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Hallo alle sammen. Jeg heter Liv Jorun Andenes og jeg har overtatt innlegg som Rune Gjøs skulle holde.Jeg skal kort fortelle om hvordan vi følger opp Sykkelstrategien og hva vi jobber med for tiden.
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Presenter
Presentation Notes
Oslo kommune har høye ambisjoner om å øke sykkelandelen. I 2013 ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse i Oslo som viste at 8 % av hverdagsreisene tas på sykkel. Innen 2025 skal sykkelandelen mer enn tredobles – er dette realistisk? Det må være 12 % vekst hvert år fra 2013 til 2025 for at målet skal nås, noe som innebærer mer enn en tredobling av antall sykkelreiser: Fra 86 000 daglige hverdagsreiser i 2013 til 330 000 i 2025. Befolkningsvekst er tatt hensyn til i beregningen. (2 % årlig vekst, likt som det har vært de senere årene i Oslo.)Hittil i år har veksten vært på 19 % over Oslo kommunes tellepunkt. Hvis denne veksten er representative for den generelle veksten, så kan målet være innen rekkevidde. Usikkerheter: Hva har veksten vært tidligere? Vil veksten fortsette som i år, eller blir den høyere eller lavere? Når reisevaneundersøkelsen gjennomføres neste år, vil vi få et svar på hva sykkelandelen faktisk ligger på. Vil da også få bedre kunnskap om hvor godt vekst over tellepunktene stemmer overens med økning i sykkelandelen. Da vil vi kunne gjøre bedre antagelser på årlig basis (ut fra vekst i tellepunktene) i stedet for hvert 4. år.*Hvis noen spør om hvorfor det er forskjell mellom RVUene:Grunnen til at nasjonal RVU og Oslos RVU gir ulike sykkelandeler, er fordi det brukes en noe annen metodikk enn i NRVU. Sykkelandelen i siste NRVU for Oslo var på 5,4 %, mens ORVU 2013 ga en andel på 8,3 %. Årsaken til denne forskjellen er blant annet at det er ulike aldersgrenser i RVUene. ORVU har respondenter i aldersgruppen 18-75 år, mens nedre grense i NRVU er 13 år. NRVU har ingen øvre grense for alder på respondentene. Siden det er færre barn og unge som sykler i Oslo enn landsgjennomsnitt, og siden det er en lav sykkelandel hos eldre, bidrar dette til at det blir en lavere sykkelandel i NRVU. I tillegg er ORVU basert på hverdagsreiser, mens NRVU også inkluderer helgereiser. Sykkelandelen er klart størst på arbeidsreiser, og dette bidrar til at det er en høyere sykkelandel i ORVU enn i NRVU. En annen faktor som påvirker, er at 10 % av respondentene i Oslo har svart via internett. Dette påvirker også resultatene noe: Danmark har gjennomført forsøk med nettbaserte løsninger for RVU, og har funnet at svarene skiller seg fra rene telefonbaserte undersøkelser, uten at de har klart å finne ut av hvorfor det er slik. Det som er viktigst når man gjennomfører en reisevaneundersøkelse er at premissene er tydelige, og at de gjennomføres med samme metodikk hver gang slik at man får et godt sammenligningsgrunnlag fra sist de ble holdt.  



Takk for meg! 

Presenter
Presentation Notes
Oslo har et hjerte for sykkel. Det blir større og sterkere for hver dag som går!Takk for meg.
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