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Sykkelvennlighet
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Hvor god en by, et område, eller en strekning er å sykle i eller langs 
 i hvilken grad det er tilrettelagt for å sykle
 hvor trygt det er å sykle 
 hvor attraktivt det er å sykle

(Basert på Nielsen mfl. 2018)

Bystruktur Omgivelser og 
opplevelser

Naturgitte og 
stedlige 

forutsetninger

Infrastruktur 
og trafikk
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Basert på (primært): 
Alfonzo, 2005; De Vos et al., 2015 og 2018 Hickman&Banister, 2007; Jacobs, 1961; 
Kahneman et al., 1997; Kahneman & Krueger, 2006 Mees, 2010; Næss, 2006; Tennøy, 2012

Reisetilfredshet 
(travel satisfaction)

SYKKELVENNLIGHET

Reisemiddelvalg er en sum av kontekster
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Stedlige egenskaper påvirker sykkelandeler

 Ulike naturgitte og stedlige forutsetninger, samt fysiske 
løsninger og tiltak, bidrar positivt eller negativt til sykling.

 Summen av ulike egenskaper skaper tilsammen ‘landskapene’ 
man opplever på en reise, som igjen påvirker hvordan vi velger å 
reise, hvordan reisen oppleves, og dermed også sykkelandelene. 
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At det er tilrettelagt er for mange en forutsetning for i det hele tatt å vurdere å 
sykle, men skal flere velge sykkel som fremkomstmiddel må det ansees som en
realistisk, tilgjengelig, trygg og attraktiv reisemåte – blant flertallet av 
befolkningen (Heinen mfl., 2010; Krizek mfl., 2009; Rynning, 2018; Stefansdottir, 
2014). 

 For å oppnå dette må sykling tilrettelegges og fasiliteres på måter som inviterer og
motiverer alle typer syklister, fra de erfarne og trygge til de mindre erfarne og
utrygge syklistene (Dill og McNeil, 2013; McLeod mfl., 2020). 

Videre må den relative konkurransekraften til sykling sammenliknet
med bilkjøring styrkes (McLeod mfl., 2020; Næss, 2012)
 Det må være betydelig bedre (enklere, billigere, hyggeligere, mv.) å sykle enn å kjøre bil slik

at sykkelen blir betydelig mer attraktiv enn bilen og dermed den foretrukne reisemåten (Hagen 
og Rynning, 2021).
 Forbedrede forhold for sykkel alene vil neppe føre til en større endring i reisemiddelfordeling. 
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Å fremme sykling gjennom areal- og transportutvikling
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Hvilken effekt som kan forventes av 
ulike tiltak og strategier kommer an på 
hvilke tiltak som gjennomføres, men 
også kontekst og førsituasjon. 
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Sykkelvennlighet
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Hvor god en by, et område, eller en strekning er å sykle i eller langs 
 i hvilken grad det er tilrettelagt for å sykle
 hvor trygt det er å sykle 
 hvor attraktivt det er å sykle

(Basert på Nielsen mfl. 2018)
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opplevelser
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forutsetninger

Infrastruktur 
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 Hvor attraktivt et område er å sykle i med 
utgangspunkt i stedets lokalisering i en 
overordnet kontekst (regionalt til lokalt), samt 
topografi og lokalklima
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Naturgitte og 
stedlige 

forutsetninger

Infrastruktur 
og trafikk

 Fysiske løsninger for syklister tilpasset ut fra 
trafikkmengder, hastigheter, og trafikksikkerhet

 Konkurranseforholdet mellom ulike 
transportmidler

 Kvaliteten på det øvrige transportsystemer
 Sykkelinfrastruktur underveis og ved målpunkt  

 Gate- og vegnett med lave trafikkmengder og lave 
hastigheter

 Et sammenhengende sykkelnettverk med flere 
alternative og trygge reiseruter

Bystruktur

 Hvor tett og nært et sted eller område er 
utformet

 Hvordan området/sentrum er knyttet til 
resten av byen og bystruktur

 Konsentrert utbyggingsmønster med høy tetthet 
og relativt korte avstander mellom målpunkt 

