et av de få tilfeller der vi har sammenlignbare data
for endringene i perioden 2008/2009-2013.
Figur 4 sammenfatter sykkelandelen i Bergensområdet og Bergen i 2008 og 2013. Vi ser at
sykkelandelen i 2008 var henholdsvis 3,3 % og 3,8 %, og at denne andelen i 2013 er redusert til
henholdsvis 2,8 % og 3,4 %. Som vi ser av konfidensintervallene er endringene signifikante.
Reduksjonen i sykkelandel er på henholdsvis 15 % og 11 %. Her har det med andre ord vært en
relativ stor og tydelig reduksjon i sykkelandel. Dette har sannsynligvis sammenhengen med
bygging av bybanen i Bergen. I anleggsperioden økte sykkeltrafikken, mens den avtok igjen etter
åpning av banen.

Figur 4. Sykkelandel med konfidensintervaller for Bergensområdet og Bergen i 2008 og 2013 (Solveig og Nordtømme 2014).

Merk at denne reduksjonen i sykkelandel er bekreftet av sykkeltellinger (se avsnitt 3.2). I
Bergensområder har det vært en reduksjon i sykkeltrafikk på fem av seks tellestrekninger. Den
samlede reduksjon i sykkeltrafikk disse stedene har vært på 17 %.
RVU2013Stavanger
I 2012 har Nordtømme og Meland (2012) foretatt reisevaneundersøkelse for 10 kommuner i
Stavangerregionen. Studien er interessant fordi det er foretatt en lignende studie i 2005 (og 1998).
Hermed kan man får data om utviklingen fra 2005 til 2012, noe som delvis dekker perioden
2009-2013, og dermed kan gi ide om utviklingen i den ønskede perioden.
Figur 5 viser reisemiddelfordelingen og vi ser at det i 2012 har vært en reduksjon fra 7 % i 2005
(og 1998) til 6 % i 2012. Ifølge nasjonal RVU2009 var det i Stavanger i 2009 en sykkelandel på 6
%. Det kan dermed se ut til at det i den første delen av perioden 2009-2013 har vært en
stagnasjon i sykkelandel og kanskje en liten reduksjon.

Figur 5. Reisemiddelfordeling på virkedager; Jæren (Nordtømme og Solveig 2012).
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3.1.4 Sykkelbyer i region vest og sør
RVU2014V
Det pågår nå en reisevaneundersøkelse om sykkelbruk i fem utvalgte sykkelbyene i Region vest
(Egersund, Haugesund, Stord, Førde og Bergen) samt Stavanger. Dette skal brukes til å måle
effekten av prioritert satsning i disse sykkelbyene i 2014-2017. Vi har enda ikke noen data fra
2014-undersøkelsen som kanskje kunne bruke til å vurdere utviklingen fra 2009-2013 ved å
sammenligne med RVU2009.
RVU2010S
I 2010 ble det foretatt en sykkelbyundersøkelse (RVU2010S) i en rekke sykkelbyer i region sør
(Fyhri og Loftsgarden 2010) (studien var en oppfølgende studie av tidligere studier fra 2006 og
2008). Vi har imidlertid ingen relevante 2013-tall, og vi kan derfor ikke direkte bruke dette til å
vurdere endring fra 2009/2010 til 2013.

3.2 Sykkeltellinger
Statens vegvesen foretar automatiske tellinger av sykkeltrafikken ca. 80 ulike steder i landet. Pr. i
dag finnes telleresultater fra 25 steder online tilgjengelig. Det er foretatt tellinger siden 2007-2008.
Tellingene fra disse stedene har en slik kvalitet at de kan brukes for å se på utviklingen over tid på
disse strekningene, noe som kan være en indikasjon for utviklingen i sykkeltrafikk.
I Oslo er det eksempelvis foretatt tellinger av sykkeltrafikken på Frognerstranda siden 2007. Som
vi ser av figur 6 og tabell 6 har det skjedd vekst i sykkeltrafikken hvert år siden 2009 på dette
tellepunktet. Det er 25 % flere passerende sykler i 2012 enn det var i 2009 (det er ikke tall for
2013).

Figur 6. Sykkel års- og månedsdøgntrafikk på Frognerstranda i Oslo (Statens vegvesen 2014).
Tabell 6. Antall syklister per døgn (ÅDT) og utvikling som indeks med 2009 som indeks 100 på Frognerstranda i Oslo
basert på automatiske tellinger (Statens vegvesen 2014).
ÅDT
Indeks

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1110

1131

1277

1362

1485

1596*

-

87

89

100

107

116

125*

-

*Tall per september.
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Dette er imidlertid bare én strekning. Vi har derfor samlet data om de 25 stedene i Norge der
resultater fra automatiske sykkeltellinger fra ca. 2008 finnes online tilgjengelig. Tellingene for de
25 stedene er sammenfattet i figur 7. Vi ser at det i perioden 2009-2013 har vært en reduksjon i
sykkeltrafikk for 15 av de 25 strekningene (60 %), mens det har vært en økning på bare åtte
strekninger (dvs. en tredjedel). På to strekninger er tendens at det ikke har vært noen endring.
Ser vi på den totale sykkeltrafikken for alle 25 stedene har det vært en reduksjon fra rundt 10.000
til ca. 9.700 sykler/døgn. En samlet reduksjon på 2,6 %. Det er relativ store fluktuasjoner fra år til
år og ser vi på tendenslinjen har det i alt vært en nedgang på 1,3 %. Ser vi bort fra
Frognerstranda, som er litt spesiell idet den har markant mer sykkeltrafikk enn alle andre
strekninger og også en markant økning i sykkeltrafikk, blir resultatet at det har vært en samlet
reduksjon på 7-8 % i perioden.
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Figur 7. Antall syklister per døgn (ÅDT) i 2009-2013 25 ulike steder i Norge der det foretas automatisk sykkeltelling.
Det finnes ikke tall for alle år for alle 25 steder. Der det ikke finnes tellinger er tall basert på trend fra de andre årene det
aktuelle stedet (Basert på data fra Statens vegvesen 2014). Tallene for Frognerstranda er markant høyere enn de andre
tallene og kan sees i tabell 6 (Avrop 12, vedlegg 1 gir forklaring på noen av reduksjonene).

Disse tallene fra hele landet kan indikere at det har vært en reduksjon i sykkeltrafikk (på opp til 78 %) og dermed kanskje også en reduksjon i sykkelandel. Dette må imidlertid tas med forbehold,
idet det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom sykkeltellinger og sykkelandel. For
eksempel kan utvikling i sykkeltrafikk på konkrete strekninger avhenge av helt konkret tiltak og
forhold for strekningen som endret standard, drift og vedlikehold, forhold for andre
trafikantgrupper og målpunkter.

12

3.3 Antall solgte sykler
Antall solgte sykler kan tenkes å være en indikasjon for utvikling i sykkelomfang (forutsatt at
bruken av den enkelte sykkel ikke endres). Det finnes imidlertid ingen offisiell statistikk for hvor
mange syker som årlig selges i Norge. Men vi vet at det selges om lag 400.000 sykler per år, og vi
har ulike indikasjoner på at dette tallet har vært relativt stabilt de seneste 4-5 årene (med mindre
utsving i begge retninger), mens antallet tidligere trolig var økende (Fyhri, 2011, Sportsbransjen
2014, Bike Europe 2013, 2014, SLF 2013, Colibi 2014). Dette kan indikere at det ikke har vært
store endringer i sykkelomfang i de seneste årene. Det selges imidlertid flere og flere meget dyre
sykler. Disse sykler man trolig lengre på, men flere av disse brukes trolig mest til trening og i
mindre grad til transport. Ved sykkelandel er det også antall reiser og ikke lengde man vurderer.
I de seneste årene er det begynt å bli solgt flere og flere el-sykler i Norge (som trolig primært
brukes til transport til/fra arbeid/utdanning, men også av eldre). Utviklingen i salget er imidlertid
først for alvor begynt her i 2013 og 2014, og har derfor trolig hatt liten betydning i forhold til
endring fra 2009 til 2013. Det kan derimot tenkes å få en større betydning fremover.

