
Bare en vei for syklingen i Kristiansand 
og Kristiansandsregionen – oppover. 

Fra venstre: tre vinnere i Vintergrønt-
kampanjen - Vidar Pedersen, Kjell Tore 

Omland og Siri Grønness, leder i 
byutviklingsstyret Grete Kvelland Skaara, 
og rådgivere i ATP-samarbeidet 
– Bjørne Jortveit og Siri Gilbert.
(Foto: Jo Vegard Aardal)

Det er kort vei til store naturopplevelser blant 
sørlandske trær og vann. Midt-Agder Friluftsråd gir tips 
om noen fine turer. Kart på midtsidene. Side 4 og 5

Frank Tønnesen sykler 
daglig. Han ligger meget 
god an til å leve 3,5 år 
lenger enn gjennom-
snittet og i tillegg få 
5 ekstra kvalitets-
leveår. 
 Side 9
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TRÅKK I VEI!

Tusentråkkere på 3B 

Det er gratis, enkelt og gøy! Tråkk 
i vei med Tusentråkk til jobb og utdan-
ning fra 3. mai til 17. juni! Du får en frisk 
start på dagen, godt humør, bedre form 
og premier. 

I en spørreundersøkelse svarte 35 % av Jeg kjører grønt-deltakerne at de 
syklet oftere i kampanjeperioden. 25 % svarte de hadde gått oftere, 
og 20 % at de hadde tatt bussen oftere.

tekst: siri gilbert

foto: raimond oseland

Påmeldingen starter 3. mai kl. 12.00. Nettportalen www.jegkjorergront.no 
huser nå også Tusentråkk-kampanjen. Her melder du deg på og finner 
alt av info og nyheter. For de som har vært med på ”Jeg kjører grønt” 
eller ”Vintergrønt”, blir påmeldingen særdeles enkel: Logg dere inn med 
e-postadresse og passord dere har brukt tidligere. 

De 1000 første påmeldte får enten en sykkeljakke eller en fleecejakke. 
Hvis du ikke rekker å bli blant de 1000 første tråkkerne, så fortvil ikke! 
Det trekkes både ukespremier og sluttpremier. Du må bare huske å 
registrere turene på www.jegkjorergront.no .

Alle som bor eller jobber eller tar utdanning i Kristiansandsregionen, kan 
delta. Nytt i år er at også elever på videregående skoler kan være med. 

Helsemyndigheten anbefaler 30 minuttene med daglig mosjon. Ved å 
tråkke til jobb og skole, oppfyller du dette enkelt. Og du bidrar til bedre 
klima og mindre forurensning, både lokalt og globalt. Pling! Grønn 
gevinst!

Bli med og slå Tusentråkk-rekorden fra i fjor på 2997 deltakere. 
Det blir vervepremier til alle som verver minimum 3 nye deltakere, 
og ekstra flott premie til den som verver flest! 

For mer informasjon: Se siste side av Sykkelmagasinet. 

Bedriftsidrettslaget ved 3B-fibreglass (på folkemunne kjent som 
glassfiber’n) på Birkeland holder et høyt aktivitetsnivå. Som en 
av mange aktiviteter deltar de i Tusentråkk. En trofast gjeng på 
20 ansatte sykler til jobb i aksjonsperioden. Noen sykler også 
helt fra LiIlesand.

Leder for bedriftsidrettslaget, Frank-Werner Unsgaard, som til daglig 
er IT-konsulent, forteller at bedriften legger stor vekt på at ansatte 
skal holde seg i form. 3B har flere aktivitetstilbud som fortball, squash, 
løp, orientering og sykkel. I tillegg dekker bedriftsidrettslaget alle 
startkontingenter. De som er påmeldt Tusentråkk, deltar i trekningen 
om flere gavekort. Sist sommer syklet en gjeng Rallarvegen og fikk 
en uforglemmelig naturopplevelse. Unsgaard sier bedriftsidrettslaget 
legger stor vekt på det sosiale i aktivitetene.  

tekst og foto: bjørne jortveit

Drøyt 4000 deltok på Jeg kjører grønt i fjor 
høst (16. august til 1. desember i fjor). 1100 
deltok på Vintergrønt (1. januar til 15 mars) i år. 
217.000 grønne poeng ble registrert – bussturer, 
sykkelturer og gåturer.  Alle som bodde, jobbet 
eller studerte i Kristiansandsregionen, kunne delta. 
Aldersgrensen var 15 år.

ATP-samarbeidet gjorde i desember i fjor en 
spørreundersøkelse med en svarprosent på 33. 
Spørreundersøkelsen gikk ut til alle deltakere i Jeg 

kjører grønt-kampanjen i fjor høst. 25 % svarte 
at de gikk oftere i kampanjeperioden, 20 % at de 
busset mer, og 35 % at de syklet mer. Drøyt 25 
svarte at de hadde forlenget sykkelsesongen. Og 
nesten 40 % oppga at de kjørte mindre bil under 
kampanjen. 

Jeg kjører grønt appellerte til ganske mange 
som aldri før hadde deltatt på kampanjer for 
miljøvennlig transport. 20 % svarte at de aldri 
hadde deltatt på denne typen kampanjen tidligere. 
Nesten 75 svarte at de ønsker å delta på Jeg kjører 
grønt høsten 2011. 

ATP-samarbeidet

ATP er et transportpolitisk  
samarbeid mellom de seks 
kommunene i Kristiansands- 
regionen, de to fylkeskommunene  
på Agder, Statens vegvesen og  
Agder kollektivtrafikk. 

Hovedmålet er å løse 
transportutfordringene på en 
miljøvennlig og effektiv måte. 
Det er sentralt å legge forholdene 
til rette for syklende, gående og 
kollektivtrafikk. ATP startet som  
et prosjekt i 2004 og ble  
permanent samarbeid fra  
januar 2010.

Leder... Undersøkelse

Utgiver: ATP-samarbeidet. Layout og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS. Papir: Svanemerket MulitFine, som også er merket med EU-blomsten. April 2011. Opplag: 54 000.

Kristiansand er Norges beste sykkelstorby ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009! Den viste 
at 9% av alle reiser i Kristiansand foregikk med sykkel, mot 8% i Trondheim og 5% i Stavanger som 
er nummer to og tre.

I Kristiansand innebærer dette en økning i sykkelbruken på ca. 30% fra forrige 
undersøkelse i 2005. Den positive utviklingen fortsatte også i 2010 med ca. 

10% økning. Sykling er blitt ”in” i Kristiansand! Kanskje ikke så rart når 
vi har en verdensmester fra Grimstad, og vet at sykling kan forlenge livet 
betydelig. 

Nå gjelder det å videreføre sykkelsuksessen, både i Kristiansand og 
regionen for øvrig. Målsettingen i Sykkelstrategien for Kristiansands-
regionen er en dobling av sykkelbruken fra 2010 til 2020. En sykkel-
handlingsplan for Kristiansandsregionen går nå til politisk behandling. 

Gjennom den skal det legges enda bedre til rette for sykling med både 
flere og bedre sykkelveger.  

Hvis du ikke allerede har funnet fram sykkelen, 
er det på høy tid!        

Jeg kjører grønt endret reisevanene

Øystein Holvik

GØY!
GEVINSTER!

REGISTRERING aV poENG
• Registrer poeng på papirskjema eller nettsiden underveis. 
• Alle reiser / poeng du opparbeider deg, fra kampanjen 
 begynte til du meldte deg på elektronisk, registreres 
 på www.jegkjorergront.no
• En tur/retur jobb/skole = ett poeng
• Husk å registrere poeng på nettsida til slutt!

