Årsmelding

2019

Bildet på forsiden er fra sykkelfest
på Festplassen i Bergen i oktober
2019, et av en rekke arrangement
i tilknytning til Syklistenes
Landsforenings landsmøtehelg i
vestlandshovedstaden. William
(6) og Casper (4) prøvde seg på
sin første tandem, sammen med
mamma Iselin Vabø og mormor
Lisbeth S. Vabø. De hadde allerede
lært å sykle av foreldrene.
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Innledning

Innledning
Vi kan se tilbake på 2019
som et år med mye
engasjement og aktivitet
på mange fronter
i Syklistenes
Landsforening (SLF).

Et annet eksempel er utviklingen av ny portal
for sykkelopplæring i grunnskolen, et
samarbeidsprosjekt med NAF, Trygg trafikk
og NCF. Et tredje eksempel er samarbeidet
med Bring med formål om utstyre tungbiler
med blindsonedetektorer.
Bærekraftig mobilitet skyves stadig høyere
opp på den politiske agendaen verden over,
så også i Norge. Med stadig økende urbanisering
og byfortetting kan det bli trangt om plassen.

Sykkel er både bærekraftig og arealeffektivt,
og står sammen med gange og kollektiv
sentralt i fremtidens mobilitetsløsninger
– og for å nå nasjonale sykkelandelsmål
og nullvekstmålet iv personbiltrafikken.
SLF skal bidra til å nå disse målene.
Utbygging av trygg, sammenhengende
sykkelinfrastruktur i norske byer og tettsteder
er det mest kritiske tiltaket for å øke
sykkelandelen, og SLF arbeider for økte
bevilgninger til utbygging av sykkelanlegg,
og for at dette skal prioriteres sterkere
Foreningens samarbeidslinje resulterte i flere gjennom de såkalte byvekstavtalene mellom
givende samarbeidsprosjekter i 2019 med stat, fylkeskommune og kommune.
aktører både fra offentlig, privat og frivillig Mikromobilitet ble et «buzzword» i Norge
sektor. Et eksempel er sertifiseringen av 61 nye i 2019. Begrepet kan løst defineres som
sykkelvennlige virksomheter i samarbeid småkjøretøyer som frakter én til to personer
med Oslo kommune, europeisk
kortere avstander, helst ved hjelp av
miljøhovedstad i 2019.
elektrisitet eller muskelkraft. Mange ble kjent
Gjennom året har SLF vokst som organisasjon,
både i sekretariatet og i antall lokale lag.
Gjennom flere eksternt finansierte prosjekter
har flere hoder og hender i sekretariatet utført
mer arbeid for et mer sykkelvennlig Norge
enn noen gang tidligere. Selv om det var en svak
nedgang i medlemsantallet, opplevde vi en
økning i antall lokale lag etter å ha ønsket
lokallagene i Ås og Drammen, Lier og Asker
velkommen til foreningen. Det er godt å se at
det gror i frivilligheten, det trenger Sykkel-Norge.
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Innledning

med begrepet våren 2019 da tusenvis av
el-sparkesykler rullet ut i flere norske byer.
Det nye transporttilbudet var en del av
samfunnsdebatten i store deler av 2019.
SLF deltok aktivt i debatten som blant annet
handlet om at vi fikk en ny trafikantgruppe
å forholde oss til i sykkelfelt, gang- og
sykkelvei og på fortau.

For årene som kommer, vil SLF arbeide stadig
hardere og med stadig mer gjennomslagskraft
for et mer sykkelvennlig Norge – hvor det
blir enklere, tryggere og mer effektivt for alle
aldersgrupper å velge sykkel som
transportmiddel i hverdagen og til
fritidsturer. Dette vil bidra til triveligere og
sunnere byer og tettsteder å bo og ferdes i,
Stadig flere nordmenn eier en elsykkel. Med og å vokse opp i.
elsykkel aktiviseres nye grupper, og
I dette arbeidet er innsatsen fra alle
overgangen fra bil til (el)sykkel har blitt enklere. frivillige i lokallagene og støtten fra våre
SLF fikk igjen gode resultater i arbeidet for medlemmer helt uvurderlige. En stor takk
å likestille elsykkel og ordinær tråsykkel i alle til dere alle sammen!
lover og forskrifter hvor elsykkel reguleres.
SLF har i mange år hatt ulike kurs for ulike
grupper. Høsten 2019 var tiden kommet for
å utvikle og gjennomføre elsykkelkurs, denne
Sykkelhilsen fra
gang rettet mot de over 60. Et vellykket kurs
Morgan Andersson
som vil bli gjentatt mange ganger fremover.
Generalsekretær
Dette er noen eksempler av de mange
aktivitetene som Syklistenes Landsforening
har gjennomført i 2019. I årsberetningen kan
du lese mer om disse og annen aktivitet i
foreningen i året som gikk.

Foreningens samarbeidslinje har resultert i flere givende samarbeidsprosjekter, deriblant utviklingen av ny
portal for sykkelopplæring i grunnskolen. Her fra lanseringen, på Nordstrand skole i Oslo.
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Årsrapport 2019
Trafikksikkerhet og sykkelulykker
Syklistenes Landsforening
jobber kontinuerlig med
å øke bevilgningene til
sykkeltilrettelegging.
Gjennom våre uttalelser
til statsbudsjettet får vi
også fremmet foreningens
kjernesaker – bedre
regelverk og bedre
tilrettelegging for tur- og
hverdagssyklister.
SLFs påvirkning av myndighetene bidrar til at det blir bygget ut stadig med sykkelanlegg.

Bevilgninger for 2019

Bevilgninger for 2020 – vedtatt i 2019

Bevilgningene til sykkeltilrettelegging for 2019
var et skritt tilbake. Regjeringen foreslo å
bevilge 256,9 millioner kr til tiltak som legger
til rette for gående og syklende langs riksvei,
ned fra 296 millioner i 2018, 490 millioner
i 2017 og 600 millioner i 2016. Det ble
bevilget 659,7 millioner kr til bymiljøavtaler
og byvekstavtaler i 2019. For 2018 ble det
bevilget 300 millioner, i tillegg ble 480
millioner overført fra tidligere år. Midlene
fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og
gange og skal kun brukes langs riksvei.
Det ble bevilget 78,5 millioner for 2019 til
tilskuddsordningen til gang- og sykkelveier
langs fylkeskommunale og kommunale veier
skal være på, ned fra 162,5 millioner i 2016.

Bevilgningene til sykkeltilrettelegging for 2020,
som ble vedtatt i 2019, utgjorde et
ytterligere et skritt tilbake. Det ble riktignok
bevilget 700 millioner til bymiljø- og
byvekstavtaler mot 659,7 millioner i 2019,
men disse pengene fordeles på kollektiv, sykkel
og gange. Det ble bevilget 200 millioner til
tiltak for gående og syklende langs
riksveinettet, mot 256,9 millioner i 2019,
296 millioner i 2018, 490 millioner i 2017 og
600 millioner i 2016. I tillegg ble den
tidligere tilskuddsordningen for sykling i
kommuner og fylkeskommuner innlemmet
i rammeskuddet til fylkeskommunene, som
varslet. Disse opprinnelig øremerkede midlene
forsvant dermed i potten. Det ble satt av 50
millioner kr til å bygge flere sykkelhoteller eller
andre former for sykkelparkering i
tilknytning til togstasjoner for de byene som
går med på regjeringens bompengeforlik.
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Utbygging
SLFs påvirkning av myndighetene er med
på å gjøre at det blir bygget ut stadig med
sykkelanlegg år for år, slik man ser i
tabellene under.

På slutten av 2018 var det ca. 1 550 km gang
- og sykkelveier i Norge langs riksvei. Det
er behov for 1 700 km gang- og sykkelveier
langs riksvei i henhold til veinormalene
(Statsbudsjett 2020).

Riksvei
År

2014

2015

2016

2017

2018

Status totalt

1379 km

1411 km

1470 km

1504 km

1539 km

Kilde: www.vegvesen.no

Fylkesvei
År

2014

2015

2016

2017

2018

Status totalt

2114 km

2330 km

2462 km

2634 km

2734 km

Kilde: www.vegvesen.no

Kommunal vei
År

2013

Antall kilometer
gang- og
3209 km
sykkelvei som er
kommunalt ansvar

2014

2015

2016

3209 km

3919 km 4108 km

2017

2018

4239 km 4353 km

Kilde: www.vegvesen.no
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Bakgrunn

SLFs innspill til
statsbudsjettet er fra og
med budsjettet for 2020
preget av en pragmatisk
tilnærming der vi kort
synliggjør hva som kreves
for å nå overordnede mål.