3.4 Sykkelulykker
Antall ulykker henger generelt nøye sammen med eksponering, dvs. omfanget av en aktivitet.
Derfor vil som regel ulykkestall fluktuere sammen med trafikktall. Det finnes andre variabler som
også påvirker antallet ulykker, men som et grovt mål, og i gjennomsnitt går det an å betrakte
ulykkestall som et indirekte mål på sykkelbruken. Det vil si at flere sykkelulykker vil indikere at
det er blitt mer sykkeltrafikk, noe som også gjelder selv om «safety in numbers» effekten (SIN) er
i spill. SIN kan bety at ulykkesrisikoen øker mindre enn proporsjonalt med trafikken, men en
økning i trafikk vil likevel medføre en absolutt økning i sykkelulykker (i hvert fall på kort sikt som
en 4-5-årige periode som dette prosjektet omhandler) (Bjørnskau 2013).
Det finnes ulike kilder om sykkelulykker som SSB med politiregistrerte ulykker, TRAST som er
forsikringsbransjens skaderegister samt ulykkeregistret på skadestue og legevakt. Vi har i dette
prosjektet har tilgang til data fra de to første kildene.
3.4.1 Forsikringsregistrerte sykkelulykker (TRAST)
Forsikringsbransjens skaderegister TRAST, fanger opp ulykker som skjer i vegtrafikken hvor en
motorvogn er innblandet. Også ulykker hvor en av partene er en sykkel blir registrert.
Singelulykker med sykkel (som utgjør flesteparten) er imidlertid ikke inkludert. Eventuelle ulykker
i skog og mark er heller ikke her. Det er også store mørketall, siden mange av de lettere skadene
ikke blir rapportert inn. Tallene må tolkes med forsiktighet, men kan gi en pekepinn om det har
skjedd endringer i sykkelbruk.
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Figur 8. Forsikringsregistrerte skader med sykkel som motpart med trendlinje for 2009-2013 (Finans Norge 2014).
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Som vi ser av figur 8 er det tendens til har det skjedd en gradvis økning i antall ulykker med
sykkel som motpart (årlig økning på ca. 5 %). Dette kan indikere økt sykkelbruk. Merk imidlertid,
at hvis vi ser på utviklingen tidligere og sammenligner sykkelandel og utvikling i sykkelulykker i
TRAST finner vi bare en positiv sammenheng for to av de fire periodene, se tabell 7.
Tabell 7. Sammenligning av utvikling i sykkelandel og sykkelulykker. Grå markerer positiv sammenheng.
2009-2013
2005-2009
2001-2005
1998-2001
1992-1998

Sykkelandel (RVU)
?
Reduksjon
Økning (liten)
Reduksjon
Reduksjon

Antall ulykker (TRAST)
Økning
Reduksjon
Reduksjon
Reduksjon
Økning

3.4.2 Politiregistrerte sykkelulykker (SSB)
SSB sine tall er basert på de politirapporterte ulykkene. Disse tilsvarer på mange måter TRASTregisteret, men inkluderer også ulykker uten motorvogn innblandet. Også her er det store
mørketall, og sykkelulykker i skog og mark defineres ikke som trafikkulykker og er dermed ikke
med i dette registeret. Som vi ser av figur 9 har det vært en reduksjon i antall sykkelulykker fra
rundt 600 til rundt 500. Dette kan i motsetning til TRAST-dataene indikere mindre sykkelbruk.
Dette kan imidlertid også henge sammen med at det i perioden generelt har vært en markant
reduksjon i skadde trafikanter på 30 %. Ser vi derfor på andel skadde på sykkel i forhold til det
samlede antall skadde ser vi at denne andelen er økt fra ca. 6 % til ca. 7 %. At sykkelskadene
utgjør en større andel av det samlede antall skadde kan kanskje indikere økt sykkelbruk.
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Figur 9. Utvikling i politiregistrerte skader med sykkel i Norge i 2001-2013 i absolutte tall og som andel av de samlede
antall skadde trafikanter (SSB 2014).

Vi ser dermed at de to datakildene (TRAST og SBB) om sykkelulykker og skader kan indikere økt
sykkelbruk. Dette må dog tolkes med forsiktighet.

3.5 Medier og lignende
Det har vært mye fokus på sykkel i de siste 6-7 årene, det gjelder både i medier, i ulike nasjonale,
regionale og lokale planer og strategier for by og trafikk og i forsknings- og utrednings-prosjekter
både for Forskningsrådet, Statens vegvesen samt andre nasjonale og lokale myndigheter. Det ser
ut til at oppmerksomhet rundt temaet fremdeles øker.
Figur 10 viser eksempelvis antall artikler i aviser (papir og nett) om sykkel de siste syv årene, og vi
ser at det fra 2009 til 2013 har vært en økning fra ca. 2900 til ca. 4400, noe som svaret til en
økning på over 50 %. Det var især en markant økning før 2009. Fra 2007 til 2009 økte antallet fra
ca. 600 til ca. 2900, svarende til neste en femdobling.
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Figur 10. Antall medieoppslag (i skrevne medier) i 2007-2014 talt av Retriever med ordene sykkel, syklist, syklende,
sykkelveg eller sykkelfelt. Tallet for 2014 er funnet ved å doble tallet for året seks først måneder (Retriever 2014).

Denne markant økte oppmerksomhet rundt sykkel taler for at det også kan ha blitt flere som
sykler og dermed kanskje større sykkelandel. Men det er også viktig å huske at det ikke er
tilstrekkelig med mediefokus og flotte ord og planer. Det krever også at konkrete tiltak
implementeres, og her er man mange steder fremdeles ikke kommet så lang, selv om man især i
de seneste par årene er dog begynt å se flere og flere sykkeltiltak rundt i byene.
Samlet sett kan det tale for at det kan ha vært en økning i sykkeltrafikk, men at den kanskje enda
ikke har vært så stor.

3.6 Utvikling i biltrafikken
Omfang av sykling måles som sykkelandel i forhold til samlet trafikk. Her utgjør biltrafikk den
største andelen, og bare små endringer i biltrafikken (reduksjon eller økning) vil få stor betydning
for sykkelandelen uten at dette betyr at av omfang av sykkeltrafikk har endret seg. Man kan
nesten si at den beste måte at få sykkelandelen til å øke er å få mindre biltrafikk.
I perioden 2009-2013 er biltrafikken (som beskrevet i Avrop 12, vedlegg 1) steget med 5,3 %
varierende mellom 3,6-6,3 % i de ulike regionene. Dette i seg selv vil bety en reduksjon i
sykkelandel, dersom sykkeltrafikken ikke er økt i samme grad. Dersom det er antall reiser med bil
som er økt (det kan også være kjørte km) og de andre transportformene ikke har endret seg vil
denne økning bety en reduksjon i sykkelandel på ca. 0,1 %-poeng (ca. 3 %) på landsbasis.
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4 Nødvendig mål i ulike områder
Det vedtatte målet om 8 % gjennomsnittlig sykkelandel i 2023 for hele Norge (og for hele året)
forutsetter varierende sykkelandel ulike steder (avhengig av eksempelvis geografiske og
befolkningsmessige forhold). I nasjonal sykkelstrategi angis det at sykkelandelen i større byer må
være på 10-20% for å oppfylle 8 % målet på landsbasis. Statens vegvesen har (i Avrop 12, vedlegg
2) vurdert to alternativer for hvordan en sykkelandel på 8 % kan nås. Befolkningen er delt inn i
fire områdetyper, basert på befolkningskonsentrasjoner. Alternativ 1 viser en sykkelandel på 15 %
i de største byområdene, mens i alternativ 2 er dette redusert til 12 %, se tabell 8.
Tabell 8. Nødvendig sykkelandel i ulike områdetyper for å få 8 % sykkelandel (Statens vegvesen, vedlegg 2).
Fo lke tall 01.01.2012
Totalt i Norge

4 985 870

100 %

Byer over 50 000
Byer mellom 5 og 50 000
Tettsteder under 5000
Utenfor tettsteder

1 955 910
1 145 023
857 105
1 027 832

39,2
23,0
17,2
20,6

%
%
%
%

Sykke land e l
Alt. 1
Alt. 2
8,0
8,0
15
6
3
1

12
8
6
2

I tillegg til disse to alternativene er vi primo juli blitt informert om at Statens vegvesen i
forbindelse med arbeidet med «Byområdeutfordringer» jobber med en femdelt inndeling av
byområder. Vi inkluderer også denne inndelingen i det videre arbeid.