 Sammenhengende og kompakt bystruktur med 
fravær av store ‘tomme flater’ og infrastruktur 
som skaper omvei/barrierer

 Korte kvartaler og høy/filtrert permeabilitet

Omgivelser og 
opplevelser

 Hvor interessant og trygt det oppleves å sykle

 Mangfold i målpunkt, aktiviteter og funksjoner 
 Inviterende og grønne omgivelser
 Tilstedeværelse av andre personer (sosial kontroll)
 Orienterbarhet – mulighet til å orientere seg og 

finne frem
 Drift og vedlikehold
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Metodikk for å kartlegge sykkelvennlighet
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 Kvalitativ vurdering av sykkelvennlighet 
basert på faglig skjønn.

 Vurdering for hver kategori basert på 
tilhørende egenskaper, deretter helhetlig 
oppsummering.

 Detaljnivå avhenger av geografisk nivå for 
kartleggingen.

 Kartlegging gjennom kart- og 
dokumentstudier, feltarbeid, 
intervjuer/spørreundersøkelser.

Overordnet metodebeskrivelse

Naturgitte og 
stedlige 

forutsetninger
Infrastruktur 

og trafikk

Bymessighet 
og bystruktur

Omgivelser og 
opplevelser
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Definisjon av formål med 
kartlegging, område og 

influensområde

Innledende kartlegging
Kart, flyfoto, dokumenter, 

databaser, osv.

Feltarbeid

Kartlegging av hver 
egenskap, hver 

kategori, og området i 
sin helhet.

Grad av 
sykkelvennlighet

Iterative 
tilpasninger og 
forbedringer av 
kartleggingen

Se artikkel på www.tiltak.no for mer detaljert 
beskrivelse av de ulike etappene, mulige 
kilder for informasjon, eksempler, mv.

http://www.tiltak.no/
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Naturgitte og stedlige forutsetninger 
Hvor attraktivt et område er å sykle i med utgangspunkt i stedets lokalisering i en overordnet kontekst, topografi, vær og klima
Egenskaper Sykkelvennlighet Eksempler på kilder

Bidrar positivt Svært 
sykkel-
vennlig

Sykkel-
vennlig 

Noe 
sykkel-
vennlig 

Mindre/ ikke 
sykkel-
vennlig 

Bidrar negativt

Områdets 
lokalisering/ 
rolle i regionen

Området/ tettstedet 
er i hovedsak 
selvforsynt med 
boliger, 
arbeidsplasser, 
handel m.m. Lite 
pendling og lignende 
til andre steder

Området er en del 
av et større omland, 
der arbeidsplasser, 

skoler, service og 
tjenester i hovedsak 

er lokalisert andre 
steder

Kart, regionale planer e.l.

Områdets 
lokalisering/ 
rolle i byen

Området henger 
sammen med resten 
av byen

Området har dårlig 
kobling/ligger isolert 

og med sin egen 
struktur

Kart, for eksempel tettstedssoner 
fra kart.ssb.no

Topografi Flatt Bratt Digitale terrengmodeller, for 
eksempel 
https://hoydedata.no/LaserInnsyn/

Lokalklima Stabilt klima Ustabilt, varierende 
vær

Fylkesvise klimaprofiler, for 
eksempel 
https://klimaservicesenter.no/faces
/desktop/article.xhtml?uri=klimase
rvicesenteret/klimaprofiler

Totalvurdering sykkelvennlighet

Muligheter og barrierer for sykling 
[Basert på vurderingene over, diskutere muligheter og barrierer for sykling]
Tiltak
[Vurdere tiltak for å styrke muligheter og redusere barrierer for sykling]
Forklaring

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
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Helhetlig vurdering av områdets sykkelvennlighet 
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Bruksområder og videreutvikling av metoden
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Bruksområder
Egner seg for de fleste nordiske kontekster, fra mindre tettsteder til større byer. 

