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Innledning
Tomme gater, tomme busser, tomme togvogner. Nesten ikke en bil å 
se på veiene. Det kunne vært scener fra en postapokalyptisk film, men 
det var det vi våknet opp til våren 2020 – etter at Norge og verden 
hadde blitt stengt ned.

Vi visste fra før at økt sykkelandel bidrar til bedre folkehelse, miljø, 
trafikkflyt og mobilitet for alle aldre. I 2020 ble vi oppmerksomme på 
at sykkel også er kritisk i beredskapssammenheng - som under en 
pandemi, hvor man skal holde avstand til andre og unngå kollektiv-
transport. Som et smittefritt transportalternativ økte sykkelandelen 
verden over etter nedstengningen, i mange byer ble det raskt etablert 
midlertidige tiltak for å sikre mobilitet for både nøkkelpersonell og
befolkningen for øvrig.

Dessverre så vi ikke den samme prioriteringen her hjemme i Norge. Vi 
skal ikke glemme at det var en svært krevende tid for våre folkevalgte 
– men her lå det enkle, rimelige løsninger i dagen - i form av midler-
tidige tiltak som pop-up sykkelveier. Dette var også noe av bakgrun-
nen for at SLF samlet hele 21 organisasjoner med om lag 1,5 millioner 
medlemskap i et felles opprop for økt statlig satsing for sykkel og 
gange. Alliansen sto senere samlet bak flere andre initiativ, som et fel-
les innspill til ny Nasjonal transportplan. I 2021 ønsker vi å formalisere 
samarbeidet ytterligere - og sammen løfte aktiv, bærekraftig mobilitet 
høyt på agendaen frem mot kommende stortingsvalg.

Selv om det for mange har vært langt mellom lyspunktene i 2020, gle-
der vi oss over en betydelig vekst i sykkeltrafikken mange steder. Man-
ge har gjenoppdaget sykkelen under pandemien. Sammen med stadig 
flere krefter på lag skal SLF fortsette sitt arbeid for å forsterke denne 
trenden, også etter at hverdagen igjen normaliseres.

Vennlig hilsen
Morgan Andersson
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Årsmelding 2020

Nasjonal transportplan
Bakgrunn

SLF skal arbeide for en sterk prioritering av syk-
kel i Nasjonal Transportplan 2022–2033 (NTP), 
slik at sykkel skal framstå som et tryggere, 
enklere og mer effektivt transportvalg for man-
ge flere. Dette i tråd med mål i Sykkelstrategisk 
dokument – og politikernes egne mål. Dette har 
ligget til grunn for prioriteringer i 2020 og vil 
gjelde fram til politisk vedtak i 2021.
Til forskjell fra tidligere rulleringer styres hele 
NTP-prosessen nå av Samferdselsdepartemen-
tet, som kjører høringer og møter underveis i 
prosessen. Departementet har gjennomført flere 
allmøter, og SLF har deltatt og avgitt uttalelser. 
I NTP-høringen av transportvirksomhetenes 
svar på oppdrag fra departementet sendte SLF i 
tillegg til et fellesopprop (omtalt under) en egen 
utdypende uttalelse. 

Status

I løpet av høsten 2020 hadde SLF møter med 
transportfraksjonene/-politikere i flere partier 
om NTP. Mange av partiene jobber internt med 
tematikken fremover mot behandling en gang 
i 2021. Partiene er positive til at SLF har samlet 
mange organisasjoner bak foreningens budskap.

Perspektiver for veien videre

Med tanke på særlig siste punkt ovenfor: Med dagens bevilgningsnivå er det lang vei fram til 
sammenhengende sykkelveinett i de norske byene. I plangrunnlaget for NTP 2018–2029 ble det 
beregnet at investeringsbehovet bare i de ni største byområdene var 60 milliarder kroner. Dette 
har imidlertid ikke vært et grunnlag for politikernes bevilgninger siden. Og videre: Flere steder i 
landet vårt er det ikke mulig eller lovlig å sykle på grunn av tunneler, forbud og manglende tilbud. 
Og problemet er flere steder økende. 

Kampsaker for SLF i kom-
mende NTP:

• Å sikre ferdigstilling av sam-
menhengende, separate og sikre 
sykkelveinett innen utgangen av 
perioden 2022–2033 (bevilgnin-
gene kommer på statsbudsjette-
ne, men NTP er plangrunnlaget)

• Å få videreført målet om 8 % 
sykkelandel nasjonalt, 20 % i 
byene og at 8 av 10 barn går eller 
sykler til skolen. 

• Å få på plass en ny nasjonal syk-
kelstrategi med forpliktende mål 
til utbygging.
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Pandemien førte med seg mange utfor-
dringer. En av dem var smittefri transport, 
og der utmerker sykkelen seg som en god 
løsning. Mange byer rundt om i verden be-
gynte å gjøre strakstiltak for å gjøre sykling 
tryggere og mer attraktivt for flere, og det 
åpnet det seg en mulighet som SLF grep. 

Opprop for sykkel og gange

Fra overleveringen av 
oppropet for sykkel 
og gange til sam-
ferdselsminister Knut 
Arild Hareide utenfor 
Samferdselsdeparte-
mentet 20. mai.
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SLF henvendte seg til samferdsels-
minister Knut Arild Hareide i mars og 
april med en anmodning om å igang-
sette strakstiltak for sykkeltilrette-
legging. Fem organisasjoner sendte 
innspill til revidert nasjonalbudsjett 
(RNB) i mai, med krav om 500 milli-
oner kroner til strakstiltak for sykkel 
og gange i kommuner og fylkeskom-
muner. 

Kort tid etterpå samlet 17 organi-
sasjoner seg bak et opprop om å 
få staten til å satse på strakstiltak. 
Oppropet ble fysisk overlevert til 
samferdselsministeren. I starten av 
juni sendte SLF på vegne av 16 or-
ganisasjoner inn en høringsuttalelse 
til «grønn omstillingspakke», der vi 
krevde 500 millioner kroner til strak-
stiltak for syklende og gående.

I hele perioden var SLF i kontakt 
med stortingspolitikere, komiteer og 
partier. Det ble også gjennomført en 
rekke samtaler med stortings- og 
lokalpolitikere for å skaffe støtte. Det 
ble godt mottatt.

Frem mot høringen av Nasjonal 
transportplan 2022–2033 samlet SLF 
21 organisasjoner om en høringsut-
talelse, med vekt på mer langsiktige 
tiltak. Frem mot fremleggelse av 
statsbudsjett 2021 ble 20 av partene 
med på en ny uttalelse som ba regje-
ringen bevilge 500 millioner statlige 
kroner til tiltak for sykkel og gange i 
de ni største byområdene.

SLF vil benytte dette «alliansegrunn-
laget» i videre arbeid for strakstiltak 
og mål knyttet til Nasjonal transport-
plan (se ovenfor).



Disse organisasjonene, som til sammen representerer nærmere halvannen million 
medlemskap, stiller seg bak SLFs initiativ; det store gå- og sykkelløftet:

• Aktiv mot kreft

• Aktivitetsalliansen

• Norges Astma- og Allergiforbund

• Besteforeldrenes klimaaksjon

• Den Norske Turistforening

• Folkehelseforeningen

• Framtiden i våre hender

• Friluftsrådenes Landsforbund

• Kreftforeningen

• Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

• Miljøagentene

• Nasjonalforeningen for folkehelsen

• Naturvernforbundet

• Norges Bedriftsidrettsforbund

• Norges Cykleforbund

• Norsk Friluftsliv

• Norsk Organisasjon For Terrengsykling

• Norsk Sportsbransjeforening

• Sykling uten alder

• Syklistenes Landsforening

• Trygg Trafikk
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Statsbudsjettet 
2021

År Status totalt
2016 600 millioner kr
2017 490 millioner kr
2018 296 millioner kr
2019 256,9 millioner kr
2020 700 millioner kr
2021 1 000 millioner kr

SLF leverte innspill til statsbudsjett 2021 
til fem av departementene, der det ble 
bedt om en storstilt sykkelsatsing, særlig 
på bakgrunn av koronasituasjonen, men 
også fordi SLF har samlet massiv støtte i 
oppropene (se ovenfor). SLF vektla der-
etter deltakelse i to høringer – i finans-
komiteen og transport- og kommunika-
sjonskomiteen.

Bevilgninger til byvekst- og bymiljøavtaler

Da regjeringens forslag til statsbud-
sjett ble lagt fram 7. oktober, skrev SLF: 
«Regjeringen har gjennom statsbudsjett 
2021 ikke lagt opp til en satsing på sykkel 
og gange som står i stil med målene de 
selv har satt.» Og budsjettinnstillingene 
for statsbudsjettet 2021 ble ferdigbe-
handlet 19. desember uten at det ble 
gjort justeringer som endret på dette.