I noen år, frem til og med innspill for 2019,
forsøkte vi å dimensjonere våre krav i henhold
til de nasjonale målene. Basert på anslag for
nødvendig bevilgningsnivå kunne vi beregne
hvor høy bevilgningen anslagsvis måtte være
for at målene skulle kunne nås innen rimelig
tid. Nivået vi kom frem til, lå på om lag 3,8
milliarder kr fra staten, hvor kommuner og
fylkeskommuner til sammen skulle gå inn med
tilsvarende. Det ville da anslagsvis kunne være
mulig å nå de nasjonale målene innen 15 til
20 år – gitt at ferdigstillelse av
sykkelveinettene medførte måloppnåelse.
Den statlige delen av midlene (3,8 mrd. kr)
tilsvarer om lag 10 prosent av hva som den gang
gikk til riksveiformål. «10 prosent til sykkel»
er et mål som også har vært benyttet av
søsterorganisasjoner i Europa. Fordelen med
denne tilnærmingen var at vi da fortalte
politikerne om hva som faktisk kreves. I tillegg
la vi oss ikke på noe lavere ambisjonsnivå
enn statens egne mål.
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Innspill for 2020
Fra og med innspill for 2020 besluttet styret
en mer pragmatisk tilnærming der vi kun
kortfattet synliggjorde hva som kreves for
å nå målene, før vi presenterte prosjekter som
kan være en forsiktig start mot målet.
Innspillene var adressert til Helse- og
omsorgsdepartementet,
Samferdselsdepartementet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Klima- og
miljødepartementet.
Overfor Samferdselsdepartementet
fremhevet vi spesielt viktigheten av å skape
god sykkelkultur ved å jobbe innenfra og ut.
Vi foreslo en «Trygg sykling»-kampanje
i tre deler der det både bør jobbes med
syklistenes adferd og holdninger, sjåførenes
adferd og holdninger og samspillet mellom
gruppene.

dette, og vi foreslo opprettelsen av en nasjonal
rådgivningstjeneste for sykkeltilrettelegging
på grunnskoler i regi av Syklistenes
Landsforening.
Overfor Klima- og miljødepartementet omtalte
vi hvordan elsykkelen har blitt en «game
changer» i sykkelsammenheng, men at vi
samtidig er langt fra potensialet når det gjelder
salg av elsykler. Ved å la folk prøve elsykkel,
er mange imidlertid mer tilbøyelige til å gå til
anskaffelse av en. Vi foreslo derfor en
utrulling av et elsykkelroadshow i de største
byområdene i regi av Syklistenes
Landsforening.

Overfor Helse- og omsorgsdepartementet
viste vi hvor mange ordningen
«Sykkelvennlig arbeidsplass» når ut til og
hvilke positive konsekvenser dette får for
folkehelsen. På det grunnlagt ba vi om støtte
Overfor Kommunal- og
til å rulle ut ordningen nasjonalt. I tillegg ba vi
moderniseringsdepartementet vektla vi
viktigheten av å jobbe for mer sykling til og om støtte til nasjonal utrulling av vårt nylig
fra skolen – i tråd med det nasjonale målet etablerte elsykkelkurs for eldre – med alle
de positive konsekvensene dette har for eldre
om at åtte av ti barn skal gå eller sykle til
skolen. Vi fremhevet at skolene ofte ikke har menneskers mobilitet, helse og trafikksikkerhet.
ressurser eller kompetanse til å jobbe med
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Merknader til transport- og
kommunikasjonskomiteen
Det bevilges 2 millioner kr til planlegging
og gjennomføring av en «Trygg sykling»kampanje i regi av Syklistenes Landsforening.
Det skal årlig dokumenteres hvor mye statlige
midler gjennom bymiljø-/byvekstavtaler
og bypakker som går til tiltak for gåing og
sykling i den enkelte by, og det skal vises
hvordan investeringene er koblet til målet om
20 % sykkelandel. Arbeidet inkluderes i
rullering av NTP og i rullering av byvekstavtalene.
Merknader til kommunal- og
forvaltningskomiteen
Det tildeles 1 million kr til etablering av «God
start» – en nasjonal rådgivningstjeneste for
sykkeltilrettelegging på grunnskoler
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
bes, gjennom tilskuddsordningen i post 61,
oppfordre til prosjekter som viser hvordan
bymiljø- og byvekstavtalebyer kan
operasjonalisere målet om 20 prosent
sykkelandel gjennom samordnet areal- og
transportpolitikk.
Det skal årlig dokumenteres hvor mye statlige
midler gjennom bymiljø-/byvekstavtaler,
bypakker og rammetilskudd som går til tiltak
for gåing og sykling i den enkelte by.
Merknader til energi- og miljøkomiteen
Det bevilges 2 millioner kr til planlegging og
utrulling av et elsykkelroadshow i de største
byområdene i regi av Syklistenes Landsforening.

Komitéhøringene
7. oktober 2019 ble statsbudsjett 2020 lagt
frem. Statsbudsjettet bar ikke bud om å
følge opp de ambisiøse målene i Nasjonal
transportplan (NTP) 2018–2029. SLF deltok
i fire komitéhøringer om statsbudsjett
2020. I tillegg til de muntlige høringene ble
det også sendt inn individuelle skriftlige
høringsinnspill til hver komité. Behovet
for investeringer i infrastruktur gikk
igjen i alle høringsinnspillene. I tillegg ble
momenter som var spesifikke for de aktuelle
budsjettkapitlene som var tildelt hver
komité, trukket frem.

Det åpnes for at kommuner, eller
organisasjoner fra frivillig sektor alene, kan søke
støtte fra Klimasats for å tilrettelegge for en
overgang fra bil til sykkel gjennom rådgivende
ordninger som «Sykkelvennlig arbeidsplass»
Komiteen ber Klima- og miljødepartementet
sette i gang et arbeid der også mindre
prosjekter for klimagassutslipp gjennom
overgang fra bil til bærekraftig transport kan
inkluderes i Enova samt at organisasjoner
alene kan søke om støtte til slike prosjekter.
Komiteen ber Klima- og miljødepartementet
sette i gang et arbeid der også mindre
prosjekter for klimagassutslipp gjennom
overgang fra bil til bærekraftig transport kan
inkluderes i Enova samt at organisasjoner
alene kan søke om støtte til slike prosjekter.

Fagsjef Mats Larsen i høring av statsbudsjettet i
transport- og kommunikasjonskomiteen.

Merknader til helse- og omsorgskomiteen
Det bevilges 2 millioner kr til planlegging
og nasjonal utrulling av «Sykkelvennlig
arbeidsplass» i regi av Syklistenes Landsforening
Det bevilges 2 millioner kr til etablering av
elsykkelkurs for eldre i de største byområdene
i regi av Syklistenes Landsforening.
Merknader til finanskomiteen
Vi fikk ikke innvilget søknad om muntlig høring
i finanskomiteen, men sendte inn følgende
skriftlige innspill:
Finanskomiteen ber Finansdepartementet om å
utrede de samfunnsøkonomiske konsekvensene
av et mva.-fritak på elsykler. Analysen bør
inkludere prognoser for mersalg, andel som går
fra bil til elsykkel og effekter for helse og miljø
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Høringsuttalelser
Det er levert en rekke
høringsuttalelser i 2019.
Disse er levert inn skriftlig,
men har også ved noen
anledninger blitt lagt frem
muntlig. SLF er en tydelig
stemme for syklistene, og
vi politikere, forvaltning
og publikum rådfører seg
ofte med SLF. Vi er opptatt
av å ha en profesjonell
tilnærming, og vi blir ofte
invitert inn i flere ulike
fagfora der vi med dette
som utgangspunkt kan
påvirke prosessene direkte.

Høringsuttalelse til Prop. 11L (2018-2019)
Endringer i markaloven
Brev til utvalget som utreder momssats
(fellesuttalelse med div. organisasjoner)
SLFs syn på forslag til ny formulering i
motorferdselsloven
Høringsuttalelse til forslag til endringer i
friluftsloven (SLF, NOTS og NCF)
Høringsuttalelse til læreplan kroppsøving
naturfag samfunnsfag og geografi
Høringsuttalelse om forslag til endring
av hastighet for rullestol og presisering
av antallsbegrensning for små elektriske
kjøretøy
Høringsuttalelse til rapport fra
ekspertutvalget som har vurdert teknologi og
fremtidens transportinfrastruktur
Høringsuttalelse til forslag til endringer i
skiltforskriften

Samordning
Våre høringsuttalelser blir fra tid til annen
samordnet med andre organisasjoner – enten
ved at vi står sammen som avsender eller ved
at vi samordner oss om det vi er enige om
på forhånd.
I uttalelsen til myndighetenes forslag til endringer
til friluftsloven sto vi sammen med Norsk
organisasjon for terrengsykling (NOTS) og Norges
Cykleforbund (NCF), mens i uttalelsen til de nye
læreplanene hadde vi samtaler med Trygg
trafikk og NAF på forhånd siden dette hadde
direkte konsekvenser for
samarbeidsprosjektet sykkeldyktig.no. Sammen
påvirket vi myndighetene til å videreføre
trafikkopplæringen – både fysisk og teoretisk
– i læreplanene.