Sykkelmagasinet møtte fire fornøyde syklister som gikk av dagskiftet på 3B. Fra 
venstre Fabiola Ortiz, Frank-Werner Unsgaard, Stein Østbøll og Theo Stevense. 

Da Vintergrønt-kampanjen var slutt, ble det trukket ut i alt 
13 vinnere. På bildet tre av dem (f.v.): Vidar Pedersen, 
Siri Grønness og Kjell Tore Omland. 

GRaTIS!
Påmelding 

starter 3. mai 
kl. 12.00!
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Hva med å sykle 

på vannet?

på to hjul i nærheten
Marte Rostvåg Ulltveit-
Moe fra Kristiansand er en 
av dem som står med pluss 
på kontoen etter turer 
på tohjulingen. og opp-
levelsene har hun fått på 
Sørlandet.

av jon sverre karterud

Milevis med skogstier, grusveier, skogsbilveier og 
asfaltstriper i ulike bredde slynger seg mellom 
stolte trær i de sørlandske skoger, ypperlig 
egnet for sykling. Det er til og med laget 
sykkelstier på vann, som over Stitjønn i Søgne.

Men veldig mye mer kan tilrettelegges bedre 
for syklistene. Sammen med fylkeskommunene 
jobber Midt-Agder Friluftsråd for å gi publikum 
en bedre frilufts- og kulturopplevelse når de 
trår i vei. Hovedmålet er å tilby 10 rundløyper 
på mellom 20 og 70 kilometer i friluftsrådets 
medlemskommuner, fra Mandal i vest, til Evje og 
Hornnes i nord, og til Birkeland og Lillesand i øst. 

Ett mål er at veiene og stiene skal være trygge og 
gode å sykle på. Et annet mål er at kulturminner 
og spesielle naturattraksjoner skal 
ligge ved, eller nær rutene. Skilting av ruter og 
attraksjoner står også på planleggingslista.

– Vi jobber med å få på plass gode og langsiktige 
avtaler, som sikrer at sykkelrutene blir varige og 
også kan brukes av de som kommer etter oss, 
sier Kjetil Fossheim i Midt-Agder Friluftsråd. 

Kongens hule
Fossheim sier at det allerede i dag finnes flere 
turer som gir flotte natur- og kulturopplevelser. 
Han trekker fram en rundtur der man får sykle-på-
vannet-opplevelsen på kjøpet. Turen starter nær 
Tangvall park & ride og går nordover til Årstøl. 

– Dette er en av turene som kombinerer sykling og 
friluftsliv med muligheten til å ta en avstikker til 
fots for å se på et kulturminne. På rundturen 
fra Tangvall kan man kikke inn i ”Kongens hule” 
i Hellersdalen. Den store hula ligger i ei ur, og ble 
brukt som tilfluktssted under krigen. Mot slutten 
av rundturen kan man jo ta seg et bad 
i Kleivsetvannet, sier Fossheim. 

Se kartet på midtsidene! 

nye badeplasser
Fra universitetsområdet på Gimlemoen kan man 
sykle innover Jegersberg-området og koble seg på 
den nye gang- og sykkelveien til Gillsvann. 

– Det er laget nye badeplasser i Gillsvann etter at 
gang- og sykkelveien til Justvik kom. Også i Øvre 
Jegersbergvann er det flotte bademuligheter. Jeg 
kan også anbefale å sykle til Grostøl og gå opp til 
Slettehei. På toppen er det et utsiktstårn der man 
kan nyte utsikten, sier Fossheim. 
I Kristiansand anbefaler han også en sykkeltur på 
Østre Randøy i Randesund.
– Dette er et spennende kystområde i et bilfritt 
miljø. Her er det et rikt planteliv, og det kan også 
være mye vær! Om sommeren er det kafédrift 
her, sier Kjetil Fossheim. 

Varde
Fra Trysfjord i Søgne til Harkmarkfjorden og tilbake 
er en annen sykkelperle, selv om en del av turen 
på 25 km går langs bilvei.

– Selvågen friluftsområde er fantastisk. Det 
samme er utsikten fra Eidsveden. Utsiktspunktet 
har vært en del av tidligere tiders vardesystem 
langs kysten, sier Kjetil Fossheim i Midt-Agder 
Friluftsråd.  

Friluftsrådet tar gjerne imot besøk fra de 
som jakter på mer informasjon om sykkeltur-
muligheter i regionen. Fram til 1. mai holder de 
hus i Tollbodgata 31. Etter den tid holder de til 
i Dronningens gate 2 i Kristiansand. Hele tiden 
finnes de på www.midt-agderfriluft.no

tekst og foto: jon sverre karterud

– Da jeg bodde i Oslo, var det mange 
som snakket om å sykle Rallarvegen over 
Hardangervidda. Jeg syntes det hørtes fint 
ut, men det kostet en del penger, og jeg 
kom aldri så langt, forteller Ulltveit-Moe. 
Men lysten til å prøve seg på to hjul 
i naturen slapp ikke taket. Under en 
sommerferie hjemme på Sørlandet for 
noen år siden, bestemte hun seg for heller 
å oppdage kjent terreng på en ukjent 
måte. 

– Det har gitt meg noen gylne stunder som jeg 
kommer til å huske lenge, sier Ulltveit-Moe. 

En gang tok hun med sykkelen på 
sightseeingbåten M/B Øya fra Kristiansand 
til Kjøbmannsvik i Lillesand. Derfra fulgte 
hun en guidebok og syklet gjennom både 
Høvåg, Randesund og Søm, før hun kom 
tilbake til Lund. 

– Det var en deilig tur. Det var ingen ting jeg 
måtte rekke. Jeg gjorde ikke annet enn å se 
på naturen, plukke kantareller og spise is på 
Tømmerstø brygge, forteller hun. 

syKle på Vannet
En annen gang tok hun og kjæresten med 
syklene på bussen til Tangvall, krysset E 39 og 
satte kursen mot Art Café i Øyslebø i Marnardal 
kommune. Reisebeskrivelsen fant de på 
hjemmesiden til kafeen. 

Turen er ca. 20 kilometer lang og går både på 
ei 160 meter lang flytebru, på skogsbilveier, 
grusveier og asfaltert bilvei. Flere idylliske vann, 
og bare en håndfull biler dukket opp blant de 
ranke trærne. 

– De bratteste bakkene gikk greit, takket være 
litt sjokolade. Da vi kom fram, tok vi et bad og 

besøkte skulpturparken i hagen. Etter en god, 
økologisk middag syklet vi nedover til Søgne 
igjen. Jeg kan godt tenke meg å ta turen igjen, 
og da kanskje fra Mandal, sier Marte Rostvåg 
Ulltveit-Moe. 

Kort Vei
Ulltveit-Moe, som er leder av Naturvern-
forbundet i Kristiansand, gleder seg over at det 
er mange dyktige mennesker som jobber med 
å gjøre det enklere å ta seg fram på to hjul 
i regionen. Hun håper stadig flere sørlendinger 
vil oppdage at det er temmelig kort vei fra stua 
til enkle og innholdsrike sykkelturer i vakker 
natur. 

Det finnes allerede et stor nett av sykkelruter i regionen. Nasjonal sykkelrute 3 går fra Vennesla og nordover, 
blant annet på deler traseen for den gamle Setesdalsbanen. Foto: Midt-Agder Friluftsråd. 