Økte bevilgninger over statsbudsjettet til sykkelinfrastruktur og andre 
sykkeltiltak er et bærende mål for SLF. Dette for at sykkel skal fremstå 
som et tryggere, enklere og mer effektivt transportvalg for mange flere.
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Bevilgninger for 2021 – vedtatt i 2020

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget 
12,025 milliarder kr til riksveinvesteringer, 
(blå bok, s. 38), hvorav 1,023 milliarder av 
disse går til tiltak for gange, sykkel og kol-
lektivtransport. Mens det i forrige budsjett 
var budsjettert med 200 millioner øremer-
ket tiltak for gående og syklende, ble det i 
budsjettet for 2021 ikke satt av en slik sum 
– med andre ord deler sykkel og gange nå en 
pott sammen med tiltak for kollektivtrans-
port. Det har derimot vært en økning når det 
kommer til byvekst- og bymiljøavtaler, hvor 
det for 2021 ble bevilget 1 milliard (s. 76), 
mot 700 millioner i 2020.

Merknader til forslag til stats-
budsjett 2021 i oktober

• Det skal årlig dokumenteres hvordan 
midler i bymiljø- og byvekstavtaler 
fordeles mellom transportformene i 
hver by, og hvordan investeringene er 
koblet til målet om 20 % sykkelandel.

• Bevilgningene til sykkel gjennom 
bymiljø- og byvekstavtaler trappes 
opp fra og med 2021 slik at det sikrer 
ferdigstilling av sammenhengende, 
separate og sikre sykkelveinett i byene 
innen utgangen av neste NTP-periode 
2022-2033.

• Bevilgningene til sykkel og gange 
langs riksveg trappes opp til 600 mill. 
kr. (2016-nivå) fra 2021.

• Det skal beskrives hvor mye midler 
som bevilges til sykkel og gange langs 
riksvei i statsbudsjett 2021.

• Post 63 Tilskudd til gang- og sykkel-
veger i kapittel 1320 Statens vegvesen, 
gjenopprettes med en bevilgning på 
200 mill. kr. i 2021 med gradvis opp-
trapping i årene som kommer. 

• Driftstilskuddet til Syklistenes 
Landsforening over post 71 Tilskudd 
til trafikksikkerhetsformål økes med 
1.450.000 kr slik at samlet tilskudd 
utgjør 5 mill. kr. i 2021.

• Fordelsbeskatning av sykkel som 
tilbys til privat bruk av arbeidsgiver 
fjernes fra 2021. 

• Et mva.-fritak på reparasjoner og 
vedlikehold av sykkel innføres i 2021.

• De samfunnsøkonomiske konse-
kvensene av et mva.-fritak på elsykler 
utredes i 2021. 

• Kilometergodtgjørelse for sykkel 
gjeninnføres i statens reiseregulativ fra 
2021. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen:

Finanskomiteen:
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Nasjonal sykkelstrategi
Bakgrunn

Nasjonal transportplan har vist seg å gi lite 
sykkelvei. Over 40 år etter en lovnad om et 
sammenhengende nettverk av sykkelveier 
– uten resultat – trengs klare forpliktelser. 
Dette enten gjennom en sykkelstrategi 
eller en transportplan med en forpliktende 
investeringsplan for utbygging av sam-
menhengende, separat sykkelveinett i 
norske byer.

På bakgrunn av dette tok SLF i 2018 in-
itiativ til at KrF skulle fremme et repre-
sentantforslag til nasjonal sykkelstrategi 
og handlingsplan, i tråd med foreningens 
høyest prioriterte innsatsområde. Forsla-
get ble møtt med interesse, og SLF laget et 
grunnlagsnotat. I samme periode gikk KrF 
inn i veivalgsprosess som ikke la grunnlag 
videre arbeid med forslaget, som ble lagt 
på is. 

Noen timer etter at saksordfører Jon Gunnes (V) hadde stemt imot å vedta en nasjonal sykkelstra-
tegi, debatterte han med SLFs generalsekretær i Dagsnytt 18.

Status

Høsten 2020 hadde SLF et møte om NTP 
med SV, hvor vi også fremmet ønske om 
en stortingsmelding om nasjonal sykkel-
strategi som et representantforslag. SV 
ønsket å gå videre med det, og i oktober 
fremmet stortingsrepresentantene Arne 
Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth 
Kaski fram SV et representantforslag der 
«Stortinget ber regjeringen legge fram en 
stortingsmelding om en nasjonal sykkel-
strategi».

Samferdselsminister Knut Arild Hareides 
ga ikke støtte til forslaget, og i sitt svar 
konkluderte han slik: «Som jeg tidligere 
har redegjort for, er det gjennom NTP at de 
nasjonale hovedgrepene for blant annet 
økt sykling presenteres. Her vil det derfor 
være naturlig at regjeringen kommer tilba-
ke med sine vurderinger knyttet til satsing 
på tilrettelegging for syklister.»
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Veien videre

Nettopp sammenhengende, sikkert 
og separat sykkelveinett er avgjøren-
de for å få flere til å sykle, i tråd med 
politikernes egne mål og vedtak, og 
SLF ser det som avgjørende å sikre for-
pliktende framdrift i henhold til disse 
målene. Dette er utgangspunktet for 

•  33 stemte for representantforslaget, 
som både SV og Ap sto bak – 55 mot.

•  Det ble også stemt over et alternativt 
forslag, fra Sp, om at «Stortinget ber 
regjeringen sørge for at det utarbeides 
en sykkelstrategi i forbindelse med rul-
lering av Nasjonal transportplan».

•  Heller ikke dette forslaget nådde opp 
– 12 stemte for, 76 mot.

•  Den avsluttende voteringen over 
tilrådningen fra komiteen ga like mange 
stemmer for som mot – 44, og stor-

Da Stortinget 7. desember skulle 
debattere og stemme over forslaget, 
forelå det en tilrådning fra trans-
port- og kommunikasjonskomiteen 
– fremmet av medlemmene fra H, 
Frp og V, om å stemme ned forslaget, 
som lød slik:

tingspresidentens dobbeltstemme for 
innstillingen gjorde at komitéinnstillin-
gen ble vedtatt, og representantforsla-
get falt.

•  Det var Jon Gunnes, stortingsrepre-
sentant for  Venstre, som var saksord-
fører for transportkomiteens arbeid 
med en slik forpliktende nasjonal syk-
kelstrategi. Han stemte imot forslaget. 
Noen timer stilte han til debatt med SLFs 
generalsekretær i Dagsnytt 18, og der sa 
de seg enige i at det er mye usammen-
hengende sykkelveiutbygging. 

SLFs arbeid knyttet til rulleringen av 
Nasjonal transportplan i 2021, der SLF 
vil jobbe for at det blir bakt inn en for-
pliktende investeringsplan for sykkel-
veiutbygging i norske byer.
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Høringsuttalelser
Som syklistenes talerør og ombud 
fremmer SLF innspill gjennom en rek-
ke nasjonale høringer, både muntlig 
og skriftlig. Her står syklisters in-
teresser sentralt, ikke minst knyttet 
til sikkerhet og rettigheter i lovverk, 
forskrifter og trafikkregler. I hørings-
svar – som gjennom medieutspill 
og i kampanjer – er SLF en tydelig 
stemme for syklende, som ikke blir 
tilstrekkelig prioritert i statlig, fylkes-
kommunal og kommunal politikk.

Som tidligere år har SLF samordnet flere 
høringssvar med andre organisasjoner. 
I år har foreningen levert merknad til 
Grønn omstillingspakke sammen med 
15 andre organisasjoner og innspill til 
Nasjonal transportplan på vegne av 21 
organisasjoner. Begge høringsuttalelse-
ne bygger på et felles opprop for sykkel 
og gange, initiert og utviklet av SLF, der 
organisasjoner som representerer 1,5 
millioner medlemskap, står bak (se også 
egen omtale). 

Sykkel leverer på FNs bærekraftsmål, skriver SLF i sitt høringsinnspill til regjeringens handlings-
plan for disse målene, som klima og miljøminister Sveinung Rotevatn og resten av regjeringen 
jobber med.

Side | 14



I tillegg til oppropet hvor vi samlet 21 
organisasjoner til et felles innspill om å 
bruke korona-situasjonen til å få til et 
løft for sykkel og gange, har SLF i løpet 
av 2020 levert ti høringsinnspill på de to 
«kommende høringer»? Under følger en 
liste over høringsuttalelser som er avgitt i 
2020. Det er også gitt høringsuttalelser til 
revidert nasjonalbudsjett 2020 og stats-
budsjett 2021.
I tillegg følger lokallag i SLF aktivt opp 
lokale forhold, som for eksempel regule-
ringsplaner, i sitt område.

• FNs bærekraftsmål – Høringsinnspill 
til regjeringens handlingsplan for bære-
kraftsmålene.
 
• Nasjonal transportplan 2022 – SLF 
samlet 21 organisasjoner bak innspill om 
sykkel og gange.
 
• Nasjonal transportplan 2022 – Sy-
klistforeningens eget tillegg til fellesut-
talelsen.
 
• Grønn omstillingspakke – Merknad fra 
16 organisasjoner om statlig gå- og syk-
kelsatsing.
 
• Fartsgrense og veistandarder – Hørings-
svar til Statens vegvesens utredning om 
veistandarder og fartsgrenser på motor-
veier.
 
• Kjøring med rullestol – Høringsuttalelse 
til endring i trafikkreglene med tanke på 
aktsomhetsplikt ved kjøring med rullestol 
på gangvei, fortau og i gangfelt. 