Høring om forslag til nytt skilt og endringer i
skiltforskriften.
Høringsuttalelse til endringer i forskrifter
til veglova, vegtrafikkloven mm ifbm
regionreformen
Høringsuttalelse til hjemmel til å fastsette
kapitaliseringsrenten ved utmåling av
personskadeerstatning i forskrift
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Lokalvalget 2019

Marte Mjes Persen

Anne Gine Hestetun

Kari Nessa Nordtun

Rita Ottervik

Tonje Brenna

Kristina Hansen

Tore Onshuus

Marianne Chesak

Marianne Borgen

Saida Begum

Ingrid Skjetskift

Silja Ekeland Bjerkly

Pål Sæther Eiden

John Peter Hernes

Ole Ueland

Bergen AP

Trondheim AP

Rogaland AP

Vestland Heyre

Vestland AP

Viken AP

Oslo SV

Trendelag Heyre

Stavanger AP

Troms og Finnmark AP

Oslo Heyre

Stavanger Heyre

Trendelag AP

Trondheim Heyre

Rogaland Heyre

Ordførerkandidater landet rundt sa ja til sykkel under lokalvalget i 2019.
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Svarene viste stor enighet om sykkelsatsing
på tvers av partigrensene, og samtlige svar
støttet intensjonene i vår sykkelerklæring:
Vi ønsker at flere skal sykle og gå i
byene våre.
Vi skal bidra aktivt til å bygge en
god sykkelkultur.
Vi trenger fleksibilitet og pådriv fra
alle parter.
I tillegg fulgte vi opp med samme forespørsel
til andre lokalpolitikere i landet. En svært lang
rekke politikere har stilt seg bak
sykkelerklæringen.
Dette arbeidet, presentert under navnet
Sykkelløftet, er en seier for Syklistenes
Landsforening. Vi fikk samlet politikere fra
hele det politiske spekteret rundt
I vårt politiske påvirkningsarbeid i forkant sykkelsatsingen. Vi fikk sykkel på den politiske
agendaen i forkant av valget. Politikerne fikk
av lokalvalget 2019 spurte vi 16
ordførerkandidater rundt om i landet hva de synliggjort hvor de sto i sykkelsaken. Og
tenker er det viktigste virkemiddelet for å få forpliktelsen politikerne samlet seg bak, kan
flere til å sykle og hvordan de skal få det brukes i vårt politiske påvirkningsarbeid i hele
valgperioden.
gjennomført i valgperioden.
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Sykkelvennlig skole

«Sykkelvennlig skole» handler om hvordan Følgende elementer vektlegges i ordningen:
skolene kan jobbe for å få flere barn til å velge
At skolene gjennomfører
sykkel på skoleveien – i tråd med det
sykkelopplæring i tråd med læreplanene
nasjonale målet om at 8 av 10 barn skal gå
ved bruk av den nye
eller sykle til skolen. Ordningen er i første
sykkelopplæringsportalen for skolene
rekke en rådgivningsordning – og ikke en
– sykkeldyktig.no (NAF, Trygg trafikk,
sertifiseringsordning slik «Sykkelvennlig
Syklistenes Landsforening og Norges
arbeidsplass» er. Det har ikke vært utadrettet
Cykleforbund).
aktivitet innenfor prosjektet «Sykkelvennlig
skole» i 2019, men det har vært jobbet med
At skolene aktivt fremmer sykling, setter
å utvikle konseptet med tanke på en
seg mål for sykkelandel og jobber
relansering i en noe annen form.
strategisk mot målene.
Erfaring tilsier at skoler sjelden har ressurser
At skolene (gjerne i samarbeid med
og tilstrekkelig kjennskap til hvordan de rent
kommunene) sikrer tilstrekkelig
praktisk kan få flere barn skal sykle.
kapasitet og kvalitet på sykkelparkeringen.
«Sykkelvennlig skole» skal tilby grunnskoler
en tydelig og samlet ressurs for
sykkeltilrettelegging som skal bidra til at flere I tillegg vil det kunne bli aktuelt å vurdere
elever velger sykkelen til skolen i stedet for skolens nærområde o.l.
å bli kjørt. Ordningen gir et skreddersydd
opplegg for skolene for å bidra til
helsefremmende, trafikksikker og klima- og
miljøvennlig aktiv transport for landets
grunnskoleelever.
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Hjertesone

Hjertesone er en måte å jobbe med
trafikkmiljøet rundt skoler på, med mål om
å gjøre det sikrere og triveligere for elevene
å gå eller sykle. En hjertesone er et definert
område rundt skolen der biltrafikk skal
holdes på et minimum. Man oppfordrer til
at elever som av ulike årsaker blir kjørt,
skal slippes av på bestemte droppsoner
fordelt utenfor hjertesonen. SLF er en
av syv ulike aktører som står samlet
bak prosjektet: FUG, Helsedirektoratet,
Miljøagentene, Politiet, Statens vegvesen,
Syklistenes Landsforening og Trygg trafikk.
I 2019 jobbet prosjektgruppen videre med
å innhente og formidle erfaringer fra ulike
eksempelskoler og å spre ordningen til
flere skoler. Det ble midtveis i året tatt
initiativ til å profesjonalisere arbeidet for
å få bedre gjennomføringsevne. I løpet av
høsten ble det bestemt at arbeidet skal
organiseres gjennom en prosjektleder,
en arbeidsgruppe og en styringsgruppe
der alle partene er representert.
Prosjektlederen ble engasjert på slutten av
2019 og ny organisering trådte i kraft fra 2020.
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Trafikksikkerhet og sykkelulykker
Arbeidet for bedre trafikksikkerhet for
syklister er en sentral del av Syklistenes
Landsforening oppdrag. Vårt årlige tilskudd
fra statsbudsjettet er midler til arbeid for
trafikksikkerhet.
SLF har i mange år arbeidet med
trafikksikkerhet og for å redusere antall skadde
og drepte syklister i trafikken gjennom
innspill til regelverk og utforming, gjennom
innspill til konkrete planer, sykkelkurs «Synlig
syklist»-kampanjen, utspill i mediene om
trafikksikkerhet og mye annet. Det er
i skrivende stund ikke offentliggjort
kvalitetssikrede ulykkestall for 2019. Men
foreløpige tall for 2019 viser at kun 6 syklister
ble drept i veitrafikken, ingen syklister eller
fotgjengere ble drept i Oslo og ingen barn
ble drept i veitrafikken totalt sett. Selv om
hvert dødsfall er ett for mye, viser dette en
positiv utvikling som SLF har bidratt til.

Trafikksikkerhetsutviklingen
Antall drepte og hardt skadde syklister
i storbyområdene har økt med hele
51 prosent fra perioden 2004–2007
til perioden 2015–2018. Dette er en
stor økning som vil kunne fortsette
når sykkeltrafikken øker, hvis det ikke
iverksettes kraftfulle tiltak.
Nasjonalt sett ble sju syklister drept og
om lag 63 hardt skadde i veitrafikken i
Norge i 2018. Dette er noe ned fra årene
før, hvor antallet drepte og hardt skadde
lå på mellom 90 og 100 syklister i året.
Men siden antallet drepte og hardt skadde
i trafikken generelt over flere år har gått
ned mer enn for syklister spesielt, utgjør
syklister en økende andel av det totale
antallet drepte og hardt skadde i trafikken
(Trafikksikkerhetsutviklingen 2018).
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Rettssak om brudd på § 3
i veitrafikkloven på Mosseveien
Syklistenes Landsforening
har i 2019 vært involvert
i behandlingen av en
straffesak i rettsapparatet.
Beskrivelsen av
prosessen er godt gjengitt
fra Advokatfirmaet
Wiermyhrs ankebegjæring
til Høyesterett:

«Ivar Grøneng ble 24. september 2018
anmeldt for brudd på Vegtrafikkloven
§ 31 første ledd, jf. § 3 første ledd for
å ha overtrådt bestemmelsen om at
enhver skal ferdes hensynsfullt og være
aktpågivende og varsom så det ikke kan
oppstå fare eller voldes skade og slik at
annen trafikk ikke unødig blir hindret eller
forstyrret. […]

Syklistenes Landsforening har fra første
stund fulgt denne saken med stor
interesse. Saken har prinsipiell betydning
for syklisters rettigheter til alminnelig
ferdsel på veianlegg som er godkjent for
sykling. Frem til dommen i lagmannsretten
besto vårt bidrag i hovedsak av faglig
bistand for Grøneng og hans forsvarere. Vi
stilte også som fagvitne i lagmannsretten.
I etterkant av dommen i lagmannsretten
besluttet hovedstyret at vi skulle gå inn
som partshjelp i saken. Grøneng besluttet
samtidig å anke til Høyesterett. I samarbeid
med Norges Cykleforbund engasjerte vi
Advokatfirmaet Elden til juridisk bistand.
Vi bisto med faglig kvalitetssikring både av
anketeksten fra Advokatfirmaet Wiermyhr
og av «Prosesskrift til Høyesterett» fra
Advokatfirmaet Elden bisto. Beslutning for
anken vil skje i 2020.

Grøneng vedtok ikke forelegget, og
15. februar 2019 avsa Oslo tingrett
frifinnende dom, under dissens.
Påtalemyndigheten anket dommen,
hvorpå lagmannsretten avsa slik
domsslutning, også under dissens:
Ivar Grøneng, født 26. april 1964,
dømmes for overtredelse av
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3
første ledd, til en straff av bot på 8 500 –
åttetusenfemhundre – kroner, subsidiært
fengsel i 17 – sytten – dager.»