4.1 Ulike scenarier
I det forrige har Statens vegvesen foreslått to alternativer for å oppfylle det nasjonale målet. Man
kan imidlertid tenker seg mange andre scenarier for hvordan man kan prøve å oppfylle målet.
Inspirert av bla. Vågane m.fl. (2010), Lea m.fl. (2012) og arbeidet med NTP kan man eksempelvis
tenker seg følgende 11 strategier/scenarier (inklusive scenariene i vedlegg 2). Scenariene er listet i
henhold til hvor differensiert de er med hensyn til hvor mye sykkelandelen må øke i de største
byene. Scenariene betyr ikke nødvendigvis at 8 %-målet oppfylles. Scenariene er:
1. København-scenariet: Sykkelandelen øker markant i de fire største byene til en andel som i
de beste sykkelbyene i Europa (som eksempelvis København).
2. 15 %-scenariet: 15 % sykkelandel i (ni) større byområder (med over 50.000 innbyggere).
3. 12 %-scenariet: 12 % sykkelandel i (ni) større byområder (med over 50.000 innbyggere).
4. Fremtidens byer-scenariet: Målene i lokale strategier i de 13 «fremtidens» byer oppfylles.
5. RVU-scenariet: Tar utgangspunkt i RVU2009 sin inndeling i byområder og setter mål for
disse områdetyper.
6. NTP-scenariet: Tar utgangspunkt i arbeidet med NTP 2018-2027, der man foreløpig har
inndelt byer i fem grupper.
7. Sykkelby-scenariet: Målene i lokale sykkelstrategier i de 27 sykkelbyene oppfylles.
8. Størst potensiale-scenariet: Sykkelandelen økes i byer med størst potensiale i forhold til
geografiske, værmessige og befolkningsmessige forhold samt andre forhold.
9. Dobling-scenariet: Sykkelandelen dobles alle steder.
10. Vinter-scenariet: Sykkelandelen på vintertid øker markant i utvalgte byer (de 4 største byene,
de 13 fremtidens byer eller de 27 sykkelbyene).
11. Kombinasjons-scenariet: Kombinasjon av de forrige scenariene.
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I det følgende drøftes og vurderes de ulike scenariene. Vi fokuserer på målene for de største
byene som inngår i scenariene, men scenariene bør også omfatte mål for den resterende del av
landet.
København-scenariet
Dette scenariet er benyttet av Lea m.fl. (2012) i forbindelse med et prosjekt der de har beregnet
klimaeffekter av økt sykling og gåing i fire ulike scenarier. Scenariet betyr at sykkelandelen i
Norges fire største byer (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) øker markant og kommer i
nærheten av sykkelandelen i København, som ifølge Lea m.fl. (2012) er 23-35 %. De benytter
konkret den «lave» andelen på 23 %, idet gjennomgangen viser at sykkelandel regnes på en annen
måte i København enn i norsk RVU (jf. drøftelsen om RVU i forrige kapittel). Dette vil ifølge
Lea m.fl. (2012) gi en nasjonal sykkelandel på ca. 9 %.
Befolkningen i disse fire byområdene utgjør til sammen ca. 1,55 mill. innbyggere eller ca. 30 % av
Norges befolkning. Samtidig er det i disse byene at potensialet og trolig også ønsket/behovet for
økt sykling er blant de størst som følge av eksempelvis korte avstander til mange funksjoner,
mange unge/studenter (uten førerkort og med lav innkomst), bilkøer i rushtiden, mangel på
parkeringsplasser, dyr parkering og et til tider ustabilt kollektivtrafikksystem. Det er også her man
især kan forestille at det er mulig med (ytterligere) restriksjoner overfor biltrafikken. Noen av
disse byene er dog ikke de beste i forhold til vær og terreng. Dette gjelder vel især Bergen.
Idet byene utgjør en stor del av landets befolkning og det er et stor potensiale/behov for økt
sykling er dette scenariet en spennende tanke. Selv om det er et stort uutnyttet potensiale er det
imidlertid på kort sikt (2023) ikke realistisk at disse byene vil få en tilstrekkelig sykkelandel
(eksempelvis opp mot Københavner-nivå) til å oppfylle det nasjonale målet. De har nå veldig lave
andeler på henholdsvis ca. 5 %, 3 %, 9 % og 6 % og har lokalt ikke mål om slike store endringer.
15 %-scenariet
Dette scenariet er beskrevet i vedlegg 2 (avrop 12). I forhold til «Københavner-scenariet» øker
man grovt sagt antallet av byområdet til ni (byområder med over 50.000 innbyggere) og redusere
målet om sykkelandel i 2023 fra 23 % til 15 %. De ni byområder omfatter: Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger/Sandnes, Fredrikstad/Sarpsborg, Drammen, Porsgrunn/Skien,
Kristiansand og Tønsberg. De omfatter i alt 40 % av landets befolkning.
Dette er et noe mer realistisk scenario, idet man inkluderer flere byer og reduserer ambisjonen.
Spørsmålet er selvfølgelig om det er mulig å oppnå en fremdeles høy sykkelandel på 15 % i alle
de ni byområdene om bare 10 år.
Fremtidens byer-scenariet
Byene som deltar i dette samarbeidet er de 13 største i Norge. De 13 byene er Oslo, Bærum,
Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Tromsø. Merk at man her tar utgangspunkt i byer og ikke byområder.
Til sammen huser Framtidens byer omtrent halve Norges befolkning. Det er derfor stort
potensiale for å øke landets samlede sykkelandel, dersom sykkeltrafikken øker i disse 13 byene.
Samtidig er ideen med disse byer at de skal være «fremtidsrettet» og jobbe for å redusere
klimautslippene, og her er sykling et veldig aktuelt tiltak.
Det kan være aktuell å jobbe videre med dette scenariet. Her er spørsmålet om man bør ta
utgangspunkt i mål i lokale sykkelstrategier og om dette er tilstrekkelig for å oppfylle de nasjonale
målene. Spørsmålet er også om alle byene skal ha mål om samme absolutte sykkelandel eller man
skal ta utgangspunkt i nåværende nivå og en prosentmessig økning av dette. Sykkelandelen må
trolig være rundt 13-14 % for å sikre oppfyllelse av nasjonale mål.
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RVU-scenariet
I dette scenariet tar man utgangspunkt i den inndeling i byområder som benyttes i nøkkelrapport
til RVU2009 (og som trolig også vil benyttes i den kommende nøkkelrapport til RVU2013). Det
vil si følgende områder:
• Oslo (4,7 %)
• Oslo omegn (3,0 %)
• Bergen, Trondheim, Stavanger (4,6 %)
• Bergen, Trondheim, Stavanger omegn (3,2 %)
• Nest seks største byer: Sarpsborg/Fredriksstad, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn/Skien,
Kristiansand og Tromsø (5,4 %)
• Resten av landet (4,0 %).
Dersom man regner Oslo omegn samt omegn til henholdsvis Bergen, Trondheim og Stavanger
som separate byområder omfatter dette i alt 14 byområder, og som ved det forrige scenariet
rundt halvparten av landets befolkning.
Argumentet for å bruke dette scenariet er at det er enkelt å regne, idet alle tallene fremgår dirkete
fra RVU sine nøkkelrapporter. Via listen ovenfor kan vi eksempelvis fort se nåværende
sykkelandel i disse områdene, og på denne bakgrunnen vurdere hva som vil være realistisk å
oppnå i 2023. I omegnene til de fire største byene (som har veldig lav sykkelandel på ca. 3 %, vil
det trolig ikke være realistisk å forvente at det i 2023 kan bli en sykkelandel på eksempelvis opp
mot 15 %. Samtidig ser vi at det kanskje skal være i de neststørste byene (med høyest nåværende
sykkelandel) at man kan ha mål om høyest sykkelandel.
NTP-scenariet
Dette scenariet tar utgangspunkt i arbeidet med «Byområdeutfordringer» i forbindelse med NTP
2018-2027. Her jobber man med en femdelt inndeling av byområder utfra tanken om at ulike
byer har ulike utfordringer som krever ulike løsninger. Det kan være hensiktsmessig å koordinere
arbeidet med sykkelstrategi og arbeidet med byområdeutfordringer med hverandre. De fem
gruppene er listet nedenfor. I tillegg må det være en gruppe for resten av landet. Gruppene ligner
litt RVU-scenariet, men er mer detaljert for de mellomstore og mindre byregioner. Gruppene er:
1. Oslo
2. Bergen, Trondheim og Nord-Jæren
3. Mellomstore byregioner: Hovedbykommune > 40 000 innbyggere (Kristiansand, Nedre
Glomma, Buskerudbyen, Tromsø, Grenland, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Arendal,
Haugesund, Bodø, Ålesund)
4. Mindre byregioner: Hovedbykommune med < 40 000 og > 20 000 innbyggere (Molde,
Kristiansund, Steinkjer, Stjørdal, Levanger, Harstad, Alta, Rana-regionen, Mjøs-regionen,
Moss, Halden, Ringerike, Horten, Røyken)
5. Byer med tettsteder > 5000 innbyggere.
Her kan man stille opp ulike mål for sykkelandel for de fem (seks) gruppene. Dersom man setter
mål for de 3-4 første gruppene må målet trolig være rundt 10-13 % i disse områdene. Man kan
forstille seg å ha samme mål for gruppene eller differensiert mål for de ulike gruppene. Målene
kan baseres på lokale mål, men man kan også tenke seg et nasjonalt målsystem der de største
byene som i 15 % og 12 % scenariet må ha størst sykkelandel.
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Sykkelby-scenariet
Dette scenariet omfatter de 27 sykkelbyene:
•
•
•
•

Region vest: Førde, Haugesund med fastlands-Karmøy, Stord, Eigersund, Bergen.
Region sør: Kongsberg, Sandefjord, Tønsberg, Grenland, Grimstad.
Region øst: Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Asker, Strømmen/Lillestrøm, Jessheim,
Oppegård/Kolbotn, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Oslo (tett samarbeid uten avtale).
Region midt: Ålesund, Kristiansund, Molde, Trondheim, Steinkjer, Stjørdal.