• Covid-19 og økonomi – Høringsuttalelse 
om midlertidig kompensasjonsordning for 
arrangører i frivillighets- og idrettssek-
toren. 

• Sharrows i skiltforskriften – Høringsut-
talelse om nytt vegoppmerkingssymbol 
for sykkeltrafikk. 

• Klimakur 2030 – Innspill til Miljødirekto-
ratet for å nå nullvekstmålet. 

• Vegnormaler for gang- og sykkelveg 
– Høringsuttalelse til representantfor-
slag om endring av Statens vegvesens 
vegnormaler. 

• Revidert vegnormal N101 – Om trafikk-
sikkert sideterreng og vegsikringsutstyr. 

Denne sammenslutningen av aktører innen 
både helse, miljø, idrett, friluftsliv og hver-
dagstransport gir forsterket kraft i arbeidet 
for å få sikre syklende i statlig, fylkeskom-
munal og kommunal politikk prioritet. Det-
te vil ha stor verdi i eksempelvis rulleringen 
av Nasjonal transportplan, et arbeid som 
skal bli sluttført i 2021. 

Her skal politikerne vedta mål for en ny 
12-årsperiode, og med SLF i spiss skal 
organisasjonene bidra til at politikerne blir 
utfordret og inspirert til å levere på effekt-
fulle tiltak eller tilstrekkelige bevilgninger, i 
tråd med eget mål om 8 prosent sykkelan-
del, nedfelt i gjeldende Nasjonal transport-
plan.
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Trafikksikkerhet og 
infrastruktur

SLF har i mange år arbeidet med trafikksik-
kerhet og for å redusere antall skadde og 
drepte syklister i trafikken gjennom innspill 
til regelverk og utforming, gjennom inn-
spill til konkrete planer, sykkelkurs «Synlig 
syklist»-kampanjen, utspill i mediene om 
trafikksikkerhet og mye annet. Det er i skri-
vende stund ikke offentliggjort kvalitets-

sikrede ulykkestall for 2020. Men foreløpige 
tall for 2020 viser at kun 6 syklister ble drept 
i veitrafikken.

Utbygging av trygg infrastruktur er avgjøren-
de både for trafikksikkerheten for myke tra-
fikanter og for at flere skal velge aktiv trans-
port. Og SLFs påvirkning av myndighetene 
er med på å gjøre at det blir bygget ut stadig 
med sykkelanlegg år for år, jevnfør tabellen.

På slutten av 2019 var det rundt 1550 km 
gang- og sykkelveier i Norge langs riksvei. 
Det er stadig behov for rundt 1700 km gang- 
og sykkelveier tilknyttet riksvei i henhold til 
veinormalene (Statsbudsjett 2020).

Arbeidet for bedre trafikksikker-
het for syklister er en sentral del av 
Syklistenes Landsforening oppdrag. 
Vårt årlige tilskudd fra statsbudsjet-
tet er i stor grad midler til arbeid for 
trafikksikkerhet.
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*Det ble i 2019 bygget 59,7 km anlegg for gående og syklende i tilknytning til riks-
veinettet, men ettersom en del riksveianlegg har blitt omklassifisert som fylkes-
veg eller kommunal veg, kan det i tabellen se ut som det har vært en reduksjon i 
riksveitilknyttede gang- og sykkelveier.

Fylkesvei 2019

Kommunal vei 2019

Riksvei 2019

Side | 17

2019
2018
2017
2016
2015
2014

1535 km

1539 km
1504 km

1470 km
1411 km

1379 km

2807 km

2734 km
2634 km

2462 km
2330 km

2114 km

4495 km

4353 km
4239 km

4108 km
3919 km

3209 km

2019
2018
2017
2016
2015
2014

2019
2018
2017
2016
2015
2014



Deltakelse i pilotprosjektgruppe 
i Vegdirektoratet

Enveisregulert sykkelvei vurderes som spesielt egnet på utfor-
drende strekninger, der det oppleves spesielt utrygt å sykle.

Bakgrunn

Vegdirektoratet opprettet i 2016 et 
prosjekt for uttesting av pilotprosjek-
ter for nye sykkelløsninger. Dette kom 
på plass etter langvarig påtrykk for 
nye typer sykkelløsninger slik man 
blant annet har sett i utlandet. 

SLF har deltatt i pilotprosjektgruppa. 
Målet med arbeidet er å skaffe gode 
nok erfaringer med pilotprosjektene 
til at man kan ta inn noen løsninger i 
veinormalene eller i regelverket. SLFs 
deltakelse er knyttet til arbeidet med 
å gjøre sykling mer effektivt, trygt 
og attraktivt for alle aldersgrupper å 
velge sykkel som transportmiddel.

Det er valgt ut fem–seks 

Det er valgt ut fem-seks  
løsninger som testes:

• Sharrows
• Sykkelfelt med buffer
• Stor venstresving
• Enveisregulert sykkelvei
• Sykkelgate med begrenset biltrafikk
• 2 minus 1-vei 
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Nederst i Åkebergveien, på Grønland, under en sykkeltur som 
Syklistenes Landsforening hadde med helse- og omsorgsminister 
Bent Høie i september.

Ikke alle prosjektene har foreløpig fått gode nok resultater til at 
det kan konkluderes. Informasjon om prosjektene ligger her: 
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovenn-
lig-transport/sykkeltrafikk/pilotprosjekt-for-sykkel  

Status

Sharrows har blitt testet med gode resultater og er på vei inn i 
normalene. Liten venstresving er blitt testet og godkjent som 
løsning. Enveisregulert sykkelvei med fortau (også kalt opp-
høyd sykkelfelt og «dansk sykkelsti») ligger an til å bli en 
godkjent løsning etter test i Åkebergveien i Oslo. Undersøkelser 
viser at denne løsningen gjør at alle trafikantgrupper føler seg 
tryggere og mer velkomne i gata. SLF er sikret fortsatt plass i 
gruppa gjennom nytt mandat.
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Høyesterettsdom om brudd 
på § 3 i veitrafikkloven

Dommen skaper ikke grunnlag for en generell presedens. Hver sak må vurderes for 
seg, oppsummerte SLF i et innlegg i Aftenposten etter høyesterettsavgjørelsen.

SLF er syklistenes talerør og ombud, og 
fremmer deres interesser og arbeider for 
at deres sikkerhet og rettigheter ivaretas 
i lovverk, forskrifter og trafikkregler. Med 
dette som bakteppe var foreningen i 2019 
og 2020 involvert i behandlingen av en 
straffesak i rettsapparatet. 
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Beskrivelsen av prosessen er godt gjengitt 
i ankebegjæringen 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. […] 
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 dis-

Ivar Grønengs forsvarer fikk gjort droneopptak fra den aktuelle strekningen ett år etter at han ble 
bøtelagt. Filmen var del av dokumentasjonsgrunnlaget som ble brukt under bevisføringen.

sens: Ivar Grøneng, født 26. april 1964, 
dømmes for overtredelse av vegtrafikklo-
ven § 31 første ledd, jf. § 3 første ledd, til 
en straff av bot på 8 500 – åttetusenfem-
hundre – kroner, subsidiært fengsel i 17 – 
sytten – dager.»

SLF har fra første stund fulgt denne saken 
med stor interesse. SLF vurderte saken 
som prinsipielt viktig for syklisters rettig-
heter til alminnelig ferdsel på veianlegg 
som er godkjent for sykling. Fram til dom-
men i lagmannsretten besto SLFs bidrag i 
hovedsak av faglig bistand for Grøneng og 
hans forsvarere. Vi stilte også som fagvit-
ne i lagmannsretten. 
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I etterkant av dommen i lag-
mannsretten besluttet hoved-
styret at foreningen skulle gå inn 
som partshjelp i saken. Grøneng 
besluttet samtidig å anke til 
Høyesterett. I samarbeid med 
Norges Cykleforbund engasjerte 
SLF Advokatfirmaet Elden ved 
John Christian Elden til juridisk 
bistand. Vi bisto med faglig kva-
litetssikring både av anketeksten 
fra Advokatfirmaet Wiermyhr og 
av «Prosesskrift til Høyesterett» 
fra Advokatfirmaet Elden. 

I april bestemte Høyesterett å 
ta Grønengs anke til følge og 
behandle lovanvendelsen un-
der skyldspørsmålet. Saker var 
oppe til behandling i august, og 
dom falt 4. september: Grøneng 
forstyrret trafikken «unødig» i 
kollektivfeltet da han syklet der 
i rushtrafikken, mener Høyes-
terett. I kjølvannet av dommen 
ble det ytret mange bekym-
ringer om hva som ville bli den 
nye hverdagen til syklister flest. 

«Vil vi syklende nå være fritt vilt 
for brølende bilister og politiets 
forenklede forelegg? Vårt svar er: 
neppe», skrev SLF i et innlegg i 
Aftenposten i etterkant av dom-
men og debatten – og fortsatte: 

«Syklistenes Landsforening er 
skuffet over utfallet – vi var tross 
alt partshjelp for Ivar Grøneng. 
Men samtidig er dommen tydelig 
på at den gjelder den faktiske 
hendelsen. Det er den aktuelle 
konteksten – beskrevet i dom-
men – som gjør at retten fattet 
denne beslutningen. Dommen 
skaper dermed ikke grunnlag for 
en generell presedens. Hver sak 
må vurderes for seg.»