Ivar Grøneng i samtale med advokat Camilla
Wiermyhr i forbindelse med behandlingen i
Borgarting lagmannsrett.
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Sykkeldyktig.no
Sykkeldyktig er et initiativ
fra SLF, NAF, Trygg Trafikk
og Norges Cycleforbund.
Portalen skal gi lærere
enkel tilgang på
ressurser for å styrke
sykkelopplæring i
grunnskolen – både når
det gjelder teoretisk
kunnskap og praktisk
ferdighetsopplæring – i
tråd med læreplanene.
Både teori, praktiske øvelser og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsplattformen. Her fra lanseringen
– i gymsalen på Nordstrand skole i Oslo.

Bakgrunn

Prosjektfasen i 2019

Forprosjektet ble igangsatt i 2018 og hadde
som mål å skaffe finansiering for å etablere
en nettside på lik linje med svommedyktig.
no. Partene søkte om finansiering
fra Kunnskapsdepartementet
og Samferdselsdepartementet
Rett etter sommeren 2018 ga
Samferdselsdepartementet tilsagn på
kr 900.000 for å støtte prosjektet.
Kunnskapsdepartementet hadde da gitt avslag.

I 2019 kom prosjektet skikkelig i gang med
innholdsproduksjon. Det ble opprettet en
arbeidsgruppe og en styringsgruppe der alle
partene var representert i begge. En
referansegruppe med lærere ble også opprettet
for å ivareta brukerbehovet. Parallelt ble det
jobbet med dialog og søknad til
Gjensidigestiftelsen for ytterligere finansiering.
Våren 2019 ble søknaden på kr 1.530.000
innvilget. Denne finansieringen gjorde det mulig
Midlene fra Samferdselsdepartementet var å løfte kvaliteten på innholdet betydelig med
tilstrekkelige, ved siden av noe egenfinansiering et høystandard digitalt læringsverktøy samt
en rekke videoproduksjoner. Ved siden av
fra partene, til å engasjere en prosjektleder
støtten fra departementet og
i slutten av 2018. I forkant ble det tegnet
Gjensidigestiftelsen har også partene lagt ned
en konsortiumavtale mellom partene for å
regulere rettigheter og plikter for prosjektet. betydelig med egeninnsats.
Portalen ble lansert offentlig 4. februar 2020.
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Den nasjonale sykkelkonferansen 2020

Sykkelkonferansen arrangeres 25.–26. mai 2020 i Stavanger.
Dette er den viktigste møteplassen for alle som
jobber med sykkel i Norge og foregår
annethvert år. Vertskap denne gangen er
Stavanger-regionen bestående av Rogaland
fylkeskommune, Stavanger kommune,
Sandnes kommune, Randaberg kommune,
Region Stavanger, Tour of Norway, Statens
vegvesen og SLF Nord-Jæren og Ryfylke.
Gjennom 2019 har komiteen jobbet mye med
planleggingsarbeid, skaffet
foredragsholdere og satt opp program. Det er

invitert foredragsholdere fra Norge, Sverige,
Danmark, Finland, Tyskland og England.
Konferansen vil denne gangen også være
rettet mot de som jobber med
sykkelsatsninger innen folkehelse, idrett,
turisme. Målet for konferansen er 400
deltakere, og komiteen vil jobbe målrettet
i 2020 for å nå også disse nye gruppene. Med
konferanselokasjon i sentrum av Stavanger
vil det også bli gode muligheter for befaringer
til fots og på sykkel for deltakerne.
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Grønne sykkelruter

Forneburunden er en svært lettsyklet og familievennlig runde i store, åpne grøntområder og parker, med flere
fine rasteplasser. Her fra Nansenparken på Fornebu i Bærum.

Prosjektfase
Grønne sykkelruter er et av SLFs største prosjekter
noen sinne, med start i 2018. Målet er å få flere
til å sykle – helst i hverdagen, men også i
helger og ferier – gjennom å kartlegge trygge,
hyggelige, stressfrie sykkelruter i landets største
byer.Rutene skal gå gjennom mest mulig
grøntdrag, på mest mulig bilfrie veier og i stor
grad på strekninger som brukes til og fra jobb –
og vi skal gjøre dem enklest mulig å finne og
bruke for flest mulig.

Kartleggingen har skjedd i tett samarbeid med
lokallag, kommuneadministrasjon, turistkontorer
og andre lokalkjente i de forskjellige byene. Først
få følelsen av om de er trygge nok, grønne nok,
og så videre – samt for å fotografere og få inntrykk
til å kunne skrive en god beskrivelse av hver rute.

Lansering

Da første fase av prosjektet var over, markerte
vi det med en lansering i forbindelse med Verdens
Målgruppen er folk på vei til jobb som er lei
sykkeldag i alle de fire byene som vi hadde
av å sitte i bilkø, men ikke vil sykle i trafikken
Grønne sykkelruter i så langt: Oslo, Bergen,
og ikke vet om noe alternativ, samt familier
Trondheim og Stavanger. Dette ga oss både
med barn, eldre og andre som ikke føler seg
besøk av politikere og medieoppmerksomhet. Her,
trygge i trafikken, og som ønsker å bevege
og andre steder vi har deltatt på arrangementer,
seg nær naturen, selv om det er i by Til sammen
delte vi også ut små «lommeguider» –
er det blitt kartlagt 51 Grønne sykkelruter i
et lite, fysisk hefte for hver by med kart og
de åtte største byområdene – Oslo, Bergen,
informasjon om hver rute.
Trondheim, Stavanger, Drammen, Nedre
Glomma (Fredrikstad/Sarpsborg), Grenland I fase to kartla vi nye ruter i Bergen og Oslo og
utvidet med fire nye byområder: Nedre Glomma,
(Skien/Porsgrunn), Kristiansand.
Drammen, Skien og Kristiansand og fikk lokale
Forneburunden er en svært lettsyklet
i de første byene til å filme rutene der med
og familievennlig runde i store, åpne
360°- kamera. I begynnelsen av 2020 starter
grøntområder og parker, med flere fine
fase tre, hvor vi vil utvide med to nye byer, Moss
rasteplasser. Her fra Nansenparken på
og Tønsberg, og fokusere mer på markedsføring
Fornebu i Bærum.
for å gjøre rutene mer kjent og brukt.
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MoTiV
I Norge var det 404 aktive brukere av appen som ble brukt under kartleggingen tilknyttet MoTiv-prosjektet.

Hovedoppgaven for SLF har
vært å rekruttere brukere til
appen noe vi har gjort i stor
grad gjennom sosiale medier.
I alt deltok 404 aktive brukere
i Norge. Som ledd i dette
arbeidet fikk prosjektet en
avtale med Birk Sport om
Gjennom appen Woorti spores trekning av en elsykkel til
en person som var med i
det hvor langt man reiser,
prosjektet. Det ble også delt
og brukerne blir spurt
hvilket transportmiddel som ut andre vervepremier for å få
aktive brukere.
ble brukt, hva man fikk
ut av tiden og hva man ønsker
å få ut av tiden. Den lastes ned
på smarttelefonen og starter Innsamling av data ble
automatisk når en reise starter. avsluttet i desember
Når reisen er ferdig, får man 2019, og i løpet av
anledning til å vurdere ulike
2020 vil resultatene for
aspekter ved reisen, og det prosjektet komme.
er disse dataene
som blir samlet inn for å bli
analysert.
MoTiV er et EU-finansiert
forskningsprosjekt
i ti europeiske land, og Syklistenes
Landsforening holder i den norske
delen. Hensikten er å kartlegge
hva folk får ut av tiden de bruker
på å reise med sykkel og
andre transportformer.

Hedmark
Vårmland
Akershus
Østfold
Dasland
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LET ― Interreg Norge―Sverige 2919•2021
LET-prosjektet er et 3-årig Interreg-prosjekt
som med EU-midler skal jobbe med leder og
arrangementer i grensetraktene mellom Norge
og Sverige. På norsk side er (gamle) Østfold,
Akershus og Hedmark involvert og i Sverige
er det Dalsland og Värmland. I dette prosjektet
jobber SLF sammen med destinasjonskontorene
i de ulike fylkene og er en del av
turismesatsningen til SLF.
Dette er et grenseoverskridende samarbeid
for å få flere nasjonale og internasjonale gjester.
Bakgrunnen for prosjektet er at man ser at
etterspørselen etter sykkel- og
vandringsprodukter øker. Det er behov for ny
ledinfrastruktur. Naturturisme er et viktig
salgsargument i regionen, og det er viktig å
kvalitetssikre produktene.

kunne overføres til annen plattform for
booking og markedsføring senere. Kartet gir
et overblikk over hvor rutene går og
vil også være et viktig verktøy i det
kommende arbeidet med å definere
«missing links».
Kriterier for sykkelvennlig overnatting har
også vært en del av prosjektarbeidet i 2019.
Utvalgte sykkelleder skal testsykles, og også
testes av brukere med evaluering på gitte
kvaliteter. Det samme vil kunne skje på
deler av vandringsleder, men her foreligger
mye data allerede slik at behovet er mindre
og annerledes. Det er også foretatt fysiske
befaringer av Pilegrimsleden i Akershus.