Dette omfatter (inklusive Oslo) i alt rundt 1,9 mill. personer, noe som svarer til ca. 37 % av
Norges befolkning. Idet dette er sykkelbyer er det tenkelig/forventelig at de vil gjøre en ekstra
innsats for å øke sykkelandelen, og det kan derfor være hensiktsmessig å fokusere på disse byene.
Flere av byene er imidlertid ikke veldig store og for å oppfylle det nasjonale 8 % målet må alle
disse byene ha en sykkelandel på kanskje opptil 18-20 %. Selv om flere av disse byene på
nåværende tidspunkt har en høy sykkelandel (se kapittel 2) er det trolig ikke realistisk at de alle vil
lykke med å få en så høy sykkelandel før 2023.
En annen mulighet i dette scenariet er at man har mål om at alle de lokale målene i de 27 byene
oppfyllelse og se hvor mye det vil gi. Vi har her ikke foretatt en gjennomgang av målene i alle
disse byene.
12 %-scenariet
Dette scenariet er beskrevet i vedlegg 2 (avrop 12). Dette er lik 15 % - scenariet, men med lavere
ambisjon for de ni store byene (12 % sykkelandel) pluss mål/ambisjon for byer med 5-50.000
innbyggere på 8 % sykkelandel (samt også mål for de minste byene). 8-12 % målene omfatter
rundt 100 byer og ca. 62 % av landet befolkning. Dette er mer realistiske mål for sykkelandel enn
i 15 % scenariet, men krever selvfølgelig at mange flere byer må bidra.
Størst potensiale-scenariet
I dette scenariet fokuserer man på de (by)områdene der potensialet for økt sykkelandel er størst
basert på en vurdering av forhold som:
• Størrelse, tetthet og avstander
• Demografi (alder, utdanning med mer)
• Værforhold
• Terreng
• Kjennetegn ved biltrafikk (bilkøer, parkering med mer)
• Kjennetegn ved kollektivtrafikk (frekvens, dekkingsgrad, kvalitet med mer)
• Mål, strategier og handlingsplaner for sykkeltrafikk.
Dette betyr med andre ord å identifisere de viktigste byområdene fra de forrige scenariene (de
største byene, fremtidens byer, sykkelbyene med mer). Dette kan gjøres ved å lage en innledende
«screening» av de eksempelvis 100 største byene og velge ut for eksempel:
• 20, 30, 40 eller 50 byene med størst potensiale.
• Byer der potensialet for å oppnå en sykkelandel på over 10, 12 eller 15 % i 2023 er
realistisk.
• Nødvendig antall byer slik oppnåelse av målsatt sykkelandel i disse gir en total sykkelandel
på 8 %.
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Man kan også tenke seg at man rangerer (de 100) byene etter potensial og deretter kan man
«skrue» opp og ned for mål og antall byer og på den måte finne en hensiktsmessig og realistisk
nivå av antall byer og mål. En slik øvelse vil trolig gi et av de mest realistiske scenarier, men vil
kreve at man foreta denne vurderingen, noe som vil kreve en ekstra innsats som legger utenfor
dette prosjektet.
Dobling-scenariet
I dette scenariet dobles sykkelandelen alle steder, det vil si både i alle store og små byområder og
utenfor tettbygd strøk. Dette scenariet er nærmest det helt motsatte av det forrige «Størst
potensiale-scenariet», idet man her ønsker å øke sykkelandelen uavhengig av potensiale, og
dermed også steder der det er lite realistisk, hensiktsmessig eller lønnsomt å bruke ressurser på å
jobbe for økt sykkelandel, eksempelvis utenfor tettbygd strøk med lange avstander, veldig kupert
terren og dårlig sykkelvær. Vi betrakter derfor i lite grad dette scenariet som hensiktsmessig.
Vinter-scenariet
Vinter-scenariet går på tvers av de andre scenariene. Det tar utgangspunkt i at det i Norge er en
meget lav (og unødvendig lav) sykkelandel på vinterstid på helt ned til rundt 1 %. Vintersykling
utgjør helt ned til omkring en femtedel av omfanget av sommersykling, og idet nasjonal RVU
sykkelandel beregnes for hele året, er det her et stort potensiale for å komme nærmere målet. I
mange andre nordiske (vinter)byer har man lykkes med å oppnå en vintersykkelandel opp mot
50-66% av sommer-sykkelandelen. Dersom man fikk til det samme i Norge og norsk byer ville
man på denne måte få en økning i nasjonal sykkelandel fra 4,2 % til 4,8-5,1 %.
Lav sykkelandel på vinterstid henger selvfølgelig sammen med kulde, mørke, snø og is, men også
dårlig og mangelfull vinterdrift og vedlikehold av sykkelanlegg. Det siste er noe man kan forbedre
og en sykkelandel om vinteren på 50-66 % av sykkelandelen om sommeren vil ikke være
urealistisk. I tillegg til bedre vinterdrift krever det også en holdningsendring. Her bør man jobbe
med å «avskaffe» det norske begrepet sykkelsesong og får folk til å skjønne at det går greit å sykle
på vinterstid på samme måte som det går greit å gå eller kjøre bil på vinterstid.
Scenariet går som nevnt på tvers av de andre scenarier og kan såldes både omfatte de største
byene, fremtidens byer, sykkelbyene og/eller de mellomstore byene.
Kombinasjon-scenariet
Dette scenariet går ut på å kombinere de andre scenariene (der flere av disse i seg selv er
kombinasjoner av ulike mål). Dette er på mange måter det mest realistiske og aktuelle, idet man
her setter mål om og jobber for å øke sykkelandelen mest mulig i ulike områder og dermed oppnå
et samlet sykkelandel på 8 %. Det er ikke et spørsmål og «enten eller», men derimot om «både
og». Om scenariet er det mest lønnsomme er usikkert. Det vil si om det er her man får størst
økning i sykkelandelen ved minst bruk av ressurser.
Sammenfatning
Kjennetegn for de 11 scenariene er kort sammenfattet i tabell 9. Det er viktig å påpeke at
gjennomføring av disse scenariene selvfølgelig er avhengige av lokale myndigheter og samarbeide
med disse. Det er også viktig å huske at disse anslagene er grove og basert på en forenkling om at
folk i ulike byområder har samme antall reiser.
Vi ser at alle scenariene kanskje med unntak av scenariene i ytterpunktene (København, delvis 15
%-scenariet og dobling) vil være mer eller mindre aktuelle. Sykkelby er bare delvis aktuell, idet det
omfatter mange mindre byer og dermed i seg vanskelig vil kunne gi den ønskede nasjonale
sykkelandelen på 8 %. RVU-scenariet er især presentert, idet dette kanskje kan være lettes å regne
på, men det er jo ikke i seg selv et godt argument for scenariet.
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Tabell 9. Sammenligning av de 11 scenarier mht. antall byer, andel av befolkning, nødvendig mål og realisme.
Antall (største)
byområder

Andel av befolkning
(%)

Mål på sykkelandel
(%)

Aktuell

København

4

Ca. 30

Kanskje 23

Nei

15 %

9

Ca. 40

15

Delvis

Fremtidens byer

13

Ca. 50

Ca. 13-14

Ja

RVU

14
(1 + 1 + 3 + 3 + 6)

Ca. 50

Ca. 12-14

(Ja)

NTP

16-30
(1 + 3 + 12 (+ 14))

Ca. 50-60

Ca. 10-13

Ja

Sykkelby

27

Ca. 35

Ca. 18-20

(Ja)

12 %

100

Ca. 60

8-12

Ja

20-50

40-60

12-15

Ja

Alle

100

1-15 (Dobling)

Nei

Vinter

10-100

40-60

50 % - 66 % av
sommerandel

Ja

Kombinasjon

4-100

30-60

8-15

Ja

Scenarier

Størst potensial
Dobling

Et viktig spørsmål ved vurdering av scenarier er, som flere ganger skrevet, hvor potensialet er
størst både mht. sykkelandel og omfanget av den samlede befolkning / det samlede antall reiser.
En annen måte å stille dette spørsmålet på er «hvor får man mest økning i sykkelandel ved bruk
av et en gitt økonomisk ramme?» I denne sammenheng er det selvfølgelig også viktig å spørre
hvilke tiltak som gir mest sykling for pengene. Dette behandles i kapitel 5.
Hvis man eksempelvis har besluttet å anlegge 1000 km nye sykkelveger, hvor skal de da bygge for
å øke den nasjonale sykkelandelen mest. Hvis man kan svare på dette kan man også gi et godt
bud på hvilke scenarier som er de mest «lønnsomme». Det vil med stor sannsynlighet være mest
effektiv å bygge disse i større byer fremfor eksempelvis mindre byer eller utenfor tettbygd strøk.

4.2 Nødvendige mål
Det forrige er basert på grove overslag basert på at folk i ulike byområder har samme antall reiser,
og vurderingene er også i noen grad uavhengig av hva nåværende sykkelandel er. At antall reiser
og sykkelandel er likt er som bekjent en forenkling. Vurderingen bør ideelt sett baseres på antall
reiser fremfor befolkningsomfang. I råmaterialet til RVU2009 er det mulig via separate
datakjøringer å finne disse dataene for ulike byer/områder. I denne vurderingen har vi imidlertid
ikke hatt anledning til å lage slike separate uttrekk av data fra råmaterialet. Det følgende er derfor
basert på hva som finnes i RVU-nøkkelrapporten og andre publiserte analyser av RVU-data.
Noen nøkkeltal sees i tabell 10, og vi ser her at antall reiser som sykkelandel beregnes med
utgangspunkt i, varierer relativ mye fra område til område fra 3,15 til 3,90 reiser pr. dag.
I det følgende foretar vi utdypende beregninger/vurdering for utvalgte scenarier med
utgangspunkt i antall reiser og antall personer fremfor bare befolkning.
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Tabell 10. Antall reiser og sykkelandel på ulike områder som benyttes i RVU2009 (Vågane m.fl. 2010).
Oslo
Oslo omegn
Bergen, Trondheim og Stavanger
Bergen, Trondheim og Stavanger omegn
Nest seks største byer
Mindre byer
Resten av landet