Samtidig ser SLF fortsatt ikke 
at Grøneng skapte noen reell 
forsinkelse for noen andre trafi-
kanter, i betydningen at de kom 
fram senere enn de ville gjort 
ellers, og at en slik midlertidig 
forsinkelse ikke kan ses som 
«unødig».
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Hjertesone

SLF er en av sju ulike aktører som står sam-
let bak prosjektet: FUG, Helsedirektoratet, 
Miljøagentene, Politiet, Statens vegvesen, 
Syklistenes Landsforening og Trygg trafikk. 
Aktørene har ikke satt konkrete måltall, og 
Hjertesone er ikke en godkjenningsordning 
med faste kriterier. Tiltakene som blir satt i 
gang, må tilpasses trafikkvolum, veiforhold, 
avstander og andre spesifikke utfordringer 
på de ulike skolene rundt om i landet.

Dette er hjertet mitt. Og dette er skolen sitt hjerte. Hjelp meg med å gjøre skoleveien 
tryggere.

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. 
Det oppfordres til at elever som av ulike 
årsaker blir kjørt, skal slippes av på 
bestemte droppsoner fordelt utenfor 
hjertesonen. 

Hjertesone er tema i Miljøagentenes Bein-
tøft-aksjon, der SLF er samarbeidspartner. 
Aksjonen får god oppslutning fra skolene 
(se egen omtale).  I 2020 ble det også gjort 
forsøk på å trekke inn fylkene i arbeidet med 
å identifisere gode eksempelskoler, og det 
er gjort en preproduksjon av en kommende 
informasjonsfilm.  

Arbeidet med Hjertesone inngår i et sett av 
tiltak der jobber SLF for at flere barn og unge 
skal bruke sykkel som transportmiddel. Det 
inngår som et eget oppfølgingstiltak i Na-
sjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet og ses 
i sammenheng med ambisjoner i Barnas 
transportplan (NTP 2018–2029), der målet er 
at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. 

De kommunene som satser mest på Hjerte-
sone, Oslo og Bergen, har budsjettert med 
henholdsvis 10 millioner og 1 million kroner 
til dette tiltaket i 2021.
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Antall skoler som er i gang med Hjertesone
 (oversikt ved årsskiftet 2020–2021)
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Fylker Antall kommuner Antall skoler
Agder 3 6
Innlandet 4 4
Møre og Romsdal - -
Nordland 2 4
Oslo 1 17
Rogaland 5 23
Troms og Finnmark 3 9
Trøndelag 1 1
Vestfold og Telemark 8 22
Vestland 6 49
Viken 5 7

38 142



Bergen kommune har flest hjertesoner – 
43. Bystyret har vedtatt at skolene skal 
være pådrivere for at flest mulig går og 
sykler til skolen, og at alle skoler skal ha 
en bilfri Hjertesone. Kommunen løfter 
fram verdien av hjertesoner i sin trafikk-
sikkerhetsplan. 

Også Oslo kommune har vedtatt å innfø-
re hjertesoner rundt alle sine barnesko-
ler. På slutten av 2020 utlyste Trafikk-
sikkerhetsseksjonen to faste stillinger, 
en prosjektleder og en prosjektmedar-
beider, knyttet til dette arbeidet.

I planene for Barnas transportplan 
2022–2033, som er del av Nasjonal 
transportplan (NTP) for samme periode, 
skriver regjeringen: «Vi støtter hjerte-

soner rundt omkring i landet, sånn at 
skoleveiene blir tryggere og at det blir 
færre biler som kjører forbi med stor 
fart.»

I SLFs innspill til NTP og Barnas trans-
portplan vektla vi at «vaner bygges 
tidlig, og prosjekter som Hjertesone, 
Sykkeldyktig.no og Sykkelvennlig 
skole bidrar til miljøvennlige og helse-
fremmende vaner som kan vare livet 
ut. Vårt perspektiv er at byområder 
som fungerer godt for 8-åringen og 
80-åringen, vil være byområder som 
fungerer godt for alle. Barnas perspek-
tiv skal ivaretas gjennom Barnas trans-
portplan, noe vi oppfatter som et godt 
grep».
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Sykkeldyktig.no

– Sykkeldyktig.no er et fantastisk verktøy 
for å lære barna å ferdes i trafikken. Dette er 
læring for livet, sier faglærer Siv Harriet Bre-
vig på Nordstrand skole i Oslo, der to elever 
fra sjette trinn og statssekretær Ingelin 
Noresjø fra Samferdselsdepartementet sto 
for den formelle åpningen.

Bakgrunn

Sykkelopplæringen har vært svært vari-
erende rundt i landet, og det var etter et 
felles initiativ fra NAF, Trygg Trafikk, Norges 
Cykleforbund og SLF at tanken om å utvikle 
en læringsportal for grunnskolen ble forma-
lisert, gjennom et tiltak i Nasjonal tiltaksplan 
for trafikksikkerhet 2018–2021. Formålet 
var – som det heter – «å sikre god samord-
ning og klare ansvarsforhold mellom syk-
kelopplæring og ferdighetstrening på sykkel 
i skolen». 
Gjennom 2019 bygde organisasjonene opp 
portalen i fellesskap, et arbeid som ble støt-
tet økonomisk av Samferdselsdepartemen-
tet og Gjensidigestiftelsen. Innholdet bygde 
på «papirmateriellet» som organisasjone-
ne hver for seg tilbød skolene inntil portalen 
kom i bruk, i tillegg til mye nytt materiell – 
alt tilpasset nye læreplaner. 

Både praktiske øvelser, teori og re-
fleksjon er vektlagt i den nyutviklede 
læringsportalen sykkeldyktig.no, som 
ble lansert i februar 2020. Der får 
lærere over hele landet alt undervis-
ningsmateriellet de trenger for å sikre 
elevene gode ferdigheter på sykkel 
og grunnleggende trafikkforståelse. 
Læringsplattformen er blitt tatt svært 
godt imot og bygger oppunder SLFs 
mål knyttet til barn og unge.

Elever i sjette trinn på Nord-
strand skole deltok under 
lanseringen av den digitale 
plattformen i februar 2020.
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Bruken av portalen

Alt undervisningsmateriell er til fri be-
nyttelse for lærere, elever og foreldre. 
Målet er å gi elevene mest mulig glede 
av sykkel som et effektivt, sosialt og 
miljøvennlig fremkomstmiddel. For full 
tilgang kreves det at elever og lærere 
logger på via Feide, som er en nasjonal 
løsning for sikker innlogging og datade-
ling i utdanning og forskning. Skoleeier, 
som i hovedsak vil si kommunene, må 
åpne opp for dette. Og det hadde 256 

Antall kommuner i hvert fylke som i 2020 inngikk avtale 
om bruk av sykkeldyktig.no

av 356 kommuner gjort innen årsskiftet 
2020–2021. Dette utgjør 72 prosent av 
kommunene. I tillegg har 14 privatskoler 
inngått avtale om bruk av portalen. Må-
let er at tilnærmet alle kommuner skal 
åpne opp for denne tilgangen i løpet av 
2021. Det er også et mål å doble bruken 
blant elevene – fra de 23 000 fra 4. til 7. 
trinn som benyttet læringsplattformen i 
2020. 

Viken 45

45

22

17

19

1

16

22

32

22

15

Vestland

Vestfold og Telemark

Trøndelag

Troms og Finnmark

Rogaland

Oslo

Nordland

Møre og Romsdal

Innlandet

Agder
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Sammen med elever fra Nord-
strand skole sto statssekretær 
Ingelin Noresjø (KrF) for den 
offisielle åpningen av 
www.sykkeldyktig.no.

Mer innhold

Innholdet skal utvikles videre, i 
form av repetisjonsmoduler og 
nye kapitler. Dette blir på et nytt 
nivå, slik at de som gjennomfør-
te første nivå i 2020, kan fordy-
pe seg mer i 2021.

Særlig vikeplikt har vist seg å 
være krevende stoff, og det er 
etterlyst mer informasjon om 
dette. På sikt vil det kunne bli 
aktuelt å bygge enda flere nivåer 
samt å videreutvikle både forel-
dredelen og elevdelen i plattfor-
men.

Dette er aktuelle tema for nye kapitler:
• Sykling i mørket
• Oppmerksomhetstrening og risikovurdering
• Mer om vikeplikt 
• Mer om blindsone – 
             om det å se og bli sett i trafikken
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Sykkelkurs

Det samlede kurstilbudet er foran-
kret i Sykkelstrategisk dokument, 
som et konkret innsatsområde. Det-
te bygger oppunder virksomhet der 
SLF bidrar til at det skal bli enklere, 
mer effektiv, tryggere og mer at-
traktivt for alle aldersgrupper å velge 
sykkel som transportmiddel.

På grunn av korona er det ikke gjen-
nomført ordinære kurs i 2020, men 
det er gjennomført to instruktørkurs 
– et i Stavanger og et i Drammen. 
Disse kursene krever mindre fysisk 
kontakt enn ordinære kurs. 