Prosjektfasen

Videre utvikling

I 2019 har SLF kartlagt hva som finnes av
etablerte vandre- og sykkelruter i regionen,
spesielt på norsk side. Sammen med
prosjektgruppa er det produsert forslag til
en rekke sykkel- og vandreleder i de i alt fem
fylkene og länene. Det er gjort en
sammenstillingen av kvalitetssikrede leder
etter kontakt med de ansvarlige for ledene;
foreninger og destinasjonsselskaper og
kommuner. Foreløpig er kun de ledene som
har ansvarlig operatør/huvudman og
plan/rutine for vedlikehold og ettersyn av
skilting, som er på «shortlist» som utvalgt
for prosjektet. Rutene er ved hjelp av gpxfiler tegnet inn på OpenStreetMap med navn
og ulike farger – for å kunne skille dem. Dette
benyttes som et arbeidsverktøy i prosjektet,
og koordinater og annen relevant info vil

I 2020 vil det jobbes tett med bedriftene som
er med i prosjektet for å kartlegge og beskrive
nye ruteforslag rundt de ulike destinasjonene.
Dette vil være et viktig bidrag til produktutviklingen
som vi øke sykkelturisme-potensialet i
denne regionen.
Vestfold fylkeskommune utlyste i 2019 et
prosjekt hvor de ønsket forslag til regionale
sykkelruter i som egnet seg for fritidssykling,
samt en sammenstillingsrapport med funn og
konklusjoner for alle Vestfold-byene. Syklistenes
Landsforening vant anbudet, og prosjektet ble
gjennomført i løpet av tre måneder høsten 2019.
Prosjektet passer godt inn i SLFs strategiske
plan om å arbeide for økt prioritering av sykkelen
innen politikk og forvaltning i tillegg til å gi
informasjon og råd som bidrar til å fremme
vårt formål.
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Kartlegging av sykkelruter i Vestfold
Prosjektets oppdrag var:

Vurdering av rutene ble systematisk
oppsummert innen kategoriene:

Foreslå et regionalt nett i Vestfold som
er egnet for fritidssykling.

opplevd trafikksikkerhet;

Kartlegge standard og skilting på disse utene.

underlag;

Kartlegge manglende tilrettelegging
i nettverket av disse rutene.

lettsyklethet;

Kartlegge snarveier og alternative
traseer der tilrettelegging mangler.
Foreslå tiltak for å bedre
tilretteleggingen langs rutene.
Valg av ruter som skulle inkluderes i prosjektet,
ble gjort i tett dialog mellom oppdragsgiver
og leverandør. Det ble lagt vekt på å definere
potensielle regionale ruter og i første omgang
ikke inkludere nasjonale og lokale sykkelruter.
Det ble gjort noen justeringer av rutene
underveis der det ble ansett som
hensiktsmessig etter prøvesykling. For å kartlegge
flest mulig ruter i løpet de korte høst- og
vinterdager i prosjektperioden ble noen av
rutesjekkene gjennomført med bil, men de
aller fleste ble syklet. Undersøkelser ble
gjort ved befaring i november/desember
2019. 11 strekninger – fra 12 til 98 kilometer
lange – ble undersøkt.
Underveis ble det kartlagt standard og
skilting på rutene, manglede tilrettelegging
i nettverket av disse rutene og hvor det
eventuelt kunne være snarveier eller
alternative traseer. Avslutningsvis ble det
foreslått tiltak til forbedret tilrettelegging
langs rutene.

turistinfrastruktur (servering,
overnatting, servicetilbud);
landskap;
sykkelopplevelse sett under ett.
Det ble laget gpx-filer for alle rutene, som ble
lastet inn på Umap.
Vestfold fylkeskommune fikk overlevert en
analyserapport desember 2019. Den inneholdt
overordnet oversikt over funn, detaljert vurdering
av rutene innenfor de utvalgte kategoriene og
SLFs anbefalinger til videre tiltak. Prosjektet
leverte også en oversikt over 12 mulige
tverrforbindelser/missing links som kunne
knytte ruter sammen, og som det anbefales at
blir testet i fremtidige prosjekter.

11 strekninger – fra 12 til 98 kilometer lange – ble
undersøkt under kartleggingen i Vestfold.
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Synlig syklist

«Synlig syklist» er en årlig
nasjonal høstkampanje om å se
og bli sett i trafikken.
Syklistenes Landsforening
deler ut lykter og reflekser
mange steder i landet – i
perioden tett rundt
still-klokka-dagen. Aksjonen
er forankret i Nasjonal
tiltaksplan for trafikksikkerhet
på veg 2018–2021. Før
aksjonsperioden jobbes det
både sentralt og i lokallag med
å etablere samarbeid med
fylkeskommuner, ordførere,
bypakker og ansatte i
sykkelbyene, med mål om flest
mulige aksjoner, samt
finansiell støtte til innkjøp av
lykter og refleksbånd. I løpet
av aksjonsperioden i 2019 ble
det gjennomført 28
lykteaksjoner – fra Mandal

i sør til Alta i nord. 11 lokallag
var involvert.
Kampanjen omfattet også fire
fylkeskommunale samarbeid
og 16 kommunale aksjoner.
Det ble kjøpt inn nærmere
10 000 lykter til utdelingene
– som er ny rekord for foreningen.

Satsingen resulterte også
i bred presseomtale.
I løpet av 2020 er målet blant
annet å etablere et samarbeid
med en stor hovedsponsor til
Synlig syklist-aksjonene.

Karin Slattum fra SLFs sekretariat sammen med Frode Hofseth og Kirpal
Singh fra Skedsmo kommune (Lillestrøm kommune fra 1.1.20) under
Synlig syklist-aksjonen i Lillestrøm.
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Lokallag
Syklistenes Landsforening hadde ved utgangen
av 2019 16 lokallag, fra Alta i nord til
Mandal sør. I løpet av året ble to nye lokallag
stiftet – ett for Ås kommune og ett for
kommunene Drammen, Lier og Asker, begge
i det som fra 1.1.20 ble Viken fylkeskommune.
Kandidater til laget i Ås ble rekruttert under
en Synlig syklist-aksjon (se egen omtale).
Laget skal være både vaktbikkje og
støttespiller i kommunens ambisjon om
tilnærmet dobling av sykkelandelen – fra 9 til
17 prosent. Laget for Drammen, Lier og Asker
ble stiftet med lokalpolitiker Tove Hofset (V)
som fødselshjelper. Laget har
medlemsrekruttering, rekruttering til
sertifisering av sykkelvennlige arbeidsplasser
og bygging av sykkelkultur på dagsordenen.
Feiring av Sykkelens dag i regi av lokallaget i Nedre Glomma
Det er også et mål å være til stede på
inngikk i et fullspekket program under Sykkeluka 2019.
politiske arenaer.

En sentral aktivitet
i lokallagsarbeidet er
Sykkelens dag, som i
hovedsak er lagt til eller
i nærheten av Verdens
sykkeldag, 3. juni. Mange
lokallag gjennomfører en
rekke aktiviteter.

Lagene er ellers synlige gjennom politisk
påvirkning, andre sykkelarrangementer
og -aktiviteter og via en rekke plattformer
i sosiale medier. Eksempelvis Facebookgruppen «På sykkel i Bergen» har nærmere
5000 følgere – en god kanal for å rette
oppmerksomheten mot blant annet mangler
ved sykkelinfrastrukturen. Her deles også forslag
til sykkelruter samt innkjøp av sykkel og utstyr.
Vårt sørligste lokallag, i Mandal, delte i 2019
tradisjons tro ut prisen for byens beste
sykkelparkering. Lokallaget delte i fjor også
ut sin egen versjon av «Sykkelprisen», som
gikk til en lærer som gjennom fire år har jobbet
målrettet for sykkelaktiviteter og -opplæring
på en barneskole i kommunen. Der har det vært
årlige sykkeldager siden læreren selv var elev der.