– Du trenger ikke reise langt, og du trenger ikke å kjøpe dyre sykkelturpakker. Du får både trim og masse fine 
naturopplevelser ved å starte rett utenfor døra, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Sykle på skogsvann – er det mulig? Ja, på Stitjønn i Søgne. Mulighetene for 
tursykling på Sørlandet er mange. Midt-agder Friluftsråd jobber for å gjøre 
tilbudet enda bedre.

Over Stitjønn i Søgne er det laget en ca. 160 meter lang 
gang- og sykkelbro. Foto: Midt-Agder Friluftsråd. 
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Vegdirektøren

Kristiansand er best av de store byene i Norge på 
sykkel. - Dere har satset på tilrettelegging og kam-
panjer. Vi ser at det virker. Veldig gledelig, sier veg-
direktør Terje Moe Gustavsen til Sykkelmagasinet.

Sykkelstamvei fra Sørlandsparken til Vågsbygd skal bidra til å doble sykkelandelen 
i Kristiansandsregionen. I løpet av to-tre år skal det brukes 30 mill. kr for å realisere 
sykkelstamveien.

tekst: bjørne jortveit

Reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009) 
viser at Kristiansand nå er på sykkeltoppen 
blant de store byene. Sykkelandelen i 
Kristiansand er på 9 %. Det vil si at hver 
niende av hundre reiser er en sykkeltur. 
Kristiansandsregionen samlet har en 
sykkelandel på 8 %.

Her er rankingslisten for de store byene:

Kristiansand: 9 %
trondheim: 8 % 
oslo: 5 % 
stavanger: 5 %
tromsø: 4 % 
bergen: 3 % 

I 2005 var Kristiansand nest best av de store 
byene, bak Trondheim. Fra 2005 til 2009 
har sykkelandelen i Kristiansand økt fra 
7 til 9 %. Det tilsvarer en reell økning 
i antall sykkelturer på ca. 30 %.

roser Kristiansand
- En økning i sykkelandelen på 2 % er en 
relativ sterk økning. Det høres jo ikke 
så mye ut. Men den samlede transport-
mengde har økt mye fra 2005 til 2009. 
Derfor har antall sykkelturer økt mye mer, 
sier Terje Moe Gustavsen. 

- Alt tyder på at bedre tilrettelegging og 
satsing på kampanjer øker sykkelandelen, 
sier Moe Gustavsen. Han roser Kristiansand 
og sier muligheten er til stede for ytter-
ligere vekst. Moe Gustavsen fremhever 
alle de positive effektene av sykling: bedre 
helse, lavere klimautslipp og redusert lokal 
forurensing.

”Jeg er Veldig stolt”
Fra 2005 til 2010 ble det bygd ca. 2 mil 
gang- sykkelveier i Kristiansandsregionen, 
hvorav ca. 7 km i Kristiansand. Det sentrale 

hovedsykkeligveinettet i Kristiansand er 
nå uten missing links. Årlig arrangeres 
kampanjene Tusentråkk og Jeg kjører grønt. 
I tillegg arrangeres Europeisk mobilitetsuke 
og flere enkeltstående aksjoner gjennom 
året.   

 - Jeg er veldig stolt over fremgangen 
for syklingen i Kristiansand og i 
regionen samlet. Og jeg er stolt over 
hvor aktivt ATP-samarbeidet i regionen 
henvender seg til folk og bedrifter i 
gang- og sykkelkampanjene, sier leder av 
byutviklingsstyret i Kristiansand, Grete 
Kvelland Skaara.  

ungdom syKler mindre
RVU 2009 viser at sykkelandelen på 
landsbasis gikk ned fra 2005 til 2009 
fra 5 til 4 %. 

Hovedårsaken er at ungdom fra 13-17 år 
sykler radikalt mindre. 

- Dette er alarmerende for unge menneskers 
helse. Og det er alvorlig fordi det nettopp er 
i denne alderen grunnlaget for fremtidige 
vaner setter seg, sier Moe Gustavsen, som 
mener at skolene har en stor oppgave i å 
stimulere til sykling. 

sammenhengende syKKelVeinett
Terje Moe Gustavsen sier at det å utvikle 
sammenhengende sykkelveinett i byer og 
tettsteder er helt sentralt for å nå målene 
om 8 % sykkelandel i 2019. Staten skal 
i henhold til Nasjonal transportplan bygge 
50 mil gang- sykkelveier innen 2019. 

Vegdirektøren understreker også hvor viktig 
det er at gode eksempler fra Kristiansand 
og andre sykkelbyer gir smitteffekt til 
andre kommuner. Han peker også på disse 
virkemidlene for å øke sykling: lavere fart, 
bedre drift- og vedlikehold, sykkelfelt og 
skilting av sykkelruter.

tekst: siri gilbert

Sykkelhandlingsplanen for Kristiansands-
regionen 2011-2020 inneholder en mengde 
konkrete forslag som skal øke syklingen. 
Målet er å doble sykkelandelen i regionen 
innen 2020, slik at 11 % av alle reiser blir 
gjort på sykkel. Målet er også at 80 % av 
barn og unge skal sykle eller gå til skolen. 
Sykkelhandlingsplanen har vært på høring 
i vår, og skal trolig vedtas i slutten av mai.

syKKelstamVei
Å etablere en sykkelstamvei fra Kjosbukta 
i Vågsbygd til Sørlandsparken er trolig det 
prosjektet som kan øke syklingen mest. 
Strekningen har allerede mest sykkeltrafikk 
i regionen, men potensialet er mye større. 
Sykkelstamveien skal realiseres de neste par-
tre årene for 30 mill. kr. Separering mellom 
gående og syklende og utvidelse av veibredde 
til 5,5 meter på deler av strekningen, skal 

gi syklister og fotgjengere en mest mulig 
hinderfri trasé. Tiltak for å skape tryggere 
løsninger ved kryss og avkjørsler, bedre sikt 
og miljøtiltak blir også sentralt.

nye gang- syKKelVeier fra 2017
I perioden 2009-2014 er det bygd / skal 
bygges gang- sykkelveier for drøyt 400 mill. 
kr. Men større skal satsingen bli. Fra 2017 
foreslås det nye prosjekter på til sammen 
585 mill. kr. Det inkluderer bygging av 
gang- og sykkelveier, broer, sykkelfelt, 
sykkelparkering og utbedring av farlige 
krysningspunkter. Alle kommunene i 
regionen har fremmet forslag. En viktig 
føring er at prosjektene skal forbedre 
hovedsykkelveinettet. 

I handlingsplanen er det foreslått forbedringer 
i rutinene for brøyting, feiing og strøing. 
Som en del av dette må Statens vegvesen og 
kommunene nøye følge opp entreprenører 

som brøyter, feier og strør. I den grad 
kommunene selv utfører disse oppgavene, 
må de skjerpe og samstemme egne rutiner. 

KampanJer 
All erfaring viser at det er nødvendig med 
stadig nye kampanjer for å gi miljøvennlig 
transport vind i seilene. Kampanjene i regionen 
skal varieres mer, og nå flere målgrupper. 
Bedre tilrettelegging på private og offentlige 
arbeidsplasser skal øke jobbsyklingen. 

Også sikkerhet for syklistene står sentralt 
i planen. Trafikksikkerhetstiltak på gang- og 
sykkelveier skal ha fokus. Det samme gjelder 
hjelm- og lyktbruk.