Det er gjennomført fem elsykkelkurs 
for eldre i Oslo i 2020 med støtte fra 
Oslo kommune. Grunnet pandemien 
ble kursopplegget justert mot et mer 
nettbasert opplegg. De første to kur-
sene ble avholdt med teori på nett 
og praktiske øvelser på Voldsløkka, 
mens de 3 siste kursene ble avholdt 
som rene nettkurs. 

Tidlig på høsten bygget SLF opp en 
nettplattform for rent nettbaserte 
elsykkelkurse for eldre og leverte 14 
slike kurs, støttet av Samferdselsde-
partementet.

SLF har siden 2013 arrangert nybegynnerkurs på sykkel for voksne 
med minoritetsbakgrunn. Gjennom SLFs kurs, støttet av Miljødi-
rektoratet, har om lag 2000 kvinner med minoritetsbakgrunn fått 
opplæring i sykling, med alle de gevinster det gir for helse, miljø, 
mobilitet og integrasjon. Og i 2019 utvidet foreningens sitt kurstil-
bud, gjennom et opplegg med elsykkelkurs for personer over 60 år. 
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Sykkelkonferanser

Den har vanligvis samlet rundt 300 per-
soner annethvert år til spennende fore-
drag med bidragsytere fra inn- og utland, 
workshops, sykkelbefaringer og sosialt 
samvær. Konferansen arrangeres i sam-
arbeid med et lokalt vertskap og tildeles 
etter en søkeprosess en fylkeskommune 
med omliggende kommuner og lokale 
aktører.

Den planlagte konferansen for 2020 
skulle vært holdt i Stavanger 25.–26. mai, 
i samarbeid med blant annet Rogaland 
fylkeskommune, kommuner i regionen og 

SLFs lokallag for Nord-Jæren og Ryfylke, 
men på grunn av restriksjoner under pan-
demien ble det ikke mulig å gjennomføre 
den. Konferansen er besluttet utsatt til 
2021. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til 
mulighet for større arrangementer i 2021, 
og endelig beslutning om hva som skjer er 
ikke tatt.

Både kåringen av beste sykkelby og 
utdeling av Sykkelprisen skjer under Den 
nasjonale sykkelkonferansen og er også 
utsatt som følge av den pågående pande-
mien.

Sykkelkonferanser er viktige are-
naer for kompetanseheving og 
nettverksbygging, og Den nasjonale 
sykkelkonferansen har siden tidlig 
2000-tall vært den viktigste mø-
teplassen for alle som jobber med 
sykkeltilrettelegging i Norge.
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Sykkelkonferanser

2022

Innlandet fylkeskommune og Hamar-regionen er tildelt sykkelkonferansen for 2022 – 
planlagt holdt i Hamar 12.–13. september. Søknadsgruppen består av Innlandet fylkes-
kommune, Syklistforeningen Hamar, Ottestad Idrettslag Sykkel, Hamarregionen reiseliv 
og kommunene Hamar, Stange og Løten. Planleggingsarbeidet er i gang, og første komi-
témøte mellom SLF og vertskap er holdt, inkludert en befaring på sykkel.

Keynoe speakers under SLFs første digitale konferanse.

Hovedtema: Sykling i koronaens tid
Antall deltakere: 177
Antall foredrag: 18
Temaer:  
- Hvordan sikre smittefri og effektiv 
mobilitet

- Hverdagsaktivitet som forsvar 
mot fremtidige helsetrusler

- Hvordan skal reiselivet reise seg – 
rom for å tenke nytt?

- Hva må gjøres på infrastruktur for 
å sikre smittefri mobilitet?

Digital konferanse

I stedet for den planlagte konfe-
ransen i Stavanger ble det holdt en 
digital konferanse, den første i sitt 
slag i SLF-regi, 26. mai. Pandemien 
resulterte i økt interesse for sykkel 
som transportmiddel, og temae-
ne ble tilpasset de aktuelle utfor-
dringene som landet stod i. Mange 
av foredragsholderne som skulle 
deltatt i Stavanger, stilte opp på kort 
varsel og tilpasset sine foredrag til 
nytt tema.
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Grønne sykkelruter

I løpet av de to første årene er 9 
byer i Norge blitt kartlagt og 56 
ruter etablert. Konseptet er en 
viktig del av SLFs arbeid opp mot 
prioriterte innsatsområder knyttet 
til barn og unge samt å bidra til at 
flere kan ferdes trygt på sykkel.

Nye i nord

I forbindelse med stiftelse av nytt 
lokallag i Tromsø ble det også eta-
blert Grønne sykkelruter i og rundt 
Tromsø. I løpet av høsten ble det, i 
tett dialog med lokale sykkelentu-
siaster, kartlagt mulige ruter som 
er trygge nok og grønne nok til å 
passe inn i konseptet. Flere ruter 
ble syklet, og til slutt ble 5 ruter 
etablert. Det ble tatt bilder under-
veis, gode beskrivelser av hver rute 
ble laget og digitale kart lagt ut på 
syklistforeningen.no. 

360-graders-filming

12 av 14 Grønne sykkelruter i Oslo er blitt 
syklet og filmet med 360-grders-kame-
ra. Filmene er tilgjengelige på Syklistenes 
Landsforenings Youtube-kanal og vil 
gjøres tilgjengelig med Youtube-lenker 
under hver tur på www.syklistforeningen.
no. Med disse filmene er det mulig å se 
hvordan rutene ser ut fra alle kanter, og 
dette kan gi ekstra inspirasjon og trygg-
het for hvordan sykkelrutene ser ut før 
man sykler.

Grønne sykkelruter er blant 
SLFs største prosjekter og 
startet i 2018. Målet har vært 
å få flere til å sykle, gjennom å 
kartlegge trygge, hyggelige og 
stressfrie sykkelruter i landets 
største byområder. Dette er 
«opplevelses-alternativer» 
for blant annet pendlere, fa-
milier og eldre – traseer hvor 
du kan komme unna støy og 
stress fra trafikkerte veier. 
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Grønne sykkelruter

En av 14 Grønne sykkelruter i Oslo publisert i lokalavisen Vårt 
Oslo.

Veien videre

SLF har fått frem en god me-
todikk for å kartlegge Grønne 
sykkelruter med den erfaringen 
som er gjort så langt. Dette er 
noe som også kan videreføres 
til ytterligere byer og byområ-
der der det kan være aktuelt.

Justeringer av ruter

Det er oppdaget behov for å endre noen av rutene 
som først ble etablert, grunnet langvarig bygge-
arbeid. Blant annet er to av rutene i Oslo blitt lagt 
om så de fortsatt skal oppleves som trygge og 
grønne. 

Publisitet

Grønne sykkelruter ble presentert i Sykkelsom-
mer-kampanjen (se egen presentasjon) med eget 
oppslag. I tillegg ble Grønne sykkelruter omtalt i 
flere eksterne kanaler, deriblant i flere dagspresse-
aviser, som nettavisen Vårt Oslo. Der var ukentlige 
saker med turbeskrivelser fra SLF en føljetong gjen-
nom våren og sommeren. Hver uke ble det publisert 
en ny rute i Oslo, noe som bidro til å løfte fram et 
opplevelsestilbud tett på mange lesere. SLF får opp-
lyst at hver omtale hadde i snitt 4000 sidevisninger, 
og i alt 15 saker ble lagt ut. Dette bygger både om-
dømme og synlighet for foreningen.
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Grønn tur

Grønn tur har tre hovedmål:

• Bidra til at Norge realiserer sitt potensial for et 
aktivt, natur- og miljøvennlig friluftsliv og reise-
liv, og at det blir enkelt å reise miljøvennlig både 
i fritid og i dagligliv.

• Identifisere og etablere selvstendige pilotpro-
sjekter med overføringsverdi.

• Sikre god kommunikasjon og samhandling 
mellom aktører som kan bidra til å realisere 
nettverkets visjon.

SLF deltar i et nasjonalt samarbeid kalt Grønn 
tur, som skal bidra til at det blir lett å komme 
seg ut på tur, enkelt å reise miljøvennlig og der 
gode naturopplevelsen skal stå i sentrum. Det 
er et program som går fra 2017 til 2027. I tillegg 
deltar blant annet Innovasjon Norge, Miljødi-
rektoratet, Statskog, Ruter, Vy, Hurtigruten, 
BaneNor, Nasjonale Turistveger, Friluftsrådenes 
Landsforbund og Kollektivtrafikkforeningen. Her 
samles viktige grupper som kan se muligheter 
på tvers av organisasjoner og passer godt med 
SLFs prioriterte arbeid for trygg sykling.
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Grønn tur

Deler av traseen til nedlagte Nu-
medalsbanen kan bli brukt på den 
aktuelle strekningen av nasjonal 
rute nr. 5.

Som følge av dette samarbeidet ble 
SLF involvert i et utviklingsprosjekt 
for Numedalen, med rutesjekk av na-
sjonal sykkelrute nr. 5 fra Kongsberg 
til Rødberg, i tillegg til Smådøldalen. 
Dette ble finansiert gjennom prosjekt-
midler for næringsutvikling i distrikt-
skommuner. Rutesjekken ga viktige 
funn om trygghetsfaktor, skilting og 
opplevelser langs ruta. Ruta går delvis 
langs nedlagte Numedalsbanen, og 
det kan være aktuelt å benytte deler 
av denne banestrekningen for å øke 

trygghetsfaktoren og variasjonen 
ytterligere langs ruta.

