
Klimaeffekt av økt sykling og gåing, 
og suksesskriterier for mer sykling 

!



Oppdraget 

• Dokumentere hvor stor reduksjon i 
klimagassutslipp overgang fra privatbil til 
sykkel og gange kan bidra til i norsk 
sammenheng. 

• Belyse/utrede hva som er suksesskriterier for 
å oppnå høyere sykkelandel i Norge og hvilke 
virkemidler og tiltak som vil være best egnet 
for å øke sykkelandelen i norske byer. 



Trondheim 7 

Lillestrøm 6 
Kongsberg 10 
Sandefjord 9 
Kristiansand 8 

Aarhus 20 
København 36 
Roskilde 16 
Esbjerg 16 
Odense 25 

Umeå 22 
Uppsala 27 
Västerås 33 
Linköping 30 
Lund 43 



Har du hørt om dansken, svensken og 
nordmannen som …. 



Forsøksvis oppsummering av 
sammenlignbarhet 





Suksesskriterier for høy sykkelandel 

• Sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet i 
detaljene; raskt, enkelt, trygt, komfortabelt, trafikksikkert.  
 

• Høy kvalitet på vedlikehold og drift av sykkelnettet både sommer og 
vinter, unngå standardsprang. Gjøre kontinuerlige forbedringer i system og 
detaljer.  
 

• Sykkelkultur og sosial aksept;  
- aktiv sykkelkultur som det brede lag i befolkningen kan assosiere seg 
med;   
- bør være vanlig og sosialt akseptert å sykle i dagliglivet.  
- ”Kritisk masse” syklister vil styrke sykkelkulturen og bilistene tar mer 
hensyn.  
 
Aktiv sykkelkultur må dannes over tid og kan påvirkes gjennom 
kombinasjon av PR og kampanjer, samt fysiske og økonomiske virkemidler. 
Kontinuerlig satsing over tid er her viktig. 

 



Supplerende strategier og tiltak 

• En omfattende bysykkelordning og  utbygging av sykkelnett 

• Trafikkregulerende tiltak; sikre god samhandling mellom biltrafikken og 
syklister, påvirke hvordan infrastrukturen for syklende fungerer. Restriktive 
tiltak for biltrafikk kan presse folk over på bl.a. sykkel.  

• Sykkelfasiliteter støtter opp under høy sykkelandel, både på grunn av de 
bruksmessige sidene og på grunn av signalene det gir til syklistene om at 
det tilrettelegges for dem.  
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Alle de danske og svenske 
byene har høyere skår på 
infrastruktur 
enn de norske 
 
Byer med høyest sykkelandel 
har også god drift. 
 
Sykkelfasiliteter: vanskelig å 
tolke resultatene.  

Sandefjord, Trondheim, 
København, Lund 

Sammenlikning:  
Infrastruktur for 
sykkel 



Sammenlikning: Sykkelkultur og sosial aksept 

• Alle byene med høy 
sykkelandel har høy skår på 
sykkelkultur og sosial 
aksept.  

• ”Kritisk masse” syklister vil 
styrke sykkelkulturen og 
bilistene tar mer hensyn.  

• Aktiv sykkelkultur må dannes over tid og 
kan påvirkes gjennom kombinasjon av PR 
og kampanjer, samt fysiske og økonomiske 
virkemidler. Kontinuerlig satsing over tid 
er her viktig. 
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Suksesskriterier sykkelbysatsing 

• Langsiktig sykkelsatsing, høy kompetanse, stort politisk engasjement, 
tilstrekkelig finansiering over tid.  

• Innfallsvinkel for alle deler av arbeidet:  
- Fokus på hverdagssyklister og alle lag av befolkningen.  
- Løsningene bør tilpasses brukerne i stedet for at brukerne skal tilpasse 
seg løsningene.  
- Barn og kvinner som dimensjonerende gruppe for tilretteleggingen,  
- Vektlegge trygghet, komfort og trafikksikkerhet. 
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Oslo 





 







 







 



Oslo 

godt utbygget 
sammenhengende 
sykkelveinett 



 



 



 



 



med kvalitet i detaljene 



Takk for oppmerksomheten! 