I alle planverk på lokalt og regionalt nivå skal 
det tas hensyn til sykling. Det gjelder f.eks at 
gode sykkeltraseer legges inn reguleringsplaner, 
og at det settes krav til sykkelparkering i 
byggesaker.

 - Kristiansand har satset på fysisk 
tilrettelegging og kampanjer. Vi ser at det 
virker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen 
(foto: Kjell Bjørn Vinje).

Sørlandsparken

Sykkelstamveien kommer

Langs denne aksen fra Sørlandsparken til Vågsbygd skal gang- og sykkelveien forbedres, slik at den kan kalles sykkelstamvei. 
På deler av strekningen skal det separeres mellom syklende og gående.

Sykkelandeler i regionen

TØI som har laget RVU 2009, advarer mot å legge for mye 
vekt på sykkelandelene fra kommunene rundt Kristiansand. 
Årsaken er at statistikken hviler på få intervjuer. Likevel gir 
tallene en indikasjon: 

Kristiansand: 9 %   /   søgne: 12 %   /   songdalen: 3 %
Vennesla: 2 %   / lillesand: 7 %   / birkenes: 2 %

roser
sykkelbyen
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• Aksjonsperioden er 3. mai til  
 30. juni. Påmeldingen åpner  
 15. mars.
• nytt i 2011! CO2-kalkulator,  
 som viser hvor mye du sparer   
 miljøet ved å velge aktiv transport. 
• All aktivitet, ikke bare sykling, kan  
 registreres. Aktiviteten kan utføres  
 til og fra jobb eller når det passer  
 deg best. 30 minutter om dagen  
 er nøkkelen!
• Aksjonen arrangeres i 2011 for  
 38. gang
• Sykle til Jobben hadde i 2010 hele  
 14 000 påmeldte deltakere. Dette  
 er en økning på nær 60 prosent  
 fra 2008 

• Alle virksomheter kan delta, og  
 hver virksomhet kan melde på 
 flere lag
• Deltakerne registrerer aktivitet 
 på www.sykletiljobben.no. 
 Registreringsløsningen viser hvor-
 dan ulike bransjer, lag, og 
 enkeltpersoner ligger an i forhold 
 til hverandre, og kan også brukes 
 som en personlig treningsdagbok. 
• Deltakerne kan velge å legge inn 
 sitt personlige mål for konkur-
 ransen. Løsningen er linket opp 
 mot Google Maps. Hver enkelt 
 deltaker kan selv bestemme start
 sted og mål, og følge med på 
 kartet hvor langt de er kommet, 
 

 og hvordan lagkameratene 
 henger på.
• Ved å registrere laget i et av de 
 20 bransjevalgene, kan deltakerne 
 utfordre bransjekolleger til duell!
• Arbeidsmiljølovens § 3-4 pålegger 
 arbeidsgiver å vurdere tiltak for 
 mer fysisk aktivitet blant de 
 ansatte. Sykle til Jobben setter 
 aktiviteten i system, og er et ferdig 
 aktivitetstilbud til bedriftsledere 
 som vil investere i sine ansatte.
• Sykle til Jobben arrangeres av 
 Norges Bedriftsidrettsforbund, 
 i samarbeid med Helsedirekto-
 ratet, Statens vegvesen, Trygg 
 Trafikk, Syklistenes landsforening, 
 

 Dagens Næringsliv, P4, Grete 
 Roede, Stadion og Rica Hotels
• Prisen er kroner 165 per deltaker 
 for virksomheter som har 
 bedriftsidrettslag, og kroner 300 
 per deltaker for virksomheter uten. 
 Frakt og ekspedisjonsgebyr   
 tilkommer.

Sykle til jobben

Sykler du 30 minutter per dag, og gjør dette gjennom livet, kan du forvente å leve 
3,25 år lengre enn en inaktiv person. I tillegg kan du leve fem år ekstra med full 
livskvalitet.  

Eks Starts-spiller Frank Tønnesen (38) sykler til og fra jobben som SFo-leder 
på Vågsbygd skole hele året rundt. Med bopel på Tømmerstø betyr det nesten 
8000 km på sykkelsetet i året.

tekst og foto: bjørne jortveit

I det nye årtusenet er det aldri åpnet så store 
gang- sykkelveiprosjekter på ett og samme år 
som i 2010. Disse ble åpnet i fjor:

• Fv 461 Brennåsen-Nodeland. 
 1,6 km - 20 mill. 
• Rv 9 Homme-Skarpengland. 
 2,6 km - 17 mill. 
• Fv 452 Justvik-Fagerholt. 2,45 km - 25 mill. 

Alle de tre gang- sykkelveistreknigene ble 
åpnet med brask og bram. Barn og ungdom, 
kommunenes ordførere, fylkesordføreren og 
distriktsveisjefen var med på markeringene. 

Gjennomgangs-melodien fra ordførerne i 
åpningstalene var at gang- sykkelveiene knytter 
lokalsamfunnene sammen. De skaper trygghet 
og samhørighet. Ikke minst har barn og unge 
grunn til å være fornøyd med trygg vei til skole 
og fritidsaktiviteter.

KolleKtiVfelt og KollleKtiVgate
Tollbodgata som kollektivgate i to kvartaler 
ble virkelighet i november, en ansiktiløftning 
som bussbrukere i regionen har fortjent. De 
drøyt 4 m brede granittlagte fortauene med 
nye bussboder og ny gatemøblering for øvrig, 
fremstår som en etterlengtet revolusjon. De 
kler også de nye innbydende blå bussene. Det 
er brukt ca. 7 mill. kr på prosjektet.

Satsingen på kollektivfelt langs E 39 og 
Fv 456 pågår for fullt: I fjor ble deler av 
forbikjøringsfeltet fra Mjåvannskrysset 
i retning byen omgjort og forlenget til 
kollektivfelt. Det er en strekning på 1,1 km. 

parK & ride-anlegg
Fem park & ride-anlegg ble bygd ferdig 
i 2010. Det overlegent største er
Tangvall park & ride med 172 p-plasser og 
15 sykkelstativ. To anlegg i Vennesla ble 
ferdigistilt: Vikeland park & ride og Gamle 
postgården park & ride. I Kristiansansd ble 
Krossen park & ride åpnet. Flekkerøy park 
& ride ble bygd ferdig, men er ennå ikke 
tatt i bruk.

tekst: tore andré dahlum

En nylig utgitt rapport fra Helsedirektoratet 
angir hvor stor helsegevinst i form av antall 
vunne leveår og antall vunne kvalitetsjusterte 
leveår som kan oppnås gjennom regelmessig 
fysisk aktivitet. Ett kvalitetsjustert leveår 
er definert som ett år med full livskvalitet. 
Forfatterne av rapporten, Kjartan Sælensminde 
og Einar Torkilseng, sier til Sykkelmagasinet at 
det er et betydelig potensial for helsegevinst.

- Men det er først og fremst ved en livslang 
varighet på den regelmessige fysiske aktiviteten 

at helsegevinsten blir stor. Ved å være aktiv kun 
i perioder av livet, minsker man muligheten 
betraktelig for å oppnå en helsegevinst som 
kan påvises i den modellen rapporten legger 
frem, sier Sælensminde. Han påpeker samtidig 
at helsegevinstene er basert på en forsiktig 
tilnærming, slik at ikke helsegevinstene skal 
overestimeres. 