Eksisterende områder: grunnlag for å identifisere tiltak som kan fremme sykling

Byutviklingsprosjekter: 
 Kartlegging av sykkelvennlighet for eksisterende situasjon i begynnelsen av en prosess for 

å identifisere viktige tiltak og strategier som den planlagte utviklingen bør hensynta.
 Tidligfase- eller underveisvurderinger av et prosjekt (før planbehandling) for å identifisere 

viktige grep for å oppnå en høy grad av sykkelvennlighet. F.eks. kan vurdering 
av sykkelvennlighet i en konsekvensutredning benyttes for å utforske i hvilken grad en plan 
sikrer bygde omgivelser som fremmer sykling og for å identifisere avbøtende tiltak dersom 
prosjektet ikke bidrar til høy grad av sykkelvennlighet.
 Kartlegging av sykkelvennligheten for et overordnet planforslag for å identifisere elementer

som må sikres i kommende detaljreguleringsplaner eller i byggesøknader.

Metodikken kan også anvendes til å sammenlikne sykkelvennligheten i ulike områder 
i samme by eller mellom forskjellige byer. Sistnevnte må ta høyde for kontekstuelle 
forskjeller.
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Eksempel 1: 
Sykkelvennlighet i eksisterende tettsteder
Målet var å etablere et grunnlag for kommunenes arbeid med å øke sykkelandelene. 

 Lokal sykkelvennlighet ble kartlagt og bidro til å identifisere muligheter for og barrierer 
mot sykling. 

 I tillegg til feltarbeid, dokument- og kartstudier ble eksisterende barnetråkk benyttet 
og det ble gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse for å dekke 
brukerperspektivet. 

Resultatene fra kartleggingen ble anvendt inn i lokale sykkelstrategier og pågående 
sykkelarbeid. 
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Se Hagen, Rynning og de Jong, 2019 
for mer detaljer.
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Sauda – et konsentrert tettsted
 4 673 innbyggere, 90 % av innbyggerne bor i 

Sauda by eller Saudasjøen

 Stavanger med bil/hurtigbåt  3,5/2 t

 Haugesund med bil  2 t

 Korte avstander mellom ulike målpunkt
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Modum – tre sammenvokste tettsteder
 13 943 innbyggere fordelt på Vikersund, Geithus og 

Åmot

 Fra Vikersund er det 41 kilometer til Drammen, 85 
kilometer til Oslo og 31 kilometer til Hønefoss 

 Typisk pendlerkommune med mange innbyggere 
som jobber i Drammen eller Hønefoss

 Togstasjon og bussterminal i Vikersund og 
skysstasjon (buss) i Åmot)

Sauda og Modum

Kartkilde: vegkart.no, Statens vegvesen 
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Sauda: sykkelvennlig
 Sentrum henger sammen med resten av tettstedet, noe som 

muliggjør hverdagssykling. 
 Utfordringen først og fremst i kategorien infrastruktur og trafikk 

med behov for bedre tilrettelegging for syklister på strekninger og 
ved målpunkt, men også knyttet til opplevelse av utrygghet i 
trafikken. 

 Flere alternative sykkelforbindelser langs grønne og blå 
forbindelser, hyggelige sykkelruter boligområder-sentrum.

 Eksisterende sykkelkultur gir et viktig grunnlag for å økt 
sykkelandeler og videre sykkelsatsning.