Antall reiser pr. dag
3,30
3,44
3,50
3,90
3,31
3,34
3,15

Sykkelandel (%)
4,7
3,0
4,6
3,2
5,4
4,0
4,0

15 %-scenariet
Tabell 11 viser antall sykkelreiser i de ni største byene og det samlede antall sykkelreiser i Norge. I
alt er det rundt 16,7 mill. reiser pr dag i Norge hvorav ca. 0,7 mill. (4,2 %) er sykkelreiser. Denne
beregningen er basert på reiseinformasjon fra 2009 og befolkningstall fra 2012/2013, og vi
forutsetter dermed at antall reiser pr. dag og sykkelandel er det samme i 2013 som i 2009. Dette
er trolig ikke 100 %, men dette har liten betydning i den videre beregningen.
Tabell 12 viser antall sykkelreiser i de ni største byene og det samlede antall sykkelreiser i Norge
dersom sykkelandelen er 15 % i de ni byene. Vi ser at dette scenariet gir en samlet sykkelandel på
ca. 8,4 %. Denne beregningen bekrefter dermed at 8 % målet vil bli oppfylt i dette scenariet. Man
trenger faktisk bare en andel på 14,2 % for å oppfylle målet. Merk at vi her forutsetter samme
antall reiser pr dag og samme befolkning i 2023 som i 2013. Den første forutsetningen er trolig
ikke urealistisk, mens den andre ikke er realistisk. Her vil vi trolig se økningen i befolkningen og
især i de store byene. Dette vil imidlertid bare bety at 8 % målet bli oppfylt med enda større
margen.
Dersom det også skjer en økning i resten av landet kan 8 % oppnås med en mindre andel i de ni
byene. Dersom der eksempelvis blir en sykkelandel på 5 % i resten av landet trenger man bare en
sykkelandel på 13 % i de ni områdene for å oppfylle målet.
Man kan derimot også forestille seg at det vil bli en reduksjon i sykkelandel i resten av landet i
den kommende 10-årige perioden (som man eksempelvis har sett i Danmark). Dersom
sykkelandelen blir 3,5 % eller 3,0 % vil det være nødvendig med en sykkelandel på henholdsvis
14,9 % og 15,7 % i de ni byområdene.
Tabell 11. Nåværende antall sykkelreiser i de ni største byene og det samlede antall sykkelreiser i Norge. Merk at vi tar
utgangspunkt i tallene fra RVU2009 fremfor lokale RVUer. Som vi har lest tidligere er det forskjell på disse. Merk også
at flere tall er basert på anslag og verdiene må derfor tas med forbehold. Det er mulig å innhente korketre tall fra
råmaterialet til RVU2009. Merk endelig at vi tar utgangspunkt i reiser i 2009 og befolkningstall fra 2012/2013.
Antall reiser pr. dag Sykkelandel Befolkning Antall reiser Antall sykkelreiser
Oslo
3,3
4,7 %
925 228
3 053 252
143 503
Bergen
3,5
4,6 %
247 731
867 059
39 885
Trondheim
3,5
4,6 %
169 972
594 902
27 365
Stavanger/Sandnes
3,5
4,6 %
203 771
713 199
32 807
Fredrikstad/Sarpsborg
3,31
5,4 %
106 758
353 369
19 082
Drammen
3,31
5,4 %
110 503
365 765
19 751
Porsgrunn/Skien
3,31
5,4 %
90 621
299 956
16 198
Kristiansand
3,31
5,4 %
58 662
194 171
10 485
Tønsberg
3,31
5,4 %
49 735
164 623
8 890
Resten av landet
3,25
4,0 %
3 100 719
10 077 337
403 093
I alt
4,2 %
5 063 700
16 683 632
700 713*
* man får litt ulike verdier avhengig av om man summerer antall sykkelreiser eller tar 4,2 % av det samlede antall
reiser. Dette skyldes at flere tall er anslag.
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Tabell 12. Antall sykkelreiser i de ni største byene og det samlede antall sykkelreiser i Norge dersom sykkelandelen er 15
% i de ni byene. Merk samme forbehold som i tabell 11.
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger/Sandnes
Fredrikstad/Sarpsborg
Drammen
Porsgrunn/Skien
Kristiansand
Tønsberg
Resten av landet
I alt

Antall reiser pr. dag
3,3
3,5
3,5
3,5
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,25

Sykkelandel
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
4,0 %
8,4 %

Befolkning Antall reiser Antall sykkelreiser
925 228
3 053 252
457 988
247 731
867 059
130 059
169 972
594 902
89 235
203 771
713 199
106 980
106 758
353 369
53 005
110 503
365 765
54 865
90 621
299 956
44 993
58 662
194 171
29 126
49 735
164 623
24 693
3 100 719
10 077 337
403 093
5 063 700
16 683 632
1 394 038

Fremtidens byer-scenariet
Vi har foretatt tilsvarende beregninger for dette scenariet og finner at sykkelandelen i de 13 byene
også her må bli 14,2 % for å få en samlet sykkelandel på 8 %, se vedlegg. Dersom det blir en
økning i resten av landet til eksempelvis 4,5-5% trenger man bare sykkelandel i de 13 byene på
12,5-13,5 %, mens en reduksjon i resten av landet til 3,0-3,5 % vil bety at man trenger en
sykkelandel på ca. 15,0-15,7 % i de 13 byene.
NTP-scenariet
For dette alternativet kan man oppstille utallige del-scenarier med ulike sykkelandel for de fem
gruppene pluss resten av landet. Vi har eksempelvis prøvd et veldig differensiert scenarier der vi
har ulike sykkelandeler for de fem gruppene med størst andel i de største byene og minst andel i
de minste byene. Sykkelandelene er konkret henholdsvis 15 %, 13 %, 8 %, 6 %, 5 % og 4 % i de
fem gruppene av byområder. Dette vil gi en samlet sykkelandel på de ønskede 8 % (se vedlegg).
Tabell 13 angir seks eksempler på delscenarier med ulik sykkelandeler i de ulike fem gruppene
som vil gi en samlet sykkelandel på 8 % (når resten av landet antas å ha en sykkelandel på 4 %).
Tabell 13. Eksempler på sykkelandeler (%) i de fem ulike bygruppene pluss resten av landet som vil gi en samlet
sykkelandel på 8 % i seks ulike delscenarier (med mindre og mindre andel i de største byene).
Delscenarier

1
2
3
4
5
6

Oslo

16 %
15 %
14 %
13 %
13 %
12 %

Bergen, Trondheim,
Nord-Jæren

14 %
13 %
13 %
13 %
12 %
12 %

Mellomstore byregioner
(> 40 000 innbyggere)

Mindre byregioner
(20 000 – 40 000 innbyggere)

6%
8%
9%
9%
10 %
10 %

6%
6%
6%
8%
8%
10 %

Mindre byer
Resten
(5000 – 20 000 innbyggere) av landet

5%
5%
5%
6%
6%
7%

4%
4%
4%
4%
4%
4%

Dersom vi i tillegg tenker oss at sykkelandelen i resten av landet øker til 4,5-5,0 % vil det i
eksempelvis del delscenario 2 «bare» være nødvendig med 12-14 % sykkelandel i de fire største
byene, og dersom sykkelandelen i resten av landet blir 3-3,5 % er det nødvendig med 15-16 % i
disse byene.
12 %-scenariet
Beregninger for dette scenariet sees også i vedlegg. Vi ser at scenariet vil gi en samlet sykkelandel
på 8,1 % og dermed oppfylle målet for 2023. Sykkelandelen i de mellomstorebyene må minst
være 7,5 % for at målet oppfyllet. Dersom der blir 5 % sykkelandel i resten av landet og 8 % i de
mellomstore byene trenger man bare en sykkelandel på ca. 11 % i de store byene. Dersom
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sykkelandelen derimot blir 3,0-3,5 % i resten av landet (og 8 % i de mellomstore byene) trenger
man en sykkelandel på ca. 12,2-12,7 %.
København-scenariet
Selv om dette scenariet umiddelbart ikke betraktes som realistisk har vi likevel foretatt
beregninger for dette, og ifølge disse beregningene trenger sykkelandelen i de fire største byene
«bare» å være ca. 17 % for å gi en samlet sykkelandel på 8 %. Hermed blir dette scenariet mindre
urealistisk enn først antatt. Dette er imidlertid fremdeles veldig ambisiøs og trolig ikke oppnåelige
før 2023, men på litt lengre sikt burde det være oppnåelig. Og hvis det også blir en økning i
resten av landet til eksempelvis 4,5-5 % er det bare nødvendig med en sykkelandel på ca. 14,515,5 % i de fire største byene. Blir det derimot en reduksjon til 3,0-3,5 % er det nødvendig med
18-19 % sykkelandel i de fire byene.
Sykkelby-scenariet
Etter vi har foretatt utdypende beregninger ser sykkelbyscenariet også mer relevant ut. Se
vedlegg. Det skal «bare» oppnås en sykkelandel på ca. 14,5 % i de 27 sykkelbyene (inklusive Oslo)
for å gi en samlet sykkelandel på 8 %. Det er et ambisiøst mål, men ikke urealistisk, især ikke
dersom man går litt utover 2023. Dersom det også skjer en økning i resten av landet til 4,5-5 %
vil det være tilstrekkelig med en sykkelandel på 13-13,8 % i sykkelbyene. Ved en sykkelandel i
resten av landet på 3,0-3,5 % er det nødvendig med en sykkelandel på ca. 15,5-16 %.