Ifølge en tidligere rapport fra Helsedirektoratet 
kan et leveår med full livskvalitet (1 QALY) 
verdsettes til kr 500 000. Ved å ta utgangspunkt 
i en person som følger anbefalingen om 30 
minutters moderat aktivitet hver dag gjennom 

et livsløp, kan man få følgende helsegevinster:
3,25 ekstra leveår og en livskvalitetsgevinst på 
ca. 5 QALYs - til sammen drøyt 8,QALYs. Det 
tilsvarer en helsegevinst på ca. 4 mill. kr. 
I tillegg kommer sparte helseutgifter.

I reportasjen under representerer Frank 
Tønnesen en gruppe som kan oppnå enda 
høyere helsegevinst, gjennom å være svært 
fysisk aktiv på daglig basis: 6,22 ekstra 
leveår og en livskvalitetsgevinst på litt ca. 10 
QALYs. Til sammen utgjør dette ca. 16 QALYs. 
Helsegevinsten blir ca. 8 mill. kr per person. 
Sparte helseutgifter kommer i tillegg. 

8000 km tilsvarer to ganger tur-retur 
Kristiansand-Tromsø i året. Som tidligere 
yrkesaktiv fotballspiller var han klar på at han 
aldri skulle slippe seg ned på et for lavt fysisk 
nivå etter fotballkarrieren.

- En fin måte å sørge for dette på er å sykle 
til og fra jobb, forteller den sympatiske 
trebarnsfaren. Selv om det er et godt stykke 
fra Tømmerstø til Vågsbygd, så går turen i 
snitt unna på ca. 45 minutter. Sommerstid 
sykler jeg på 35 minutter, mens det kryper opp 
mot timen og kanskje litt over på de verste 
vinterdagene, sier Frank Tønnesen.

- Motivasjonen synker ikke i takt med 
kvikksølvnivået på gradestokken?  
- Neida, smiler han. Ved å være strukturert og 
planlegge turen fra dag til dag etablerer man 
raskt rutiner som kan gjentas, uten nevneverdig 
stress. Min tidligere karriere som strukturert 
toppidrettsutøver har nok hjulpet meg. Når 
rutinene er etablert, så er man mentalt og 
fysisk forberedt for hver sykkeltur. 

- Er det så enkelt? 
- Ja, det dreier seg om å ville holde seg 
i form. Å styre hverdagen slik jeg gjør, gir 
en dobbelteffekt. Det utfordrer meg fysisk, 
samtidig som jeg har massevis av tid til 
familien. Begge deler skaper overskudd. 

Frank Tønnesen peker også på at sykling 
er skånsomt mot muskler og ledd. 

Og at det ”egentlig er det ganske gøy -året 
rundt”. 

- Du blir ikke syk av å sykle om vinteren da?
- Nei, faktisk er det tvert om. I løpet av de 
11 årene jeg har syklet til og fra jobben, 
så har jeg, bank i bordet, aldri vært syk 
i form av influensa eller forkjølelser som 
har holdt meg borte fra verken sykling 
eller jobb. 

Nå er ikke dette nødvendigvis bare 
syklingens fortjeneste. Men den har 
definitivt spilt en viktig rolle. 

Franks sykkelregnestykke:
18 km én vei til jobb, 36 km begge veier.
5 dagers sykling hver uke og et forsiktig 
estimat på 44 antall uker per år:

36 km x 5 dager x 44 uker = 7920 km per år.

En god sykkeltur forlenger livet

”Sykling gir meg overskudd”

Eks-Starter Frank Tønnesen sykler til jobb hele året. Det gir ham fysisk utfordring og masse overskudd. 
(Foto: Tore André Dahlum 

Nå sykler barna trygt
Tre store gang- sykkelveiprosjekter ble åpnet i 2010. 
For ca. 65 mill. kr er det bygd 6,7 km gang- sykkelvei. 

Elever på Skarpengland skole i Vennesla tester ut 
den nye gang- sykkelveien langs Rv 9 fra Homme 
til Skarpengland. Bildet er fra åpningen 
12. oktober 2010.
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beste sykkelhistorie

sykkelkjærlighet
Rosa

tekst: bjørne jortveit

Vinneren har på poetisk vis skildret sin kjærlighet 
til sykkelen med stor innlevelse og ekthet. Hun 
innrømmer å ha fått litt hjelp av sin far Tobias, 
men det var det ikke noe forbud mot
i konkurransereglene. 1. premievinneren gjør seg 
jo godt på bildet også, i gjennomført rosa.

2. premien gikk til sju år gamle Storm Skivik 
fra Kristiansand. Storm skildrer et hardt liv på 

sykkelen og bak morens sykkel i all slags føre og 
vær. Man kan trygt si han lever opp til navnet 
sitt. Storm har for øvrig fått litt hjelp av sin mor 
Katarina til å skrive historien.

Aage Ljøstad Nilsen (16), også han fra 
Kristiansand, vant 3. premie for sin fortelling om 
et halsbrekkende sykkelløp med flere sykkelvelt. 

Sykkelhistoriene skulle fokusere på barn og unge. 
Det har de unge historieskriverne gjort. 

Det er de som skrev historiene som premieres. 
I bildetekstene står det hvem som har  
fotografert. 

1. premien er et gavekort på 5000 kr. 
2. og 3. premie er gavekort på 2000 kr. 

Sykkelmagasinet takker for alle innsendte 
sykkelhistorier og bilder.

anne andersen (12 ) fra Kristiansand vant 1. premien i Sykkelmagasinets 
konkurranse ”Beste sykkelhistorie med bilde”. 

Det drypper fra taket. Det surkler i takrenna.
Fuglene synger og den sorte asfalten er endelig dukket frem
gjennom ispanseret som har dekket veien i vinter. 
Å som jeg lengter!

Endelig! 
Gradestokken viser fem røde grader, nei, seks forresten.
Jeg kjenner at det kribler i magen og prikker i beina. 
Pappa kaller det for våryre sykkel-abstinenser. 

Da går jeg til sykkelbua i hagen, og der står DU. Helt stille.
Akkurat slik som da jeg satte deg her en mørk ettermiddag 
i november. 
Der har du stått hele vinteren. Stakkar – i støv og mørke. 
Nå skal jeg ta meg av deg.
Nå skal vi være sammen hele våren og sommeren og høsten 
– helt til hvite snøfnugg igjen faller fra himmelen. 
Men det er LENGE til!

Jeg må visst vaske deg og smøre deg litt. 
Jeg skal sitte på setet ditt. 
Jeg skal trille deg oppover bakken. 
Jeg skal stelle deg så fint.
Å, så glad jeg er i deg!

I dag skal jeg være forsiktig. 
Bare prøve deg litt i gata foran huset. 
I morgen skal jeg sykle til skolen, 
og snart skal jeg sykle til byen 
og på piknik med Kristine. 
DEILIGE sykkelen min!

… tror jeg er forelsket.

anna andersen, 12 år

Jeg har en hard barndom. Mamma kjører meg nesten aldri med bil. Alltid 
må jeg sykle, gå eller stå på ski - til Dyreparken om sommeren og til 
Sørlands-senteret om vinteren når jeg vil kjøpe leker. Fra Vågsbygd!

Nå er jeg syv år. Når jeg var seks, så hadde jeg spart bursdagspenger og 
julepenger og jobbepenger til en datamaskin jeg ville kjøpe. 