I 2019 ble dagen blant annet brukt til å lansere
prosjektet Grønne sykkelruter (se egen omtale).
Men også markering av det internasjonale
PARK(ing) Day-konseptet (Hamar), Sykkelens
dag som del av en hel sykkeluke i samarbeid
med en rekke aktører (Nedre Glomma) og
midtsommerfest (Mandal) var noe av det som Flere lokallag gjennomfører årlig sykkelturer
for medlemmer og andre interesserte. Den største
sto på programmet.
aktiviteten i så måte
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Syklistforeningen Oslo ble
etterfulgt av en paneldebatt
invitert inn for å gi innspill til om lastesykler og byutvikling.
ny byrådsplattform. Og etter Laget deltok for øvrig
brev til Oslo
i styringsrgruppa
Trafikksikkerhetsutvalg (OTU) Lastesykkelfest – en
som markerte lokallagets
todagers festival om og for
misnøye til en metastudie om lastesykler på Rådhusplassen
distraksjoner særlig knyttet i Oslo. Oslo-laget var også
til mobilbruk blant myke
synlig i flere nettsaker,
trafikanter, avslo OTU
deriblant i en reportasje om
vintersykling for KlimaOslo, en
Lokallaget på Haugalandet gikk pengestøtten. Av annen
aktivitet i Oslo-nevnes visning side som kommunen står bak.
sammen med Forum for
natur- og friluftsliv (FNF) om av dokumentarfilmen
en høringsuttalelse om hvordan «Motherload» på Vega scene,
«Markaplan for Haugesund»
kan forbedres for syklister.
Mens det laget som jobbet
mest med høringsuttalelser,
Syklistforeningen Nord-Jæren
og Ryfylke, leverte 43 slike
uttalelser i løpet av 2019.
Under lokalvalget illustrerte
det aktive lokallaget også
partienes sykkel-vennlighet
og engasjement gjennom en
online valgomat.
Styreleder Kari Anne Solfjeld Eid stilte opp i reportasje om
sto lokallaget for Lillestrøm og
omegn for, med nær 30
sykkelturer, formidlet gjennom
turkatalogen Green hope.
Mens Syklistforeningen Hamar
er kjent for årlige pinseturer
sammen med Vang Historielag.
Disse turene samlet gjerne
over 100 deltakere. I år gikk
turen til Romedal.

vintersykling for KlimaOslo.
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Lokallagssamling og innflyttingsfest
Syklistenes Landsforening flyttet rett over
sommeren 2018 inn i nye lokaler – i 8. etasje
i Storgata 8 i Oslo sentrum. Dette er
foreningens fjerde adresse i denne gata Tidlig
i 2019, 25. januar, var lokallag,
lokallagskontakter samt en rekke personer med
tilknytning til foreningen invitert til
innflyttingsfest i de nye lokalene.

hadde gitt positive effekter lokalt i 2018. På
dagsordenen sto blant annet oppkjøring mot
kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019, og
det ble arbeidet med hvordan foreningen kan
løfte «sykkelsaken» høyt på agendaen.

Katrine Gramnæs, forfatter av boken «Lobby:
Håndbok i politisk gjennomslag», innledet
om politisk påvirkningsarbeid i organisasjoner
som SLF. Det ble holdt workshop om politisk
Dagen etter arrangerte foreningen
lokallagsseminar i de samme lokalene. Ti lokallag påvirkning, og det ble jobbet med utvalgte
var representert, og de fortalte om tiltak som lokale caser.

Under lokallagsseminaret innledet Katrine Gramnæs om politisk påvirkningsarbeid.
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Beintøft

Eksempler på læringsmateriell under Beintøft-aksjonen i 2019.

Som i 2017 og 2018 var SLF
støttespiller under
Miljøagentenes Beintøft-aksjon,
Norges største gå og sykle til
skolen-kampanje. Aksjonen,
med fire konkurranseuker
i september, ga ny
deltakerrekord, med knapt
56 000 påmeldte elever fra 1.
til 7. trinn, nesten 10.000
flere enn i 2018.

knyttet opp mot tematikken innehold blant annet stoff
i de ulike ukene.
om sykling og Hjertesone.
I pakken med materiell som alle SLFs deltakelse i Beintøft er
de om lag 2 500 deltakende del av foreningens satsing
klassene fikk tilsendt i forkant, på barn og sykling, sammen
rmasjon om sykkeldyktig.no. med blant annet Barnas
turtips og sykkeldyktig.no.
Undervisningsmateriellet

Målet med kampanjen er å
inspirere barn og unge til å gå,
sykle eller reise kollektivt til
skolen. Læreren registrerer hver
dag elevenes transportmiddel,
og klassen får poeng basert
på andelen miljøvennlig
og aktiv transport.
Hovedpremien er på 30 000
kroner. Det tilbys også
pedagogisk læringsmateriell
basert på læreplanmål,
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«Tidenes idékonkurranse»
Våren 2019 utlyste KLP
en åpen konkurranse
der selskapet ba om
forslag til konsept og
innhold for toppetasjen
i et nytt høybygg i Oslo
sentrum – BG14B. På
initiativ fra Syklistenes
Landsforening inngikk
foreningen sommeren
2019 samarbeid med
Norsk Friluftsliv om
å utvikle et konsept
tilknyttet denne
konkurransen.

Vårt bidrag i konkurransen bygger på en idé
om Allemannsrettens hus, et nasjonalt
besøks- og kompetansesenter for blant
annet aktiv transport, som sykling.
Samarbeidspartnerne tok utgangspunkt i at
Norge mangler et nasjonalt
formidlingssenter for friluftsliv og urbane
naturbaserte opplevelser. Målet er å skape en
ny og viktig møteplass for Norges største
fritidsaktivitet samt å være inkubator
for utvikling av løsninger for friluftsliv og
folkehelse i det 21. århundre. I alt 205 forslag
kom inn, og en jury skal i løpet av våren 2020
utpeke vinnere som vil motta et pengebeløp.
Disse vinnerideene skal utvikles videre i
samarbeid med KLP, før endelig vinner blir
kåret. Premien er gratis leie i toppetasjen i ti år.
Enten partene vinner konkurransen, og med
det får gratis leie i toppetasjen i BG14B, eller
ikke vinner, vil partene jobbe sammen for
å utvikle konseptet videre og eventuelt søke
støtte hos andre finansiører for å realisere det
på et annet sted.

«Ved å komme inn, får du inspirasjon til og en opplevelse av å komme ut», heter det i konkurransebidraget.
Her fra videoen som følger med konseptbeskrivelsen.
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Sykkelkurs for kvinner med
minoritetsbakgrunn
Sykkelkurs for kvinner
med minoritetsbakgrunn
har blitt avhold i en årrekke
for å bidra til bedre
helse, bedre mobilitet,
mestring, selvstendighet
og bedre deltakelse i
samfunnet for målgruppen.

Sykkelkurs i 2019
Det ble i 2019 avholdt omlag 28 kurs, inklusive
noen få oppmøter på arrangementer som
Friluftslivets dag på Sognsvann og stand på
Youngstorget med Norsk Friluftsliv. Det ble
ikke avholdt egne instruktørkurs. Om lag
233 deltakere dukket opp på kursene (noen
få deltok imidlertid flere ganger).

Vi samarbeidet med

rekruttering av deltakere

rekruttering av deltakere

primært for oppbevaring
av utstyr

primært for oppbevaring
av utstyr

rekruttering og
gjennomføring

frisklivssentraler, voksenopplæringssentre og Oslo Bysykkel. Nytt for høsten 2019 var et samarbeid med
Rosenhoff Voksenopplæring. Her har instruktør tatt del i undervingen med sykkelkurs hver mandag.
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Erfaringer fra kursene
Kursene er populære. Deltakerne gir gode
tilbakemeldinger etter endt kurs, og flere ønsker
å komme tilbake. Mange etterlyser en del 2,
hvor de kan få trygghet til å sykle i trafikken.
Mange er på kursene for endelig å kunne ta del
i barnas hverdag, sykle til butikken, hente
på skole osv. Det gir stor følelse av mestring
å lære noe nytt. Kursene kan dermed gi positive
ringvirkninger i nærmiljøet og for familien.
Deltakerne forteller at de gleder seg og ser frem
til kursene. Kursene har blitt et sosialt
samlingspunkt hvor vi sykler, prater og deler
erfaringer. Deltakerne viser en stor vilje og
positivitet.

Hittil er kursene gjennomført på områder med
lite trafikk. Dette fungerer bra siden deltakere
ikke kan sykle i det hele tatt. Kurs over to eller
tre ganger er delvis vellykket siden deltakerne
kommer tilbake uke etter uke, noe som er
positivt, men ikke planlagt. Etter to til tre ganger
sykler disse deltakerne selv, men de ønsker
gjerne å bli enda tryggere. God
kommunikasjon og oppfølging av deltakerne
påvirker i stor grad hvor mange som deltar
på alle kursdagene i et kurs. Dette er
avgjørende for sykkelferdighetene deltakerne
utvikler. Det er stor pågang fra deltakere som
ønsker kurs.

Mye sykkelglede på sykkelkurs for kvinner med minoritetsbakgrunn.
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Elsykkelkurs for deg over 60 –
et nytt tilbud fra 2019
Syklistenes Landsforening
opprettet i 2019 et nytt
tilbud, et elsykkelkurs
for personer over 60 år.