Transport av sykkel på tog og buss 
er et annet viktig område, der SLF er 
involvert og vil fortsette å være en 
påvirker. Andre muligheter SLF ser 
som nyttig i dette samarbeidet, er 
mulighet for å jobbe videre med Na-
sjonale sykkelruter. Det er stort behov 
for gjennomgang, testing og rute-
beskrivelse av disse rutene, og SLFs 
rutesjekk vil her være godt egnet.
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LET – Interreg Norge–Sverige 
2019–2021

LET-prosjektet er et treårig Interreg-prosjekt som 
med EU-midler utvikler leder og arrangementer i 
grensetraktene mellom Norge og Sverige. På norsk 
side er Viken og Innlandet (tidligere Østfold, Akershus 
og Hedmark) involvert – i Sverige Dalsland og Värm-
land. SLF jobber sammen med destinasjonskontorene 
i de ulike fylkene og er en del av SLFs turismesatsning.

Dette er et grenseoverskridende samarbeid for å få flere nasjo-
nale og internasjonale gjester, for å møte økt etterspørsel etter 
sykkel- og vandringsprodukter. Behov for ny led-infrastruktur 
innen naturturisme er et viktig salgsargument i regionen, og 
det er viktig å kvalitetssikre produktene.
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Evalueringer

For SLF har dette vært en interessant prosess og vist en ny tilnærming i måten å 
presentere sykkelturer på. LET-jobbingen har vist et behov for å finne og markedsføre 
relativt korte og lette sykkelturer, typisk 10 til 20 kilometer lange. Publikum/brukere 
av disse arkene er i mange tilfelle ikke folk som definerer seg som syklister eller fri-
luftsmennesker, men en lett blanding av overnattingsgjester/besøkende som kan få et 
tilbud om en tur for å komme seg litt ut, og bli litt kjent i området, via sykkel. 
Å gi dem et tilbud i form av for eksempel en vandretur på en time, en sykkeltur på 
rundt tre kvarter og en 
sykkeltur på kanskje 
halvannen time, tror vi 
kan være en bra måte å 
åpne opp for sykkelopp-
levelser for gjester som i 
utgangspunktet kanskje 
ikke har en sykkelin-
teresse. Per desember 
har alle de interesserte 
LET-bedriftene på norsk 
side fått sine produk-
tark.

Eksempel på produktark.

Aktivitet og resultater

I 2020 har SLF konsentrert arbeidet 
om produksjon av produktark for 33 
av LET-prosjektets medlemmer, det 
vil si bedrifter, i Hedmark, Akershus og 
Østfold. De har fått i alt 93 produktark. 
Produktarkene er presentasjoner av tre 
turforslag ut fra den enkelte bedrift, for 
det meste sykkelturer, men også van-
dre- og padleturer. 

I hovedsak har SLF funnet turforslag etter 
studier av kart, turer som så er tegnet 
inn på digitalt kart og sendt bedriftene 
for godkjenning og eventuelle innspill. 

Arkene, med bilder, faktabokser, kart, 
høydeprofil og turbeskrivelse, lagres. At 
sykkelturene oppleves som trygge med 
tanke på trafikk, har vært viktig ved valg 
av ruter, og det er ved behov er det be-
nyttet statistikk over årsdøgntrafikk fra 
Statens vegvesen for å sjekke trafikktett-
heten på gitte strekninger.

Når produktarkene er ferdige, sendes de 
til bedriften for ny godkjenning, før de 
sendes til LET-prosjektet, som legger inn 
fakta om eventuelle turisttilbud langs 
rutene og gjør om arkene til PDF-er.
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Rutesjekk
Langs Nasjonal rute 9, øst 
for Skotterud. I alt ble over 
1000 kilometer rutesjek-
ket meter for meter i løpet 
av året.

• Trygg på sykkel: Med Rutesjekk 
kan SLF avklare hvilke ruter eller 
strekninger som er trygge, mindre 
trygge eller direkte utrygge, ved 
hjelp av tall på trygghetsfaktor, som 
framkommer etter registrering på 
Rutesjekk.

• Sykkelpolitikk: Tilrettelegging/
oppgradering av ruter, etter funn 
gjort på Rutesjekk.

• Utvikling av sykkelvennlig de-
stinasjon: Med Rutesjekk kan man 
være rådgiver når det gjelder styr-
king av tilbudet for tur- og fritids-
yklister – for lokale destinasjoner, 
men også på fylkesnivå og nasjonalt 
nivå (nasjonale sykkelruter). 

Innledning

I 2019 fikk SLF lisens til å bruk 
det digitale verktøyet Rutesjekk, 
utviklet og utprøvd av Dansk 
Cykelturisme. Rutesjekk er laget 
med formål å registrere en rekke 
parametere langs både skiltede og 
uskiltede sykkelruter, for å kunne 
gi et ganske presist og objektivt 
nå-bilde av blant annet trygghet, 
servicetilbud, opplevelser, kvalitet 
på skilting. 

Rutesjekk som metode kan knyt-
tes opp til flere av SLFs strategiske 
mål, som:
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Rutesjekk
derlag, skilting, mat og drikke, opplevelser/
service og antall kilometer syklet per kom-
mune. I oppsettet der resultatene blir synlige, 
kan man for hver kilometer få opp kart for 
å se nøyaktig hvor registreringene er gjort. 
Der det er påpekt feil eller mangler, kan man 
også se bilder fra stedet.

Ved endt sykling bearbeides de innsamlede 
dataene og det leveres en rapport til opp-
dragsgiver. Detaljert underlag overleveres 
også som vedlegg. Ved behov gjennomgås 
rapporten med forklaring av SLF.

Aktiviteten - meter for meter

Gjennom LET-prosjektet, Vestfold-prosjektet 
og Numedalsprosjektet har SLFs kartleg-
gingsteam testkjørt og rutesjekket en rekke 
strekninger og sykkelruter i 2020, i en rekke 
kommuner i Vestfold og Telemark, Viken og 
Innlandet. 

Om Rutesjekk som metode

Når SLF gjennomfører rutesjekk, sykles 
aktuell strekning i sin helhet av testkjører. 
Det benyttes et digitalt verktøy underveis 
for å gjøre registreringer av følgende på hver 
kilometer langs ruten: årsdøgnstrafikk (ÅDT), 
fartsgrense, sykkelinfrastruktur, underlag 
og landskap (monotont/nøytralt/ scenisk), 
i tillegg til servicetilbud og attraksjoner som 
kan være interessante for en sykkelturist. 
Hvert registreringspunkt stedfestes auto-
matisk med GPS. Det registreres også farlige 
punkter, hindringer, hull, ødelagte skilt samt 
feil skilting og manglende skilting. Disse 
registreringene dokumenteres med foto og 
stedfestes. 

På bakgrunn av ÅDT, fartsgrense, sykkel-
infrastruktur og underlag gjør Rutesjekk en 
beregning av trygghetsfaktoren for hver 
kilometer, og gir dessuten et presist bilde av 
tilstand på ruta med hensyn til skilting og 
eventuelle utfordringer. Via Rutesjekk får 
man opp tabeller og statistikk for følgende, 
fordelt på kommuner: trygghetsfaktor, un-

Strekning Distanse, km
Sølvveien fra Kongsberg gruver til Hokksund 36
Drammen – Holmestrand via indre vei/ gamle E18 99
Nasjonal rute 1, Larvik – Helgeroa 22
Nasjonal rute 1, Larvik – Tønsberg 54
Nasjonal rute 5, Hvittingfoss – Larvik 64
Nasjonal rute 5, Kongsberg – Rødberg – Smådøl-
dalen – Fv.40 - Rødberg

181

Nasjonal rute 7, Halden til Oslo 116
Nasjonal rute 7, Lillestrøm til Eidsvoll 63
Nasjonal rute 7, Buvika til Trondheim 26
Nasjonal rute 9, Halden til Osensjøen 352
Totalt 1013 km

Følgende strekninger, med distanser, er syklet i løpet av året:
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Rutesjekk langs Nasjonal rute 7, Pilegimsruta, ved 
Rygge – en av ti strekninger som ble rutesjekket i 
2020.

Veien videre

Registreringene som er gjort av særlig 
trygghetsaktor og skilting, viser at det er 
til dels store utfordringer og mangler langs 
for eksempel flere av de nasjonale rutene. 
Dokumentasjon av (u)trygge strekninger og 
nøyaktig plassering av manglende/feilopp-
satte skilt vurderer SLF som kritiske faktorer 
ved en sykkelrute, faktorer som bør være av 
interesse for alle som eier, organiserer eller 
vedlikeholder en slik rute. 

Det unike helhetsbildet som Rutesjekk- resultatene 
viser, må sies å ha et stort potensial i en rekke sam-
menhenger, både på Nasjonale ruter, dags-/destina-
sjonsturer og pendlerruter knyttet til Sykkelvennlig 
arbeidsplass. Med tanke på tilstanden som er observert 
på eksempelvis nasjonale ruter, vil bruk av Rutesjekk 
kunne ha stor verdi, inkludert sjekk av hver sjekkes for 
eksempel hvert tredje eller fjerde år. Det kan da tenkes 
litt enklere varianter, der man for eksempel kun tester 
trygghetsfaktor og skilting.