Mamma sa at vi skulle sykle og kjøpe den. Hun skulle ha den på sin pakke-
bærer. (Det var bare hun som hadde piggdekk da). Men snøen var så tykk, 
så jeg kunne ikke sykle. Da kom jeg på at jeg kunne stå på ski etter mammas 
sykkel istedenfor. Jeg pleide jo å stå på ski etter sykkelvogna. 

Mamma bandt et tau på sykkelen med en knute som jeg fikk holde i. Vi tok 
datamaskinen i en oransje plastikkpose og stappet den på pakkebæreren. Jeg 
sto på ski bak sykkelen og holdt i knuten. Det var gøy. Men opp Myrbakken 
var snøen brun og dårlig, og jeg ble så sliten så vi måtte pause på bensin-
stasjonen og kjøpe is, og jeg orket ikke leke slåsskamp med plastikksverd 
med storebror etterpå. Men datamaskinen har jeg mye gøy med.      

storm skivik, 7 år 

Gaterittet i Grenland Petit Prix 2010 er både mitt verste og mitt 
beste sykkelminne. Jeg syklet for CK Sør i 15-16 årsklassen.

Etter start ble vi fort en gruppe på 10-15 ryttere i tet, og alt 
gikk fint helt til ting begynte å skje:

Første velt endte godt selv om sykkelen måtte fikses og jeg 
måtte stå over en runde (det er lov i gateritt ved tekniske 

problemer). Da jeg kom inn i feltet igjen, hadde tydeligvis 
rytteren foran meg fått nok og han spydde – meste-
parten over meg føltes det som! Men jeg hadde trent 
for dette rittet, og bestemte meg for at litt spylukt var 
bagateller og fortsatte. Så, rett før mål i en 90 graders 

sving, ble jeg med i velt nr 2, en massevelt. Det endte med 
at min sykkel ble liggende sammenhektet med en annen 

i asfalten, og det var umulig å sykle videre. Da tenkte jeg fort, 
tok begge syklene på ryggen og løp over målstreken til latter og 
applaus fra tilskuerne. Det ble 4. plass sammenlagt.

åge ljøstad nilsen, 16 år

1. 
premie

1. premie-vinneren Anna Andersen, 
fotografert av sin far Tobias. 

2. premie-vinneren Storm Skivik 
fotografert av sin mor Katarina.

3.premie-vinneren Åge Ljøstad Nilsen fotografert av nettsiden Syklingens Verden.

KJæRlIGHET

HaRD BaRNDoM

BEDRE MED To SYKlER ENN INGEN?

2. 
premie

3. 
premie



12 13

tekst og foto: jo vegard aardal

Takket være hjelmen tok han heller ikke skrekken 
av opplevelsen. For første gang har Jan Håland 
syklet til jobb hele vinteren gjennom. Bare et par 
ganger i vinter har han lagt inn håndkledet og 
haiket til jobb med kona.

Stadig vekk gir han hint til andre om at de må 
være forsiktige og bruke hjelm. Han er blitt en god 

ambassadør for sikkerhet og sykling. Det var 
dette som hendte for to år siden: 

sKulle syKle forbi 
– Jeg skulle sykle forbi to syklende russejenter. 
De brukte hele bredden av sykkelstien ved 
Oddernes kirke, og derfor prøvde jeg å hoppe 
opp på fortauet. Men jeg gled på fortauskanten 
og havnet i asfalten med et brak, forteller 
Håland. Han husker ikke så mye fra episoden, 

men våknet på ambulansebåren en stund 
senere. 

– Man kan si at jeg fikk sjekket helsevesenet fra 
innsiden i ett døgn. Der var det topp service, 
og jeg var i trygge hender, ler Håland.

” bruK hJelm”
Håland fikk en lett hjernerystelse. Fordi han 
brukte hjelm fikk han ikke alvorlige skader.

– Jeg har minnet både sykepleiere og andre som 
burde vite om farene, at de bør bruke hjelm når 
de sykler. Det en billig forsikring, sier Håland.

i all slags Vær
Han er ikke av dem som synes at det er så lett å 
motivere seg til sykling i regn og snøvær, men har 
likevel klart å gjennomføre sin første sesong som 
vintersyklist.

– Når jeg våkner om morgenen og hører regnet 
plaske ned, er det ikke sånn at jeg gleder meg til 
turen. Men jeg har rett og slett sagt til meg selv 
at ”i dag skal du sykle”, og så har det ikke vært så 
vanskelig likevel.

- Jeg sykler først og fremst for å holde legemet 
ved like, forteller Håland, som er avdelingsleder 
ved Kongsgård skolesenter. - Miljøvennlig er det jo 
også, føyer han til, før han legger i vei hjemover til 
Søm på sykkelen, som nå har fått 
på sommerdekkene igjen.

reddet ham
Hjelmen

For vintersyklist Jan Håland er det greit å ha sykkelbod 
på jobben.

Sykkelkarusellen nedlagt

Sykkelverksteder i Kristiansand

Sykkelkarusellen ved Rutebilstasjonen er nedlagt. 
Hovedårsaken er problemer over lang tid med drift 
og funksjonalitet. Den har også vært lite i bruk. 

Karusellen vil bli erstattet med vanlige sykkelstativ 
med tak. Sannsynligvis vil dette skje i 2011. 
Ingeniørvesenet tar jobben med å etablere 
sykkelstativene.

Det var et enmannsfirma som i sin tid leverte 
Sykkelkarusellen til Kristiansand. Dette firmaet 
finnes ikke lenger. Derfor er det heller ikke mulig 
å skaffe deler til Sykkelkarussellen.

Det var ATP som finansierte Sykkelkarusellen. 
Parkeringsselskapet har stått for driften.
Hovedlærdommen man kan trekke, er at det er 
risikofylt å kjøpe systemer fra veldig små firma.
Det kan fort blir veldig sårbare løsninger.

Sørlandsvåren lokker frem vintersøvninge sykler fra garasjer, boder og skur. 
Første stoppested for veldig mange av dem er pedalen sykkelverksted i Gravane. 
Et sted som preges av hektisk reparasjonsaktivitet i disse dager.

tekst og foto: tore andré dahlum

Da Sykkelmagasinet stakk innom verksteds-
leder Steinar Møllerhaug Sæbø og hans 
flittige kolleger i Kirkens Bymisjons eget 
sykkelverksted, var hele gjengen i full gang 
med justering av bremser, stramming av gear 
og lapping av dekk.

– Våren er helt klart den mest hektiske tiden 
av året. Med en gang snøen smelter, formelig 
eksploderer det med henvendelser til Pedalen. 
Av de sånn omtrentlig 400-500 reparasjonene 
vi utfører i løpet av året, så er nok godt og vel 
halvparten av dem på vårparten, forteller en 
travelt opptatt Sæbø. 

- Hvis trøkket blir for stort da?
– Da ringer vi bare til en av ”konkurrentene” 
våre, repliserer han. Og roser på den måten 
det gode samarbeidsklimaet Pedalen har med 
byens andre sykkelverksteder. 

Det er ifølge Sæbø alle typer mennesker som 
leverer inn syklene sine til reparasjon eller 
service. Brorparten av jobbene som utføres 
i det trange og koselige lokalet ved Fiskebrygga, 
gjøres for gjennomsnittssyklisten, som han 
kaller det. Det vil si kunden som kommer 
innom med en helt vanlig sykkel.