Bakgrunn
Syklistenes Landsforening har lang erfaring
med å avholde sykkelkurs. Dette arbeidet
ønsket vi å videreutvikle. Etter hvert som
elsykkelsalget vokste voldsomt og vi fikk
rapporter fra utlandet om at spesielt eldre var
overrepresentert i elsykkelulykker, ønsket
vi å se på behovet for å utvikle et eget kurs
for denne gruppen.

hvilke tekniske krav man må forholde seg
til som syklist og elsyklist. I tillegg utviklet vi
en bolk knyttet til ulike elsykkelmodeller
og praktiske tips for elsyklister. I del 2
av kurset utviklet vi en praktisk del med
ferdighetstrening for deltakerne.
Vi utviklet også en brosjyre for elsykkelkurset.
Brosjyren tar kort opp bakgrunn for kurset,
formål, program og en liste med tolv tips for
trygg elsykling (se liste under). Brosjyren
ble delt ut til deltakerne, men den skal også
brukes som materiell for å rekruttere nye
deltakere til eventuelle nye kurs.
Smarte elsyklister…
blir trygge på elsykkelen et rolig sted før
de sykler i trafikken
sørger for at elsykkelen er i god stand

I 2018 kartla vi, med støtte fra Oslo kommune,
behov og etterspørsel for elsykkelkurs i
målgruppen 60 år og oppover. Kartleggingen
viste at det var mange som ønsket et slikt
kurs. På bakgrunn av behovskartleggingen
ønsket vi å utvikle et elsykkelkurs for å styrke
mobiliteten og helsen til de over 60 år
samtidig som vi styrker trafikksikkerheten
til denne gruppen.

sørger for at elsykkelen følger de
tekniske kravene

Utvikling av kurset

gir fotgjengerne førsterett på fortauet

I 2019 fikk vi innvilget søknad om støtte fra
Oslo kommune til å utvikle et elsykkelkurs
for eldre og avholde ett kurs i bydel Sagene.

bruker lys i mørket

Gjennom planleggingsfasen til kurset utviklet
vi teoridelen av kurset, med hovedvekt på å
finne en pedagogisk måte å forklare hvilke
trafikkregler som gjelder for syklister og

er synlige i trafikken
gir tydelige tegn
ser andre trafikanter i øynene
tilpasser farten til forholdene
lytter til trafikken, ikke musikken
venter på grønt

bruker hjelm
Som en del av prosjektet anskaffet vi to
instruktør-elsykler. I tillegg lånte Buddy Bike
bort fem elsykler til deltakerne og fraktet
disse til kursstedet kostnadsfritt.
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Praktisk gjennomføring av
elsykkelkurset i bydel Sagene
Første dag
Første dag av elsykkelkurset var viet
til undervisning innendørs. 6 deltakere
møtte opp. Temaet «trafikkregler for
syklister» skapte engasjement og
mange spørsmål. Deltakerne delte av
sine erfaringer etter hvert som vi gikk
igjennom reglene. Dette skapte en
god dynamikk som gjorde at mange
av reglene ble knyttet til eksempler
som deltakerne selv satt med.
Vi oppfattet deltakerne som
fornøyde med teorikurset. Flere
fortalte at det var mye ny lærdom,
til tross for at de hadde vært både
syklister og bilister i en årrekke.

Andre dag
Andre dag av elsykkelkurset var viet til
praktiske øvelser med elsykkel. Sju
deltakere møtte opp, og to deltakere
hadde med egne elsykler. Kurset ble
avholdt på grusbanen på. Voldsløkka
idrettsanlegg. Syklene ble tilpasset
deltakerne, og alle fikk utdelt hjelm.
Instruktørene informerte om planen for
dagen, og ga informasjon om start/
stopp, display, sykkelens innstillinger
og hva man bør huske på ved bruk av
elsykkel. Deltakerne gjennomførte
deretter praktiske øvelser, i hovedsak
start og stopp og en enkel slalåmløype.
Etter hvert som deltakerne mestret dette,
ble de tatt med på en ulike runder med
økende vanskelighetsgrad.

Vi oppfattet deltakerne
som fornøyde med
kurset. Flere fortalte at
de nå ønsker å kjøpe
elsykkel. Med kun to
instruktører bør det ikke
være mer enn 8 til 10
deltakere.

To av landets første deltakere på elsykkelkurs.
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Sykkelvennlig arbeidsplass
og Sykkelvennlig bygg
2019 – Miljøhovedstadsåret i Oslo
kommune
I 2019 inngikk SLF et samarbeid med Oslo
kommune om Sykkelvennlig arbeidsplass.
Dette er det største samarbeidet knyttet
til denne tjenesten så langt. Hovedmålet
var å sertifisere 100 arbeidsplasser i løpet av
miljøhovedstadsåret. Avtalen ble offentliggjort
i mai, og siden den tid har 61 arbeidsplasser
blitt sertifisert. Blant disse er
Undervisningsbygg, Plan- og bygningsetaten,
barnehager og sykehjem. Satsningen skal
bidra til økt fokus på sykkel i kommunen, sørge
for bedre tilrettelegging ved virksomhetene
og motivere flere til å sykle til arbeid.

Økt synlighet
Samme dag som samarbeidet med Oslo
kommune ble offentliggjort, ble det sendt
et radioinnslag på NRK P1. Innslaget handlet
om en ny, Sykkelvennlig arbeidsplasssertifisert virksomhet i Rogaland som har
lagt godt til rette for sine ansatte.
I innslaget formidlet fagsjef Mats Larsen
også informasjon om ordningen, og dette
resulterte i flere titalls henvendelser fra hele
landet om ordningen.

Ansatte i Sparebanken Vest og Frende Forsikring utenfor det som trolig er Vestlandets største og mest
bærekraftige finanshus, Jonsvollskvartalet i Bergen. Begge selskapene holder til der og ble i 2019 sertifisert som
første sykkelvennlige arbeidsplass i hver sin bransje.
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I 2019 har SLF sertifisert
arbeidsplasser i Stavanger,
Bergen og Trondheim, blant
dem Coop Norge Trondheim,
Norges Handelshøyskole,
Sparebanken Vest og Lærdal
Medical.

markeringen laget TV Vest
et innslag med driftsleder i
bygget og prosjektleder for
Sykkelvennlig arbeidsplass.
I løpet av året har KlimaOslo,
Solabladet, Dagsavisen
og Bergens Tidende også
publisert inspirerende saker
I august ble første bygg i
Stavanger sertifisert, 2020 park om god sykkeltilrettelegging
– som gikk helt til topps og landet rundt. I 2019 inngikk
SLF en avtale med Areal - og
mottok gull for sin
tilrettelegging. I forbindelse med transportsamarbeidet i

Kristiansandsregionen.
Dette ble videreført inn i 2020,
med mål om å sertifisere
virksomheter i syv
kommuner. SLF vil engasjere
en lokal sertifisør som vil
arbeide spesielt med å
sertifisere arbeidsplasser i
gjeldende kommuner.

Videre arbeid
SLF har utarbeidet egne kommunemodeller,
inspirert av samarbeidet med Oslo kommune,
et samarbeid som også fortsetter i 2020.
Målet er på denne måten å nå ut til flere
virksomheter over hele landet. I tillegg har

SLF fokus på å utvikle et samarbeid om salg
av Sykkelvennlig arbeidsplass med lokallag
i foreningen. Vi vil ellers rette
oppmerksomheten mot større virksomhete
rundt om i Norge.
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Kamp mot dødvinklene

Ranveig Falch og Haakon Wang har begge nære slektninger som er omkommet etter ulykker med lastebiler i
Oslo. De var med under demonstrasjon av automatisk blindsonevarsling i regi av SLF og Bring. Her med sjåfør
Slava Mironchik.

I 2017 mistet faren til Ranveig Falch livet, da han
syklet fra jobb i Oslo og havnet i blindsonen
til en Bring-bil. Etter ulykken hadde Ranveig
Falch et ønske om å bidra til færre
blindsoneulykker. Med dette som bakgrunn
kontaktet Syklistenes Landsforening og Falch
i 2018 Bring med tanke på å inngå
et samarbeid om automatisk
blindsonevarsling og kampanjerettet arbeid
om forebygging av blindsoneulykker.
Bakteppet er alvorlig: En av tre sykkelulykker
i Norge med dødelig utgang skjer i møte med
et tungt kjøretøy. Denne andelen er blant de
høyeste i Europa. I om lag halvparten av disse
ulykkene i Norge har fører svingt til høyre,
mens syklisten befant seg på høyre side av

kjøretøyet, ifølge et doktorgradsprosjekt
på Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet.
Samarbeidet pågikk gjennom første halvår
i 2019 og resulterte i blant annet at Bring
bestilt 12 nye lastebiler med fabrikkmonterte
blindsonekameraer. I tillegg ble sjåfører
internt bevisstgjort på problemstillingen i
forbindelse med internskolering.
Partene er enige om å fortsette samarbeidet,
i første omgang med en felles kampanje
planlagt i 2020. Målet er å gjøre det tryggere
for både syklister og sjåfører i trafikken. Økt
trygghet er viktig for å få flere til å sykle, i tråd
med politikernes ambisiøse mål for aktiv og
miljøvennlig transport.
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Landsmøtet og sykkeluka i Bergen
Landsmøtet, Syklistenes
Landsforenings høyeste
myndighet, holdes innen
utgangen av november
hvert annet år. Det var
i 2019 lagt til Bergen
19.–20. oktober.

I landsmøteuka gjennomførte foreningen
også en rekke aktiviteter, som sykkelfest
på Festplassen, miniseminar om hvordan
Bergen skal lykkes med sin sykkelsatsing,
frokostmøte om sykkelturisme i samarbeid
med FjordNorway og Visit Bergen og
kartlegging av nye Grønne sykkelruter.