Modum: noe sykkelvennlig
 Det er særlig lokaliseringen i regionen, lange avstander 

internt og stedvis manglende tilrettelegging for syklister og 
opplevelse av utrygghet i trafikken som bidrar negativt. 
 Noe manglende sykkelinfrastruktur mellom tettstedene, samt 

internt og ved målpunkt.
 Store parkeringsflater i sentrum skaper barrierer og omveier.
 Naturlige forutsetninger og nærhet til fjord/elv bidrar til god 

orienterbarhet, samt hyggelige omgivelser å sykle i. 
 Også her er eksisterende sykkelkultur et viktig aspekt videre.
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Eksempel 2: 
Sykkelvennlighet i byutviklingsprosjekter
Målet var å vurdere i hvilken grad den planlagte utviklingen kan bidra til å 

fremme sykling, gjort som en del av et forskningsprosjekt. 

Kartlegging av de juridiske bindende planene, komplettert med feltarbeid og 
relevante kart og databaser. Siden området er under utvikling ble det ikke gjort 
undersøkelser av brukernes opplevelser.
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Klosterøya, Skien
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Skien train station

Klosterøya

Skien 
city centre

140 acres

 Del av forskningsprosjekt om 
transformasjon av gamle 
industriområder – ADAPT

 I hvilken grad vil transformasjonen 
bidra til bærekraftig mobilitet? 
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Klosterøya, Skien

Elementer ved den planlagte
utviklingen som fremmer
sykling

 Sentral lokalisering og blanding av funksjoner
 Pendling hovedsakelig mellom Skien og Porsgrunn
 Nye adkomstpunkter for syklende (og gående)som kobler øya til

resten av byen
 Syklende (og gående) for det meste adskilt fra biltrafikk
 Alternative ruter for syklende (og gående) vekk fra biltrafikk
 For det meste begrenset tilgang for biler

Elementer ved den planlagte
utviklingen som hemmer 
sykling

 Manglende separering mellom syklende og gående
 Hevet hovedveg som krysser øya er en stor barriere for intern 

mobilitet
 Lite permeabel gate- og bystruktur
 Enkel biladkomst fra hovedvegen og god parkeringstilgang

(kun minimumskrav)

Konkurransekraft sykling
(og gange) i forhold til
bilkjøring

 Godt potensial for å styrke konkurransekraften til sykling
(og gange) I forhold til bilkjøing.

 Mulige konflikter mellom syklende og gående. 
 Bilbruk er i stor grad tilrettelagt.

Vurdering for hver kategori
Naturgitte og stedlige
forutsetninger Sykkelvennlig

Infrastruktur og trafikk Noe sykkelvennlig
Bymessighet og
bystruktur Svært sykkelvennlig

Omgivelser og
opplevelser Svært sykkelvennlig

Helhetlig vurdering Sykkelvennlig
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Hva er viktige usikkerheter, uenigheter og 
kunnskapsbehov?
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Usikkerheter og uenigheter
 Mest egnet for områder, strekning, o.l. – andre metodikker muligens bedre egnet for større 

kartlegginger, f.eks. hele byer 
 Enklere å kartlegge eksisterende område enn planlagte/pågående utvikling.
 Tilknytning til lokal kontekst kan gjøre det vanskelig å sammenlikne sykkelvennlighet

mellom steder. 
 Avhengig av den som kartlegger og dennes skjønn viktig å begrunne; kan være to som 

kartlegger; evt. inkorporere brukerperspektiv.

Kunnskapsbehov
 Metodikken kan videreutvikles med GIS, MEN dette fordrer mer spesialkompetanse OG bedre

kvalitet på datasett om sykkelinfrastruktur mv. 
 Trenger bedre empirisk kunnskap om sykling i Norge, f.eks. hva slags tetthet bidrar positivt til 

sykling, særlig i mindre byer. 
 Store kunnskapsmangler om hvordan bygde (fysiske) omgivelser, fra regionalt nivå til 

gatenivå, bør planlegges og utvikles i sin helhet for å fremme økt sykkelbruk.
 Trenger mer empirisk kunnskap om hva som kjennetegner sykkelvennlighet i ulike 

kontekster.
 Trenger mer kunnskap om hvordan planlegge for sykling som en del av den helhetlige areal-

og transportplanleggingen.
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mkr@toi.no

Takk for oppmerksomheten
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