– Vi er selvfølgelig opptatt av å gi alle kunder god 
service og godt fagarbeid, men vel så viktig er det 
sosiale aspektet. På Pedalen er ikke produktiviteten 
det viktigste. Som arbeidstrenings- og livskvalitets-
tilbud for medarbeidere som trenger å få mot 
og erfaring til å stå i en arbeidsrelasjon, så har vi 
derimot stort fokus på å gi både kunder og ansatte 
en god opplevelse når syklene skal repareres. Turen 
innom oss skal være preget av godt humør og 
være fritt for stress, smiler han.

Hva er det så kundene først og fremst skal ha 
hjelp til?

Sæbø forteller at kundene om våren først 
og fremst etterspør full service og full sjekk 
av hele sykkelen, før den skal på veien. På 
reparasjonstoppens topp tre liste står skifte av 
bremseklosser, justering av gir, samt reparasjon 
av hjul og dekk. 

- Egentlig er det litt merkelig at ikke folk er 
litt flinkere til å passe på syklene sine. Ofte 
er det eneste som skal til en vask i ny og ne. 
Hvis man i tillegg smører vaiere og kjede en 
gang i mellom, så begrenser man behovet for 
å oppsøke sykkelverkstedet, sier Sæbø, som 
ikke er bekymret for begrenset omsetning hos 
Pedalen.

– Det vil alltid være nok av sykler å reparere. 
Og det er bare hyggelig hvis vi kan oppfordre 

folk blir flinkere til å ta vare på syklene sine, 
som de ofte har investert flere tusen kroner i, 
sier Steinar Møllerhaug Sæbø. 

VERKSTED aDRESSE TElEFoN WEBaDRESSE
pedalen sykkelverksted Gravane 6, 4610 Krs 40437483 www.bymisjon.no
Sørlandsparken sportsverksted Skibåsen 35, 4636 Krs 90016883 www.sportsverkstedet.no
Sykkelproffen Tordenskjoldsgt. 2, 4612 Krs 38028820 www.sykkelproffen.com
Kristiansand sykkelsenter Grim Torv 3, 4612 Krs 38026835 www.sykkelsenter.no
G. Nordbys Henrik Wergelandsgt. 9, 4612 Krs 38022483 www.gnordby.no
K. albert aS Østerveien 5, 4631 Krs 38021564 

Bånn gass på pedalen

Pedalen sykkelverksted reparerer årlig 4-500 sykler. I forgrunnen Steinar Møllerhaug Sæbø.

Gutta på Pedalen (f.v.): Sigurd Abusdal (frivillig), Steinar 
Møllerhaug Sæbø (leder Pedalen) og Jan Erik Solvang 
(frivillig).

Jan Håland er klar på at man skal 
bruke hjelm når man sykler.

For to år siden landet Jan Håland i med et brak i 
asfalten og mistet bevisstheten. Hjelmen tok av for 
støtet, slik at han ikke pådro seg alvorlige skader. 
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Bedre kondis av 
å sykle til skolen?

”El-sykkel bedre 
enn el-rullestol”

Sykkel-
landsby 
under Tour 
de France

Elever som syklet til skolen fikk påvist en kondisjons-
forbedring på 7,9 %. Men på grunn av metodepro-
blemer kunne det ikke bevises vitenskapelig at barn 
som sykler til skolen har bedre kondis enn barn som 
ikke sykler.

Terje Ekeland (69) syns det er morsommere å sykle el-sykkel enn å sitte 
i el-rullestol når han skal på bytur. på grunn av en nervesykdom er han 
forflytningshemmet. Men på el-sykkel klarer han seg fint. 13. og 14. juli er TV2s 

Sykkellandsby i 
Kristiansand. lag og 
foreninger, offentlige 
aktører og sykkelforret-
ninger skal promotere 
sykling og sykkelutstyr. 
Det planlegges et sykkel-
ritt for familier. De to 
dagene sendes reportasjer 
fra Kristiansand på TV2  
i Tour de France-
sendingene.

Sykkellandsbyen flyttes fra by til by i Norge 
under Tour de France-rittet. Den rigges opp for 
første gang i Kongsvinger 2. juli, og havner til 
slutt i Grimstad 23. og 24. juli. TV2 arrangerer 
Sykkellandsbyen sammen med MOT. Det 
er en organsiasjon som skal bidra til å gjøre 
ungdommer robuste,og til å skape trygge 
ungdomsmiljø. 

En konferansier fra MOT skal introdusere 
aktiviteter i Sykkellandsbyen, som rigges 
opp ved Øvre torv. Lokale artister skal synge 
og spille fra scenen – 2-3 nummer begge 
dagene.

Sykkellandsbyen vil være åpen i det tids-
rommet etappene i Tour de France pågår, 
fra kl. 10.00 til 18.00.

Sykkellandsbyen er i utgangspunktet 22 telt 
og en scene. Interesserte aktører som på en 
eller annen måte har noe med sykling å gjøre, 
betaler for et telt, slik at de kan fremme sine 
budskap og produkter.

Trond Ahlsen er TV2s Sykkellandsby-general. 
Han forteller til Sykkelmagasinet at det skal 
lages reportasjer om sykkeltilbudet 
i Kristiansand. Det blir sju minutters 
innslag begge dagene Sykkellandsbyen 
er i Kristiansand.

tekst: hilde fjukstad 
foto: jo vegard aardal

For ett år siden syklet 
nærmere 60 skolebarn ved 
Vågsbygd skole så svetten 
silte på UiAs testlaboratorium. 
Elevene var deltagere i 
undersøkelsen ”Aktiv transport 
til skolen”. Målet med 
undersøkelsen var å se om 
sykling i 12 uker ville påvirke 
oksygenopptaket hos barn.

Doktorgradstudent Anita 
Bjørkelund Børrestad ved 
UiA sier at undersøkelsen 

ikke gikk helt som planlagt. - Alle elevene ble 
motivert av testingen og sykkelcomputere slik 
at alle syklet, både de i testgruppen og de i 
kontrollgruppen.  

bedre Kondis
- Vi hadde en mistanke om at vi ikke ville se 
noen forskjell på de to gruppene. Det fikk vi 
også bekreftet i etter-testene. Men da vi kikket 
nærmere på dataene for de elevene som hadde 
syklet, kontra de som ikke hadde syklet, så 
fikk vi et veldig positivt resultat. Resultatene 

viste en kondisjonsforbedring på 7,9% blant de 
elevene som hadde syklet. Vi hadde forventet 
rundt 5% forbedring på forhånd, på bakgrunn 
av liknende undersøkelser som er gjort i 
Danmark tidligere, forklarer hun. 

- Hadde gruppene opptrådt slik de skulle i 
henhold til teorien, så kunne vi ha slått fast at 
sykling til skolen gir bedre kondis. Vi kan bare 
antyde dette nå, sier hun. 

”aKtiV transport til sKolen”
• Forskningsprosjektet ”Aktiv transport 
 til skolen og jobb i Norge” startet i 2007 
 og avsluttes i år.
• Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen 
 om hvordan barn og voksne kommer seg 
 til skole og jobb, og om det har betydning 
 for helsen eller andre helsevaner. 
• 1345 barn og foreldre har vært med 
 i prosjektet. Deres transportvaner til 
 skole og jobb er kartlagt. 
• Veileder og medforfatter til prosjektet 
 er professor Elling Bere ved Institutt for 
 folkehelse, idrett og ernæring ved 
 Universitetet i Agder.
• Forskningsprosjektet skjer i regi av 
 Universitetet i Agder og Syddansk
 Universitet i Odense i Danmark.

tekst og foto: raimond oseland

Musklene i høyrebeinet er for svake til at 
han kan gå langt, eller sykle på vanlig sykkel 
i bakker og motvind. Bare det å gå til bussen 
tapper ham for krefter. Løsningen kunne vært 
en elektrisk rullestol. Men Ekeland vil heller 
sykle.