Landsmøtet pekte ut fem innsatsområder
som de mest sentrale for Syklistenes
Landsforening i «Sykkelstrategisk dokument
for 2020–2022». De er samlet under punkter
som favner sykkelpolitikk, trygg på sykkel,
Sykkelvennlig arbeidsplass og bygg, barn og
unge og organisasjonsutvikling. Sentrale
stikkord er større satsing på sykkel i
statsbudsjettet, økt trygghet for syklister og
styrket medlemsverdi. Landsmøtet vedtok
også å gå fra «Syklistene» til «Syklistforeningen» Det er vår plikt å gjøre det tryggere og enklere å sykle,
som ny dagligtaleform samt en ny modell sa Rune Bakervik (Ap) da han som byutviklingsbyråd i
Bergen holdt hilsningstale til landsmøtedelegatene.
for lokallagstilskudd.

Landsmøtet ble avsluttet med valg av nytt
hovedstyre i Syklistenes Landsforening:
Leder: Baard Amundsen
Nestleder: Anne Haabeth Rygg (ny)
Styremedlem: Randi Kiil (gjenvalgt)
Styremedlem: Geir Egilsson (gjenvalgt)
Styremedlem: Eva Preede (ny)
Styremedlem: Emil Snorre Alnæs (ny)
Varamedlem: Trond Solem (ny)
Varamedlem: Gjermund Abrahamsen Wik (ny)

Under sykkelfesten var Tobias Albert Kristiansen (10)
blant dem som fikk prøve varesykkelen til DB Schenker,
som Lars Sveen (t.v.) og Tommy Fjellhaug stilte med.
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Kommunikasjon

– Det kjennes som viktig og meningsfullt, sa Ranveig Falch om samarbeidet om blindsonevarsling i Dagsrevyinnslaget i april i år. Hun og Haakon Wang vil bidra til at andre ikke skal oppleve det samme som de har gjort.

SLF har i 2019, som tidligere år,
markert seg i en rekke
mediesammenhenger.
Flest treff er knyttet til
bøteleggingen av Ivar Grøneng
for «unødig hindring» av annen
trafikk, en sak SLF har vært
involvert i både under
behandling i tingretten og
lagmannsretten og rett før jul
i 2019 ved anke til Høyesterett
(se egen omtale).

Som tidligere år er
trafikksikkerhet en fellesnevner
for mye av stoffet SLF er omtalt
i. Samtidig ser vi et større
mangfold av saker vi er knyttet
til. Mye av den varierte
omtalen skriver seg fra
aktivt arbeid for å få blest om
arbeid foreningen legger vekt
på i det daglige, deriblant
tjenestene Sykkelvennlig
arbeidsplass, Sykkelvennlig bygg
Også stoff om ferie på to hjul (se seksminutters innslag på
og konflikt mellom om menn i TV Vest) og Grønne sykkelruter
kondomdress og elsyklister har (blant annet Aftenposten og
flere av regionavisene) – de to siste
hatt stor spredning.
opp mot lanseringstidspunkt.

Den saken som nok har gitt
oss mest oppmerksomhet,
knytter seg til samarbeidet
vi har inngått med Bring om
blindsonevarsling (se egen
omtale). I beste Dagsrevy-tid
var Ranveig Falch og Haakon
Wang som pårørende til
omkomne syklister sterke
stemmer for løsninger som
skaper økt trygghet for myke
trafikanter. Saker fikk også
omtale i flere aviser, både på
nett og i papirutgaver, samt i
fagblader, bygd på en
pressemelding Bring sendte
ut om dette samarbeidet.

Page | 38

Årsrapport 2019 | Landsmøtet og sykkeluka i Bergen

Øyvind Wold fra SLF som ekspert under testing av
barnesykler på «TV 2 hjelper deg».

Et annet eksempel på en
riksdekkende flate der SLF har
markert seg, er «Norge nå»,
et direktesendt
aktualitetsmagasin på NRK1.
Tidlig i september målbar SLFs
generalsekretær og en
hverdagssyklist sammen
betydningen av aktiv transport
i et program der bompenger
og byvekstavtaler var tema.
Mens en riksflate med
forbrukerstoff der SLF bidro, ved
Øyvind Wold fra SLF som ekspert,
var test av barnesykler på
«TV 2 hjelper deg» i mai.

Samtidig har vi jobbet for å markere oss på nye
flater, som delvis ikke registreres i den løpende
nyhetsovervåkningen vår. Et eksempel er
SAS-magasinet Scandinavian Travellers
juniutgave (PDF-utgave, side 59), som er
tilgjengelig ved hvert flysete. Et annet er gratis
profileringsplass for Sykkelvennlig
arbeidsplass på reklamefrie dager, i vårt tilfelle 1.
pinsedag (en av fire slike dager i året). Vi fikk
sendt en egen profileringsfilm både i TV 2
og andre kanaler i samme univers samt på
Discoverys kanaler i Norge (TVNorge, Max, Fem
med flere). Dette ga bred markedsføring
gjennom hele dagen. Slik presenterte Slik Fra profileringsfilmen som ble vist under reklamefri
presenterte vi filmen på Facebook.
dag i pinsen.
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Egenomtale – 721 artikler 1.
januar 2019–31. desember 2019
Fordeling av saker gjennom året

Kildedekning (topp 4)

Mediekanaler (topp 3)

Avsender (topp 5)

Lokal

Nett

Aviser

Riks

Print

Kringkasting

Annen dekning

Radio

Nettmagasin

Regional

Andre

Organisasjoner
Reegjerning
Andre
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Fylke (topp 10)
Flerregional
Oslo og Akershus
Hordaland
Rogaland
Østfold
Buskerud
Telemark
Hedmark
Møre og Romsdal
Nordland
Andre

Rapporter fra SLF medieverktøy viser 721
omtaler i 2019, mot 888 i 2018 og 846 i 2017.
En viktig årsak til nedgangen er nedleggelse
av Amedias nyhetsbyrå, som de to foregående
årene bidro til stor spredning av SLF-profilert
innhold blant alle mediene i konsernet.

Samtidig er det noen treff i 2019 som ikke er
registrert i SLFs overvåkningssystem,
deriblant nevnte innhold i SAS-magasinet
samt profilering av Sykkelvennlig
arbeidsplass knyttet til reklamefrie dager.
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STYRETS ÅRSBERETNING 2019
Virksomhet
Syklistenes Landsforening (SLF) er en ideell, landsomfattende medlemsforening som ble
stiftet i 1947. SLF er syklistenes interesseorganisasjon og talerør, og arbeider for sykkelens
fremme i Norge. Foreningens primære formål er å bidra til økt bruk av sykkel som
transportmiddel i hverdagen og til turer og ferie. Foreningens virksomhet har et bredt
nedslagsfelt, og vil gjennom politisk påvirkning, opplysningsarbeid, samt ulike former for
rådgivning og kampanje- og prosjektoppdrag bidra til at det blir enklere, tryggere og mer
effektivt å velge sykkel som transportmiddel.
Medlemmer av foreningen er direkte medlemmer av sentralleddet, det er SLF sentralt som
administrerer medlemsforholdet. Alle medlemmer oppfordres imidlertid til å engasjere seg i
lokalforeningenes arbeid for å bedre de lokale sykkelforhold, og per 31.12.2019 bestod SLF
av 16 medlemsforeninger: Alta, Bergen og omegn, Bodø, Drammen, Lier og Asker, Grenland,
Hamar, Haugalandet, Kristiansand og omegn, Lillestrøm og omegn, Mandal, Nedre Glomma,
Nord-Jæren og Ryfylke, Oslo, Sør-Jæren, Trondheim og Ås.
Pr. 31.12.2019 hadde SLF 9536 medlemmer. Nedenfor følger fordeling per medlemskategori:

Medlemstype

31.12.16

31.12.17

31.12.18

31.12.19

Hovedmedlemsskap

6333

6222

5927

5691

Familiemedlemskap

1636

1622

1593

1579

Hustandsmedlemsskap

1422

1636

1732

1771

280

256

242

250

56

132

149

245

9272

9868

9643

9536

Ungdomsmedlemskap
Andre
Sum

SLFs virksomhet har i liten grad direkte negativ påvirkning på det ytre miljøet. Ved at flere
velger sykkel som transportmiddel, bidrar i stedet SLF positivt til samfunnets samlede
miljøregnskap. Det interne arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende og ingen ansatte har
vært utsatt for skader eller ulykker i arbeidet i 2019. Sykefraværet i foreningen har vært på
et lavt nivå i mange år. I 2019 var sykefraværet 1,5% mot 2,5 % i 2018. Dette tilsvarer en
nedgang på 1%.
SLF etterstreber kjønnsbalanse i sekretariatet og i styresammensetningen. Totalt antall
ansatte i sekretariatet ved utgangen av 2019 var 13. Av disse var 6 kvinner og 7 menn. Antall
årsverk i 2019 var 8,9 fordelt med 4,0 på kvinner og 4,9 på menn. I hovedstyret var det ved
årsskiftet 2019-2020 4 kvinner og 3 menn blant de ordinære styremedlemmer.

Årsregnskap
2019
Syklistenes
Landsforening

Til årsmøtet i Syklistenes Landsforening

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Syklistenes Landsforenings årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
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