4.3 Valg av scenarier
Alle 11 scenarier kanskje med unntak av scenariene i ytterpunktene (København og dobling) kan
være mer eller mindre aktuelle.
De mest aktuelle scenariene er sannsynligvis scenarier som omfatter de ca. 10 største byområdene
i form av «15 %-scenariet» eller «Fremtidens byer-scenariet» (disse to scenarier ligner mye
hverandre). Argumentet for dette er at man både inkluderer aller de største byene (som har et
stort uutnyttet potensial) og alle det neststørste byene (som er de byområdene som på nåværende
tidspunkt har størst sykkelandel), samtidig med at man får inkludert en stor del av landets
befolkning.
Sykkelbyscenariet er interessant, idet man fokuserer på sykkelbyer som har et vedtatt mål om å
satse på økt sykkeltrafikk, og derfor må forventes å få en fremtidig økning (dersom disse byene
faktisk tar målet seriøst). Utfordringen er imidlertid at de dette omfatter mange mindre byer som
ikke kan bidra så mye til oppfyllelse av det nasjonale målet.
NTP-scenariet kan være aktuell for å få en felles/sammenhengende NTP, men utfordringen er
samtidig at inndelingen er relativ detaljert i mange grupper av bystørrelser.
Vinter-scenariet går på tvers av de andre scenariene, men hører til blant de absolutt viktigste
scenariene. Å få flere til å sykle på vinterstid er både realistisk og nødvendig for å få en 8 %
sykkelandel for hele året.
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5 De fem viktigste virkemidler og tiltak
I de forrige to kapitler så vi dels at man med nåværende innsats ikke rekker å oppfylle 8 % målet i
2023, dels at man kan oppfylle målet ved å satse på byområdene. Spørsmålet er derfor hvilke
tiltak i byområdene er spesielt viktige for å sikre at det blir 8 % sykkelandel senest i 2023? Statens
vegvesen ønsker konkret innspill til hvilke tiltak som er de fem viktigste for å få økt sykkelandel.

5.1 Kunnskap om effekter og lønnsomhet
Det er i Norge og andre land gjennomført mange tiltak og tiltakspakker som har til formål å
forbedre forholdene for de syklende og dermed få flere til å sykle. Men i mange tilfeller blir
tiltakene ikke systematisk evaluert og fulgt opp over tid med sikte på å klarlegge hvilke effekter de
faktisk har i forhold til sykkelomfang/andel. Vi har derfor i utilstrekkelig grad gode empiriske
studier som dokumenterer effekten av ulike tiltak og som gjør det mulig å foreta metaanalyse av
dette. Dette fremgår eksempelvis tydelig av www.tiltakskatalog.no, der det for mange sykkeltiltak
konkluderes med at det ikke finnes gode empiriske studier som har målt effekt av tiltakene på
sykkeltrafikk (Kolbenstvedt m.fl. 2014).
En annen form for undersøkelse er eksempelvis reisevane- og sykkelundersøkelser der man spør
hvilke tiltak som er de viktigste for at man velger sykkel fremfor andre transportmidler. Slike
undersøkelser gir selvfølgelig en indikasjon på hva som er de viktigste tiltakene, men det er viktig
å huske at hva man sier og hva man gjør ikke nødvendigvis er det samme, og slike undersøkelser
skal derfor tas med et visst forbehold.
Vi har derfor ikke et tilfredsstillende empirisk grunnlag for å foreta en god rangering /
prioritering av ulike virkemidler og tiltak i forhold til hva som gi størst økning i sykkelandel. Ved
slike prioriteringer er det i tillegg viktig å inkludere vurdering/anslag på kostnadene slik man
rangerer tiltakene i forhold til hvilke tiltak som gir mest sykkelomfang for pengene. Det kan
eksempelvis tenkes at flere rimelige tiltak samlet sett gir større effekt enn få dyre tiltak. En slik
vurdering er grunnet manglende data veldig vanskelig å foreta på nåværende tidspunkt.

5.2 Samlede satsninger
Det som kort sagt skal til for å sikre at flere sykler fremfor å kjøre bil er den samlede satsning på
sykling i form av tiltakspakker som omfatter mange ulike tiltak. Et eller få tiltak er i
utgangspunktet ikke tilstrekkelig og kan ikke «løse det hele». Man trenger både store og små
bidrag fra flere tiltak for å lykkes, og man får jobbe ut fra filosofien «mange bekker små gjør en
stor å».
Videre er det slik at tiltakene henger sammen, og at muligheten for å få gjennomført et tiltak ofte
forutsetter at andre tiltak er på plass. Det er ikke noen tvil om at innføring av ulike restriksjoner
på biltrafikk er lettere å gjennomføre hvis man samtidig har lagt godt til rette for andre
transportformer som i dette tilfelle sykling. Det er trolig heller ikke effektfull å jobbe med
holdningskampanjer og prøve å endre folks atferd dersom man ikke samtidig jobber for bedre
tilrettelegging for de syklende.
Sammenhengen mellom tiltak gjør at det er krevende å evaluere de eksakte effekter av ulike
enkelttiltak. Årsakssammenhengene er også komplekse. Et tiltak med liten effekt kan få en stor
indirekte betydning ved at det på sikt legger grunnen for mer omfattende endringer, f.eks. ved å
øke folks bevissthet, eller å endre kulturen på området. Dette er også delforklaringer på at det
finnes få og like konkrete effektestimater av de ulike tiltakene.
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Men selv om det er avgjørende å satse på flere tiltak samtidig er det likevel noen tiltak som
generelt eller på nåværende tidspunkt i norske byer trolig vil være mest effektfulle og som man
derfor især bør prioritere og satse på.

5.3 Restriktive tiltak for biltrafikken
At vi i det forrige skriver at det ikke finnes enkelte tiltak som kan «løse det hele» er en sannhet
med modifikasjoner. Slike tiltak finnes, men det er trolig urealistisk at slike tiltak vil bli
implementert på kort sikt (før 2023). Dette er især restriktive tiltak rette mot biltrafikken som fort
vil kunne øke sykkeltrafikken. Gjør man det for eksempel ulovlig eller veldig dyrt, besværlig eller
tidskrevende å bruke bilen til/fra jobb/utdannelse vil man kunne få store endringer i
reisemiddelfordeling, idet bilens konkurranseevne forringes i forhold til sykkel (og andre
miljøvennlige transportformer).
Slike juridiske og økonomiske virkemidler er blant de mest effektive virkemidler i
transportpolitikken. I et demokrati som Norge må virkemidler imidlertid ha en vis legitimert og
aksept i befolkningen om de skal kunne innføres og bestå over lengre tid. Ifølge det store nettopp
avsluttende TEMPO-prosjektet øker aksepten for slike økonomiske virkemidler dersom avgiften
oppfattes som et effektivt middel til å redusere lokal luftforurensing eller kø, dersom
fordelingseffekten oppfattes som god, og dersom effekten på egen økonomi er gunstig.
Øremerking kan også øke aksepten betydelig, men det er samtidig en tilnærming som har en pris i
form av lavere samfunnsøkonomisk effektivitet (Fridstrøm m.fl. 2014).
Som tidligere beskrevet må slike restriktive virkemidler og tiltak (pisk) helst også kombineres med
forbedringer for sykkeltrafikken (gulrot), slik man får et godt transportalternativ. Kombinasjonen
av pisk og gulrot har i mange tilfeller vist seg å være effektivt. I det følgende fokuserer vi på
virkemidler og tiltak som forbedrer forholdene for de syklende.