 –Jeg kaller sykkelen for min rullestol, humrer 
han, som føler seg som en normal syklist på 
den elektriske sykkelen. 

god framKommelighet på turstier
For den turglade pensjonisten er det også viktig 
å komme seg ut i naturen, og han tar seg fram 
på el-sykkelen i flere av byens turområder uten 
problemer.  
– Jeg har syklet i lysløypa og på turstier i 
Baneheia, og også på stier i Sødalsheia. Det ville 
jeg ikke klart med en rullestol, konstaterer han. 

eleKtrisK syKKel gir mosJon
Sykkelen har en elektrisk hjelpemotor som 
fungerer i tillegg til pedalkraft. En elektrisk 
sykkel er med andre ord noe helt annet enn 
de elektriske scooterne man kan se i bybildet.  
Ekeland må faktisk trå til for at motoren 
skal begynne å virke. Og ved 25 km/t kutter 
motoren ut. Vil man sykle fortere, må det 
pedalkraft til. Med en fungerende venstrefot 
kan han klare en halv omdreining på pedalen. 
Deretter hjelper motoren til med resten av 
omdreiningen, og dermed er han i gang. 
- På denne måten holder jeg også muskler 
og blodsirkulasjon vedlike, forteller 
Terje Ekeland. 

naV støtter iKKe KJøp
Til tross for den positive helseeffekten han 
får på dette framkomstmiddelet, er det 
ingen støtte å hente fra NAV til innkjøp av 
sykkel for voksne. Terje Ekeland ser at en pris 
på drøyt 20.000 kroner kan være et hinder 
for mange, og synes det er at paradoks at 
forflytningshemmede ikke kan få støtte til kjøp 
av sykkel, i motsetning til en kostbar elektrisk 
rullestol. 

syKKelglede
- Jeg tror jeg sparer penger over tid fordi jeg 
unngår å bruke bil når det er normalt føre, 

sier Ekeland. Han er likevel mer opptatt av 
gleden ved å sykle, og den friheten det gir 
å ha et framkomstmiddel som kommer fram 
overalt.

anbefaler el-syKKel
- Mange eldre tenker nok at de ikke har 
balanse til å sykle, sier Ekeland, som ikke 
har latt skremme. - Jeg tror at sykkel med 
elektrisk hjelpemotor passer for de som 
vil ha mosjon og frisk luft, men som synes 
vanlig sykkel er for slitsomt. El-sykkel passer 
både for en tur til butikken og på tur ut 
i skog og mark, konkluderer Ekeland.  

Pamela Camaano fra Vågsbygd skole var en av skoleelevene som 
deltok i undersøkelsen ”Aktiv transport til skolen” i fjor vår. 
Sammen med skolekamerater syklet hun til og fra skolen i 12 uker.”

Ved hjelp av el-sykkel har Terje Ekeland frihet til å komme seg fram overalt. Han har et svakt høyrebein, men el-sykkel 
mestrer han godt. På bildet er han på vei oppover Marviksveien på Lund.

 Forsker og 
doktorgrads-
student Line 
Anita Bjørkelund 
Børrestad.

Motor på en elsykkel må ikke ha en kontinuerlig 
effekt som er større enn 25 watt. Når farten 
overstiger 25 km/t, skal hjelpemotoren kutte ut.

Hjelpemotoren skal også stoppe når syklisten 
slutter å trå (scooter-varianten som kun drives 
av motor, er ulovlige på sykkelsti og må være 
registrert for å brukes i veibanen).  

De fleste elektriske syklene har innstillinger slik 
at man kan variere hvor stor effekt man tar ut. 

På maksimal effekt forbrukes batterikapasiteten 
raskere.  

Det er ikke så lett å se forskjell på en vanlig 
sykkel og el-sykkel. Den som er våken, vil legge 
merke til batteripakken. Men det er først når 
du selv sliter deg oppover bakken med en puls 
på 160 på din nyinnkjøpte landeveissykkel, og 
blir forbikjørt av en person som åpenbart ikke 
anstrenger seg, at du skjønner at her er det noe 
som ikke stemmer…

Et par råd til de som skal kjøpe 
elektrisk sykkel: 

1.  Kjøp av forhandler som kan tilby service 
 og deler.

2.  Velg batteriteknologi slik at såkalt 
 klattlading er mulig. Det vil si at batteriet 
 ikke må lades ut før hver lading. 
 Gamle batterier som klattlades mister 
 raskt kapasitet.  

om el-sykler
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tekst og foto: john johansen

Navn: Inger Berit Høiklev ( 62)
Bosted:  Lund
Jobb:  Seksjonsleder organisasjon i Norges 
 Håndballforbund region Sør-Vest.
Interesser:  Bøker, teater og kino. Glad i å lage mat. 
 Vin og gourmetklubb. 

Sykkelen står i kjelleren, og bil har hun ikke. Skal hun lenger enn  
apostlenes hester kan bære henne, foretrekker hun buss og tog. 
Hun har med andre ord svært miljøvennlige reisevaner.

- Hvorfor er du fotgjenger? 
- Kjernen ved det hele er at det er viktig for meg å bevege meg. Jeg 
kjenner meg så godt at når jeg først kommer hjem etter jobb, så er 
det vanskelig å komme meg ut igjen. Turen til og fra gir meg mye av 
den fysiske aktiviteten jeg trenger.

- Hvor lang tid bruker du til jobben i forhold til å ta buss?
- Selve bussturen tar ca.10 minutter. Men jeg må jeg gå til busstoppet, 
vente på bussen, og så er den kanskje forsinket. Når jeg går, bruker jeg 
i underkant av 30 minutter. Så det går nesten like raskt som å ta bussen. 
Om ettermiddagen er det faktisk raskere å gå.  

- Hva gir turen deg? 
- Jeg treffer ”de faste fotgjengerne” på vei inn til jobben. Jeg får frisk 
luft og føler meg våken, opplagt og i godt humør. Jeg fungerer bedre 
i hverdagen. Jeg får en gevinst helsemessig og økonomisk gevinst. 
To ganger i uken går jeg innom et treningssenter på vei hjem for å 
trene styrke. Det er jo en nødvedighet når man har kontorjobb. 
Ellers er jo kirsebærblomstringen i Rådhusgaten en opplevelse 
i seg selv.

- Hva tenker du på under turen?
- Oftest blir det å planlegge arbeidsdagen, for jeg bruker ikke musikk 
eller radio på ørene. Noen ganger kommer det også løsninger på 
utfordringer i jobbsammenheng. Ellers flyr tankene, det er jo godt 
å hvile hjernen litt også.

- Noe annet en miljøbevisst fotgjenger vil si? 
- Ja, det å kildesortere er ikke tilrettelagt for fotgjengere. Igloer for 
glass, metall, plast med mer er som oftest plassert slik at man må 
bruke bil for å komme dit. 

best
Inger Berit liker

å gå

Inger Berit Høiklev er en skikkelig gåentusiast. 
Sykkelen står i kjelleren og bil han hun ikke. 

På bildet er hun på vei gjennom 
Wergelandsparken – i regn.