Dette er utgangspunkt for videre utviklingsarbeid i 
SLF-regi i 2021.

Resultater

Resultatene man får ved Rutesjekk, gir 
nyttig info for SLF som organisasjon, for 
LET-prosjektet og for de ulike oppdragsgi-
vere. Det er særlig forhold rundt trafikk og 
trygghet som har vært av interesse, og som 
er vektlagt i SLFs rapporter. Den detaljer-
te tilstandsrapporten er ikke minst et godt 
verktøy for de som ønsker å videreutvikle 
en slik rute. Det gjelder ikke bare sykkelin-
frastrukturen, men også skilting, opplevel-
ser og tilbud langs veien. 

Registreringene som gjøres, er grunnlaget 
for rapportene SLF skriver, inkludert vurde-
ring og beskrivelse av ruta, en oppsumme-
ring av funnene og anbefalinger. Funnene 
brukes også i stor grad som grunnlag ved 
bruk av et nyutviklet 5-stjernerssystem SLF 
har laget for å klassifisere og markedsføre 
sykkelruter, og som skal rulles ut i 2021. 
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Kartlegging Buskerudbyen

Utgangspunktet er at kommunegren-
ser har endret seg, og eksisterende 
kart er utdaterte. I tillegg er det 
ønske om å få mer informasjon som 
kan bidra til å oppfylle Buskerudby-
ens visjon om å gjøre det enkelt for 
besøkende, turister og nye syklister å 
finne gode sykkelruter og smarte vei-
ene lokalt, samt gi dem ideer om hvor 
de kan bruke sykkelen mer. Før nye 
kart kan trykkes og digitaliseres, må 
grunndata være på plass, og i dette 
oppdraget var det behov for oppdate-
ring i Open Street Map (OSM), noe SLF 
har god kompetanse på. 

Høsten 2020 påbegynte SLF et 
arbeid med nye kartløsninger, 
med Buskerudbyen (Lier, Dram-
men, Øvre Eiker og Kongsberg) 
som oppdragsgiver.

Fakta om OSM
• Et åpent datasett for alle 
kartdata som kan brukes fritt 
av alle, og som oppdateres 
av frivillige og bedrifter fort-
løpende. 

• Svært mange kartløsninger 
bygger på SOM, og det at det 
er mange som vil bidra med 
frivillig arbeid, gjør det til det 
best oppdaterte kartgrunn-
laget. 

• Gode oppdateringer i OSM 
gir bedre kvalitet på sykkel-
info og bedre rutevalg inn i 
mange kartløsninger.

Gjennom dette oppdraget sørger SLF for at riktig informasjon ligger inne i OSM knyttet til 
sykkelinfrastruktur og for ulike points of Interest i Buskerudbyen. Mye av arbeidet gjøres fra 
pc, men det er også behov for å være ute i felten og inspisere aktuelle sykkelveier for å sørge 
for god oppdatering. Dette er blant annet gjort langs deler av den potensielle Sølvveien fra 
Kongsberg til Oslo.

Dette er et pågående prosjekt.

Under kartleggingen inspiserer SLF aktuelle 
sykkelveier for å sørge for god kartoppdatering. 
Her fra Sølvveien v/Gamle Fiskum kirke.
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Sykkelsommer

Kampanjeinngangen på syklistforeningen.no.

En undersøkelse Yougov gjennomfør-
te for SLF i juni, viste at 1 av 10 over 18 
år hadde planer om å reise på sykkel-
ferie md minst én overnatting i løpet 
av sommeren. Dette tilsvarer over 
400 000 sykkelturister.

Også sekretariatet opplevde stor 
interesse for sykkelopplevelser, og 
gjennom en digital portal på egen 
nettside samt løpende pressekontakt 
ble tips til feriemål, utstyr og pakking 
samt koronatilpasset informasjon 
presentert. Siden det ble forventet at 
mange skulle reise på sin første syk-
kelferie, også med familie på tur, ble 
informasjonspakken spesielt tilpasset 
råd for denne gruppen.  

«Sykkelsommer 2020» – dette var 
SLFs kampanjesatsing for å møte et 
stort behov for tips og råd om tu-
rer og turforslag når tilnærmet alle 
skulle feriere i eget land. Mange øn-
sket å finne fram sykkelen og bruke 
den i ferien – på dagstur og turer 
over flere dager.
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Sykkelsommer

Nettsiden vår, www.syklistfore-
ningen.no, hadde 25 000 brukere 
og 56 000 sidevisninger i løpet av 
knappe åtte kampanjeuker i perio-
den juni–august. I samme periode 
nåde vi enda flere via egne sosiale 
medier-kanaler samt i nyhetsbrev 
til medlemmer. Men den virkelig 
store spredningen fikk vi gjennom 
distribusjon til samarbeidspart-
nere, lokale turistkontor, finn.
no, VisitNorway og dagspresse. Et 
eksempel er tips og råd med SLF 
som kilde i nyhetsbrev til rundt 
50 000 medlemmer av lojalitets-
programmet «Scandic Friends». 
Mens VG lagde en dobbeltside med 
vår sykkelturekspert, Øyvind Wold, 
som guide – en sak som også ble 
nettpublisert.

SLF presenterte fem familievennlige sykkelturer i VG 18. juni.

Portalen favnet disse ni bærende temaene:

Oppfordringen var: «Klikk deg inn, les mer og la deg inspirere til en sommer 
på to hjul!»
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Spørreundersøkelse om tursykling

Gjennom arbeidet med Sykkelsommer ble det avdekket et stort behov for et systematisk løft av nasjo-
nale og regionale sykkelruter. På denne bakgrunn gjennomførte SLF på høsten en medlemsundersøkel-
se som kan danne grunnlag for hvordan SLF bør jobbe videre med fritidssykling. På spørsmålet om hva 
som er viktigste innholdet for en nettside om tursykling kommer «Kart med rutene tegnet inn opp» 
som høyest prioritert. 
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Veien videre

Det gjenstår fortsatt mye for å sørge for at Norge virkelig blir et sykkelferieland, 
inkludert brukervennlig og relevant informasjon, og Sykkelsommer-innholdet 
som er bygd opp, vurderes som aktuelt også neste år. 

17% planlegger å sykle der de skal feriere.

Èn av ti har planer om å reise på sykkeltur

Nesten halvparten har planer om å bruke sykkel på nærturer eller 
dagsturer i nærmiljøet.
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1 av 10 over 18 år hadde i 2020 planer om å reise på sykkelferie i sommer (inkludert minst én overnat-
ting). Det var noen av resultatene fra en landsdekkende undersøkelse Yougov gjennomførte for Syklist-
foreningen. Dette tilsvarer over 400 000 sykkelturister.
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#klisterfri påske

Sykkelorientering, grønne påsketurer og smittefri sykling var blant te-
maene som ble presentert i påskesatsingen.

Slik innledet SLF en egen aktivitets-
kampanje i april, med mål om å inspi-
rere og engasjere det norske folk til en 
aktiv og koronavennlig påske for nor-
ske familier. Den ble gjennomført med 
støtte fra Norsk Friluftsliv, som SLF er 
medlem av, og Miljødirektoratet. I alt 
seks tilbud ble presentert på kampan-
jesiden og løftet fram på sosiale medi-
er, både organisk og gjennom sponset 
innhold. I tillegg ble digitalutgaven av 
medlemsmagasinet Syklistene lagt ut 
som et gratis påsketilbud på kampanje-
siden – som inspirasjon til å komme seg 
ut på sykkel.

«Syklistenes Landsforening gir deg 
#klisterfri påske — med mekke- 
og turtips og inspirasjon til å lage 
din egen sykkelbane i hagen. Og 
stressfrie Grønne sykkelruter er den 
beste medisinen mot brakkesyke i 
disse koronatider.»
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#klisterfri påske Rekkevidde

Gjennom nettsiden og sosiale medier nådde 
kampanjen ut til 66 000 personer gjennom 
organisk og sponset innhold i løpet av pås-
ken. Og etter ytterligere to uker var den tota-
le rekkevidden på disse plattformene passert 
100 000. 
I tillegg ble det sendt ut nyhetsbrev til med-
lemmer. Kampanjen fanget også interessen 
i flere nyhetsmedier, deriblant Hamar Arbei-
derblad, Vårt Oslo og Nordstrands Blad (alle 
pluss-saker).

Martin L. Henjum (11) løste oppgavene som vi hadde i 
Hamar, ett av ni steder med sykkelorientering og quiz i 
påsken.

Veien videre

Innholdet i flere av tiltakene ble senere på 
året brukt som grunnlag for å promotere 
helsefremmende, koronavennlige aktiviteter, 
særlig knyttet til Sykkelsommer (se omtale 
ovenfor). Og i tidsrommet mellom påske-
aktiviteten og sykkelferieopplegget ble det 
lagt inn søkemotoroptimalisering for Grønne 
sykkelruter i Google.
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Sykkelens dag

– Jeg elsker elsykkelen min, sier Evy Holand, som ikke har angret en dag på at hun for fire år siden byttet ut 
motorsykkel med sykkel. Hun var blant flere hundre som fikk sykkellykter av SLF og samferdselsminister Knut 
Arild Hareide under utdeling i Torggata i Oslo under Europeisk mobilitetsuke.