5.4 Forbedringer for sykkeltrafikken
5.4.1 Hva betyr forbedringer?
Hva vil det si å forbedre forholdene for de syklende? Dette kan omfatte forbedringer relatert til:
1. Fremkommelighet: Redusert reisetid.
2. Trygghetsfølelse: Mindre opplevd risiko for ulykker og andre ubehagelige hendelser på
sykkelruten og i forbindelse med parkering (som tyveri).
3. Trafikksikkerhet: Mindre faktisk risiko for ulykker.
4. Komfort: Økt komfort på sykkelruten og i forbindelse med parkering.
5. Tilgjengelighet: Økt tilgjengelighet til ulike mål.
6. Opplevelser: Økt estetisk kvalitet av sykkelrute og omgivelsene.
I noen tilfeller kan man oppnå positive synergieffekter når man jobber for å forbedre alle
forholdene, men i mange tilfelle kan dette være utfordrende idet flere av disse forholdene kan
være motstridende. Det kan derfor være nødvendig å fokusere på de viktigste. Alle punktene er
viktige, men dersom man må velge er det trolige de tre første punktene som er de mest sentrale
på nåværende tidspunkt. På et senere tidspunkt, når man har fått oppfylt basiskravene til
fremkommelighet, trygghet og sikkerhet, kan man jobbe videre med forbedringer rundt de
resterende ønsker.
Utfordringene, dersom vi bare ser på de tre første punktene, er at ulike virkemidler ofte bare har
positiv effekt på noen punkter, samtidig med at de har negativ effekt på andre, noe som især
gjelder i kryss (Sørensen 2009, 2010).
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Det kan således også bli nødvendig å prioritere mellom disse tre ønskene, men hva er viktigst for
å fremme sykkeltrafikken? Det må være viktigst at syklistene kommer levende og uskadd frem.
Men faktisk risiko er ikke på samme måte merkbar i syklistens hverdag som utrygghet og dårlig
fremkommelighet, og sikkerhetstiltak fremmer derfor ikke sykkeltrafikken i samme grad som
fremkommelighets- og trygghetstiltak. Utrygghetsfølelse utgjør en særlig viktig utfordring, idet
det i sammenligning med andre land er en veldig stor andel av de norske syklister som føler seg
utrygge, noe som dokumenteres i mange studier.
For «svake» syklister som barn og eldre kan trygghet derfor være viktig og mer viktig end høy
fremkommelighet. For «sterke» og erfarne transportsyklister er fremkommelighet derimot
viktigere enn trygghet. Spørsmålet er her om man skal prioritere den ene gruppe fremfor den
andre og i gitt fall hvilken? Man bør her om mulig fokusere på tiltak som forbedrer forholdene
for begge gruppene. Ser vi på infrastrukturtiltak kan det eksempelvis være separate sykkelveger,
som både har høyt trygghets- og fremkommelighetsnivå.
5.4.2 Potensielle tiltak og forutsetning for å sykle
Det finnes mange grupper av virkemidler og tiltak, tiltak og tiltaksvarianter som kan forbedre
forholdene for de syklende mht. de seks opplistede punktene. Man kan inndele disse tiltakene på
ulike måte. Tiltakskatalog.no opererer eksempelvis med følgende grupper av sykkeltiltak:
1. Sykkelveg og sykkelnett
2. Drift og vedlikehold av sykkelanlegg
3. Sykkelparkering
4. Innfartsparkering for syklende
5. Samarbeid i Sykkelbyer
6. Regler for syklende
7. Ekspressveg for sykkel
8. Sykkelveginspeksjon
9. Bysykkelordninger
10. ITS for sykkel
11. Elektriske sykler
12. Kampanjer for mer sykling og gåing blant barn.
Et annet eksempel er den nåværende sykkelstrategien for 2014-2023 som prioriterer og inndeler
tiltakene i følgende tre grupper (Statens vegvesen 2012):
1. Samarbeide og organisering: SVVs sektoransvar, aktører og samhandling,
sykkelbynettverk, kompetanse og undervisning, mobilitetsplanlegging, bypakker, styrket
hensyn til syklende i planlegging og utforming.
2. Kommunikasjon og mobilitetspåvirkning: Kommunikasjon, mobilitetspåvirkning
3. Fysisk tilrettelegging: Sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og
tettsteder, god fremkommelighet utenfor tettsteder, sikre skoleveger, sykling og kollektiv
trafikk, drift og vedlikehold, sykkelparkering, redusert fartsgrense, klar og entydig skilting,
sykkelveginspeksjon, sykling i tunnel, nasjonale sykkelruter (sykkelturisme).
Som det fremgår av de ulike reisevaneundersøkelser (se kildeliste) er det en nødvendig
forutsetning for å sykle at man 1) bor i sykkel-avstand til/fra jobb/utdannelse (eller kanskje
kollektiv knutepunkt for kombinasjonsreiser) og 2) har tilgang til sykkel. Å påvirke dette betraktes
i det følgende ikke som realistiske tiltak innenfor den aktuelle tidshorisonten (10 år), det kan for
eksempel omfatte regler om at folk må flytte bosted eller jobb slik de bor i sykkelavstand eller at
man kan få gratis sykkel eller tilskudd til sykkel.
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Det påpekes imidlertid at el-sykkel kan øke potensiell sykkelavstand og på den måte gjør at flere
bor i sykkelavstand til jobb/utdanning, og den pågående debatt om MVA-fradrag på el-sykkel
kan kanskje også tenkes å medføre at det blir MVA-fradrag på vanlige sykler (noe som vil tilsvare
et tilskudd). Dette skyldes at det er ulogisk å gi fradra til el-sykler uten samtidig å gi fradrag for
vanlige sykler. Om dette blir innført er imidlertid tvilsomt.
5.4.3 Prioritering av virkemidler og tiltak
Alle tiltakene har potensiale til alene eller sammen med andre tiltak å medvirke til i større eller
mindre grad å få flere til å sykle. At man prioriterer noen tiltak betyr ikke at de andre tiltak ikke
virker eller ikke bør gjennomføres, det betyr bare at man forsøker å fokusere på de mest
effektfulle eller lønnsomme tiltak eller tiltak som er en nødvendig forutsetning for at de andre
tiltakene vil virke etter hensikten. Det går med andre ord ut på å gjennomføre tiltakene i «riktig»
rekkefølge.
Som innledningsvis beskrevet er det foretatt ulike studier, spørreundersøkelser og strategier som
(se kildeliste for eksempel):
• Forsøker å måle effekten av tiltak (evalueringsstudier).
• Forsøker å prioritere ulike tiltak (utredninger og strategier).
• Spør om hva som kan få vedkommende til å sykkel (sykkel- og reisevaneundersøkelser).
• Spør om hva som er de største hindringer for at man ikke sykler (sykkelundersøkelser).
• Spør om kvalitet og problemer ved nåværende tilrettelegging for sykkel i aktuell område
(publikumsundersøkelser).
Disse studiene har som nevnt ulike metodesvakheter, men gjennomgang av disse viser at de
generelt kommer frem til samme resultat mht. hvilke tiltak som har størst effekt og som de
syklende og andre fremhever som de viktigste tiltakene. I 2012 ble det for
Samferdselsdepartement foretatt en studie der formålet eksplisitt var å vurdere hvilke tiltak som
er de viktigste for å fremme sykling i norske byer (Lea m.fl. 2012), og de kom også frem til
samme resultat. Det vil si at vi kvantitativt i form av mange undersøkelser som alle har (delvis)
likt konklusjoner har et godt grunnlag for å peke på viktigste tiltak. Vi peker på følgende tiltak
(eller gruppe av tiltak):
1. Fysisk tilrettelegging for sykling i form av sykkelanlegg
2. Drift og vedlikehold hele året
3. Endret sykkelkultur og sosial aksept
Det er ikke noen hemmelighet at det i mange norske byer er utilstrekkelig tilrettelagt for syklende,
mangelfull drift og vedlikehold av sykkelanlegg (især vinter, men også sommer) samt en
uhensiktsmessig kultur rundt sykling og især mht. samspillet mellom syklede og andre
trafikantgrupper. Dette er forhold som er helt grunnleggende forutsetning for å få flere til å sykle
og det gir absolutt mening å satse på disse forholdene før man begynner å bruke ressurser på
tiltak som kan betraktes som «ekstrautstyr» (se diskusjon av dette i Sørensen 2012).
Beskrevet på en annen måte er det de grunnleggende forhold som infrastruktur, drift og
vedlikehold og kultur/sosial aksept som må på plass for å sikre at det kan bli en økning i
sykkelandel fra et lavt nivå (som 0-5 %) som i Norge til et middels nivå (som 5-15 %), mens
andre tiltak blir mer aktuelle når man skal jobbe for å øke sykkelandelen fra et middels nivå som i
Sverige til et høyt nivå (15-25 %) eller fra et høyt nivå som i Danmark og Nederland til et meget
høyt nivå (over 25 %).
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5.4.4 Fysisk tilrettelegging for sykling i form av sykkelanlegg
Fysisk tilrettelegging omfatter ulike sykkelnett (hovedsykkelvegnett, lokalvegnett,
sykkelekspressveger samt nett til rekreasjon/turisme) samt ulike former for sykkelanlegg (gangog sykkelveger, sykkelveger, sykkelfelt, blandet trafikk samt ulike kryssløsninger).
I forhold til å få flere til å sykle til hverdag til jobb/utdanning er det viktigst i første omgang å
satse på å få et utbygget og sammenhengende hovedsykkelvegnett, og når dette er etablert kan
man fortsette med de andre nettene.
Den type anlegg som gir best fremkommelighet og trygghetsfølelse for de syklende er separate
sykkelveger (med fortau), og det er derfor denne type anlegg man bør prioritere. Denne type
anlegg er ikke velegnet alle steder og her er det viktig å få oppmerket sykkelfelt med lavt fartsnivå
(30 km/t).
Kryssene utgjør en særlig utfordring, idet vi her finner de fleste alvorlige sykkelulykkene og størst
forsinkelse. Her er det viktig å lage trafikksikre løsninger samt prøve å minimere de syklendes
ventetid.
5.4.5 Drift og vedlikehold hele året
SVV skiller mellom drift og vedlikehold. Med drift forstås alle oppgaver og rutiner som er
nødvendige for at veginfrastrukturen skal fungere godt i forhold til daglig trafikkavvikling, mens
vedlikehold innebærer tiltak i fysiske infrastrukturen som sikrer at konstruksjonenes funksjon og
levetid blir som planlagt. Tiltaket kan også oppdeles i følgende grupper:
• Renhold i form av kosting og vask av anlegg om våren, sommeren og høsten (drift)
• Brøyting, grusing og salting av anlegg om vinteren (drift)
• Beskjæring av beplanting samt kant- og gressklipping langs anlegg (drift)
• Reoppmerking av sykkelfelt, sykkelsymboler og annet relevant vegoppmerking (drift)
• Reasfaltering og reparasjon av vegdekke (vedlikehold).
• Drift og vedlikehold av skilting som opplysningsskilt for sykkelanlegg, sykkelruteskilt og
annen relevant skilting
• Drift og vedlikehold av annet vegutstyr tekniske anlegg/installasjoner som signalanlegg,
vegbelysning og parkeringsstativer
Drift og vedlikehold er veldig viktig, idet gode anlegg mister sin gode effekt dersom de ikke blir
driftet og vedlikeholdt på en god måte. Vanligvis er det ikke tilstrekkelig med ressurser til drift og
vedlikehold, så her er det avgjørende at det blir flere ressurser. Samtidig er det også viktig å
prioritere, og her bør man i særlig grad prioritere de viktigste rutene i hovedsykkelvegnettet og
evt. og sykkelekspressvegene (da de nettopp defineres som ruter med høy drift og
vedlikeholdelsesstandard).
Det er viktig å få økt fokus på drift og vedlikehold på vintertid. Her er det et stort uutnyttet
potensial for å få flere til å sykle.
5.4.6 Endret sykkelkultur og sosial aksept
Det er en kjent sak og dokumentert i flere studier (se eksempelvis Fyhri m.fl. 2012, Bjørnskau
m.fl. 2012) at det i Norge i sammenligning med eksempelvis sykkelland som Danmark og
Nederland er en rekke utfordringer mht. trafikkultur og sosial aksept. Det omfatter forhold som:
• Samspill: Dårlig samspill mellom syklende og førere av bil, buss og andre motorkjøretøy
på strekninger, i kryss og i forbindelse med gangfelt.
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•
•

•
•

Regeletterlevelse: Sykling på rødt, sykling uten lys, sykling mot envegskjøring,
overholdelse av vikeplikt med mer.
Atferd: Uhensiktsmessig atferd som å skifte mellom å sykle i kjørefelt og fortau, sykling
på fortau, sykling på venstre side av vegen, ulike alternative ruter i kryss for å komme fort
frem med mer.
Sykkelsesong: Sykling bare på sommertid og manglende forståelse for at det går greit å
sykle på vintertid.
Syklisttype: Mange mannlige transportsyklende på terrengsykkel/racersykkel og i full
utstyr og få som sykler i vanlige kler og på ikke terrengsykkel/racersykkel samt relativ få
kvinner, barn og eldre som sykler.

Her er det med andre ord mange tema å jobbe videre med. Mange av utfordringene kan
minimeres (sannsynligvis mye) via de to forrige tiltaksgruppene (anlegg samt drift og
vedlikehold), men andre tiltak må også iverksettes. Her vil man umiddelbart tenke informasjon og
kampange rette mot både syklister og bilister. Her er det imidlertid viktig å huske på at det i liten
grad finnes (vitenskapelig) dokumentasjon for at denne form for tiltak har den ønskede effekt på
kort sikt. Andre muligheter kan være regelendringer, kontroll, ITS-tiltak og planlegging.
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Vedlegg: Nødvendige mål i ulike scenarier
Tabell 14. Antall sykkelreiser i de 13 fremtiden byene (noen er slått sammen) og det samlede antall sykkelreiser i Norge
dersom sykkelandelen er 14,2 % i de 13 byene. Merk samme forbehold som i tabell 11.
Oslo/Bærum

Antall reiser pr. dag Sykkelandel Befolkning Antall reiser Antall sykkelreiser
3,3
14,2
925 228
3 053 252
433 562

Bergen

3,5

14,2

247 731

867 059

123 122

Trondheim

3,5

14,2

169 972

594 902

84 476

Stavanger/Sandnes

3,5

14,2

203 771

713 199

101 274

Fredrikstad/Sarpsborg

3,31

14,2

106 758

353 369

50 178

Drammen

3,31

14,2

110 503

365 765

51 939

Porsgrunn/Skien

3,31

14,2

90 621

299 956

42 594

Kristiansand

3,31

14,2

58 662

194 171

27 572

Tromsø

3,31

14,2

32 774

108 482

15 404

Resten av landet

3,25

4,0

3 117 680

10 132 460

405 298

8,0

5 063 700

16 682 614

1 335 420

I alt

Tabell 15. Antall sykkelreiser i de største byene i NTP-scenariet og det samlede antall sykkelreiser i Norge dersom
sykkelandelen er 5-15 % i disse byene. Merk samme forbehold som i tabell 11.
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger/Sandnes
Mellomstore byregioner
(over 40.000)
Mindre byregioner
(20.000-40.000)
Mindre byer
(5000-20.000)
Resten av landet
I alt

Antall reiser pr. dag Sykkelandel Befolkning Antall reiser Antall sykkelreiser
3,3
15
925 228
3 053 252
457 988
3,5
13
247 731
867 059
112 718
3,5
3,5

13
13

169 972
203 771

594 902
713 199

77 337
92 716

3,31

8

766 000

2 535 460

202 837

3,34

6

265 000

885 100

53 106

3,34

5

320 000

1 068 800

53 440

3,15

4
8,0

2 165 998
5 063 700

6 822 894
16 540 665

272 916
1 323 057

Tabell 16. Antall sykkelreiser i de 12 % scenariet (de mellomstore byene er slått sammen) og det samlede antall sykkelreiser
i Norge dersom sykkelandelen er 12 % i de store byene og 8 % i den mellomstore byene. Samme forbehold som i tabell 11.
Antall reiser pr. dag Sykkelandel Befolkning Antall reiser Antall sykkelreiser
Oslo

3,3

12

925 228

3 053 252

366 390

Bergen

3,5

12

247 731

867 059

104 047

Trondheim

3,5

12

169 972

594 902

71 388

Stavanger/Sandnes

3,5

12

203 771

713 199

85 584

Fredrikstad/Sarpsborg

3,31

12

106 758

353 369

42 404

Drammen

3,31

12

110 503

365 765

43 892

Porsgrunn/Skien

3,31

12

90 621

299 956

35 995

Kristiansand

3,31

12

58 662

194 171

23 301

Tønsberg

3,31

12

49 735

164 623

19 755

Mellomstore byer

3,34

8

1 164 651

3 889 934

311 195

Resten av landet

3,15

4

1 936 068

6 098 614

243 945

8,1

5 063 700

16 594 843

1 347 895

I alt

34

Tabell 17. Antall sykkelreiser i Københavner scenariet og det samlede antall sykkelreiser i Norge dersom sykkelandelen er
17 % i de fire største byene. Samme forbehold som i tabell 11.
Antall reiser pr. dag Sykkelandel Befolkning

Antall reiser Antall sykkelreiser

Oslo

3,3

17

925 228

3 053 252

519 053

Bergen

3,5

17

247 731

867 059

147 400

Trondheim

3,5

17

169 972

594 902

101 133

Stavanger/Sandnes

3,5

17

203 771

713 199

121 244

Resten av landet

3,25

4

3 516 998

11 430 244

457 210

8,1

5 063 700

16 658 655

1 346 040

I alt

Tabell 18. Antall sykkelreiser i sykkelby-scenariet og det samlede antall sykkelreiser i Norge dersom sykkelandelen er 14,5
% i de 27 sykkelbyene. Samme forbehold som i tabell 11.
Oslo, Asker, Oppegård

Antall reiser pr. dag Sykkelandel Befolkning Antall reiser
3,3
14,5
925 228
3 053 252

Antall sykkelreiser
442 722

Bergen

3,5

14,5

247 731

867 059

125 723

Trondheim

3,5

14,5

169 972

594 902

86 261

Fredrikstad/Sarpsborg

3,31

14,5

106 758

353 369

51 239

Tønsberg

3,31

14,5

49 735

164 623

23 870

Ålesund

3,34

14,5

49 528

165 424

23 986

Sandefjord

3,34

14,5

41 934

140 060

20 309

Haugesund

3,34

14,5

40152

134 108

19 446

Moss

3,34

14,5

30 416

101 589

14 730

Hamar
Molde

3,34

14,5

26 004

86 853

12 594

3,34

14,5

20 229

67 565

9 797

Kongsberg

3,34

14,5

20 226

67 555

9 795

Lillehammer

3,34

14,5

19 465

65 013

9 427

Gjøvik

3,34

14,5

19 454

64 976

9 422

Kristiansund

3,34

14,5

18 002

60 127

8 718

Jessheim

3,34

14,5

15 367

51 326

7 442

Strømmen/Lillestrøm

3,34

14,5

14000

46 760

6 780

Stord

3,34

14,5

13478

45 017

6 527

Steinkjer

3,34

14,5

12 084

40 361

5 852

Eigersund

3,34

14,5

11279

37 672

5 462

Stjørdal

3,34

14,5

11 139

37 204

5 395

Førde

3,34

14,5

10099

33 731

4 891

Grenland

3,34

14,5

10 000

33 400

4 843

Grimstad

3,34

14,5

5 687

18 995

2 754

Resten av landet

3,25

4

3 175 733

10 321 132

412 845

8,0

5 063 700

16 652 071

1 330 831

I alt
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