Sykkelens dag markeres vanligvis rundt 3. 
juni, som er Verdens sykkeldag, innstiftet av 
FN, men grunnet koronasituasjonen ble den 
i 2020 flyttet til høsten. Satsingen ble slått 
sammen med Synlig syklist og lagt til Eu-
ropeisk mobilitetsuke 16. til 22. september. 
Betydelig aktivitet ble lagt til 22. september – 
Verdens bilfrie dag.

Fra Alta til Mandal

Gjennom kampanjevirksomheten fremmes 
verdien av sykkelen som transportmid-
del. Blant aktivitetene i 2020 nevnes kidical 
mass, lykte- og refleksutdelinger, etablering 
av Grønne sykkelruter, sykkelkurs for eldre 
og minoritetskvinner, guidede sykkelturer, 
pop-up-sykkelverksted, sykkelspørreun-
dersøkelse, sykkelbefaringer, kartlegging av 
urbane snarveier og utdeling av blomster til 
syklister. Markeringene ble gjennomført fra 
Alta i nord til Mandal i sør.

Sykkelens dag og Synlig syklist er 
publikumsrettede kampanjer, med 
arrangementer fra nord til sør hvert 
år. Lokallagene har en sentral rolle i 
mange av arrangementene, I tillegg er 
samarbeidspartnere som kommuner, 
fylkeskommuner og politiet involvert. 
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Sykkelens dag

Lykteutdeling

I tillegg til lykteutdelinger i regi av 
lokallagene delte SLF tusenvis av 
sykkellykter i samarbeid med kom-
muner og fylkeskommuner ved kol-
lektivknutepunkter og skoler. Her 
deltok ordførere, politi, sykkelkoor-
dinatorer, Trygg Trafikk og Statens 

«Begrens trafikken, ikke barna» var temaet for den rullende kidical mass-marke-
ringen under Verdens bilfrie dag. SLF Oslo og Aksjon Strømsveien ønsker enda tydeli-
gere prioritering av myke trafikanter og en by som er trygg for alle fra 8 til 80.

vegvesen. SLF gjennomførte også 
en utdeling i samarbeid med sam-
ferdselsminister Knut Arild Hareide, 
en markering som skapte oppmerk-
somhet gjennom et direktesendt 
innslag på NRK Nyhetsmorgen. 
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Antall markeringer: 56
Utdeling gratis lykter: Nær 10 000
Utdeling gratis refleksbånd: Nær 10 000
Aktive lokallag: 13

Sykkelens dag i tall:



Omtale av Synlig syklist i Romerikes Blad 24. september.

Se og bli sett

Sammen med blant annet utviklingen 
av sykkeldyktig.no og gjennomføring 
av sykkelkurs for minoritetskvinner og 
eldre (se egne omtaler) inngår lykte-
utdeling og informasjon om både å se 
og bli sett, i SLFs arbeid for å trygge 
syklister på norske veier. Kampanjen 
er en del av innsatsområdene som er 
prioritert i Sykkelstrategisk dokument. 
Synlighet bidrar til god samhandling i 

trafikken reduksjon i antall trafikku-
lykker der syklister er involvert
.
Synlig syklist er også et oppfølgingstil-
tak forankret i Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet 2018–2021, som byg-
ger oppunder nullvisjonen – en visjon 
om et transportsystem der ingen blir 
drept eller hardt skadd.
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– Noen er glad i deg – bruk sykkellykt når høstmørket siger på, så blir du sett, hilste Nordre Fol-
los ordfører, Hanne Opdan, varmt til folk hun møtte på Ski stasjon under lykteutdeling sammen 
med SLF. Her med Gabriel Røer (17), leder av kommunens ungdomsråd. Han sykler daglig hjem-
mefra til stasjonen, en tur på åtte minutter.

Claude Rouget, Sietske Grijseels og Margrethe Maske Rabås er alle tre 
hverdagssyklister – og utgjør styret i nye SLF Tromsø.
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Lokallag

Det er opprettet kontakt flere ste-
der med tanke å stifte lokallag. Og 
på første dag i Mobilitetsuka i 2020 
gjenoppstod lokallaget i Tromsø – 25 
år etter at laget eksisterte sist. I sty-
ret sitter tre erfarne hverdagssyklis-
ter, inkludert Claude Rouget, som er 
tilbake i ledervervet. Sammen skal de 
jobbe for bedre sykkeltilrettelegging i 
Ishavsbyen. 

Arbeidet i, med og for lokallag står 
sentralt i SLF, og foreningen skal 
blant annet jobbe for å etablere 
flere lokallag i norske byer. 

Ved utgangen av 2020 teller forenin-
gen 16 lokallag. SLF Nord-Jæren og 
Ryfylke ble i 2020 vedtatt fusjonert 
med SLF Sør-Jæren og utgjør SLF 
Sør-Rogaland. SLF Drammen og Lier 
utvidet arbeidsområde og ble til SLF 
Drammen, Lier og Asker. Mens lo-
kallaget i Ås skal ha hele Follo som 
nedslagsfelt.
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Teams – ny arena for skolering i SLF-regi.

Webinarer og dialogmøter

SLFs digitale kompetanseprogram er en serie 
med faglige webinarer rettet mot lokallagene. 
Dette er en del av SLFs organisasjonsutvik-
ling og interne skolering. Innholdet er satt 
sammen etter dialog med lokallagene for å 
bidra til større gjennomslag i påvirknings-
arbeidet. Temaene kretser rundt relevant 
kunnskap innen politisk påvirkning, sykkeltil-
rettelegging, medvirkning, reguleringsplaner 
og pressearbeid. Høsten 2020 ble tre temaer 
løftet – frivillighetsarbeid, tiltak som leder til 
økt sykling og planprosesser.

Digitale kontaktmøter mellom lokallag og 
sekretariat ble opprettet i etterkant av at 
reiserestriksjonene kom på plass. Dialogen, 
som foregår på Teams, bidrar til inspirasjon 
og kunnskapsutvikling i lokallagsarbeidet og 
avdekker behov i lokallagene som sekretaria-
tet jobber for å etterkomme. 

Engasjement og påvirkning

Syklistenes Landsforenings 16 lokallag har 
styremedlemmer som bidrar med engasje-
ment og frivillig arbeid. Brukerinnsikten de 
representerer, er av stor verdi ved prosjek-
tering, valg av løsninger og evaluering av 
sykkeltiltak. Lagenes arbeid leder til aktivite-
ter og arrangementer, men også påvirkning 
gjennom høringsinnspill og kampanjer. Syk-
kelservice, mekkeverksted og informasjons-
arbeid er stikkord for noe av arbeidet, som er 
med på å senke terskelen for å ta sykkelen i 
bruk. Og medlemmer av flere lokallagsstyrer 
har deltatt på SLFs instruktørkurs slik at de 
kan gjennomføre sykkelkurs som SLF har ut-
viklet. Dette er kurs for minoritetskvinner og 
elsykkelkurs for seniorer (se egen omtale).
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Lokallagene er ikke minst «lytteposter» i SLF 
– de fanger opp hva som er viktig for økt sy-
klist «der folk bor». De fanger opp hva som 
viktig for å få flere opp på sykkelsetet i eget 
område. Her eksempler på initiativ som har 
betydning lokalt, her Bergen og Stavanger:

På kortere distanser inn mot sentrumsom-
råder er det et stort potensial for mer sykkel 
og mindre kollektivbruk. Rimelige bysykke-
labonnement, som del av en «koronakam-
panje» for sykkel, inngikk i en offensiv for 
smittefri transport i Bergen. Initiativet kom fra 
lokallaget i Bergen, sammen med Naturvern-
forbundet, Vestland fylkeskommune, Bergen 
kommune, Miljøløftet og Bergen næringsråd.

Gjennom Grønn transportkorridor har SLF 
Nord-Jæren og Ryfylke tatt initiativ til å få 
etablert en 4 kilometer lang forbindelse for 
gående og syklende mellom Schancheholen 
og Tasta på gamle E39 i Stavanger. Dette med 
bakgrunn i at det ikke er noen god sykkelvei 
fra nordvestsiden av byen og sørover mot 
Forus og Sandnes. Dette er et arbeid som 
fortsetter i 2021.

SLF Sammen med politikere, næ-
ringsråd og fylkeskommunen tok 
SLF Bergen og omegn initiativ til en 
tiltakspakke for å få flere til å vel-
ge sykkel under pandemien. Her fra 
bt.no 17. august.
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Beintøft

«Vår drømmeskolevei», slik elever i 5B på Nøkleby skole i Fredrikstad ser den 
for seg. Dette var blant en rekke bidrag til et av ukeoppdragene under Bein-

Gjennom fire konkurranseuker i september 
er målet med kampanjen 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 pedagogisk læringsmateriell basert på 
læreplanmål, knyttet opp mot tematikken i 
de ulike ukene. I materiellet som gikk til alle 
de 2245 deltakende klassene i 2020, var syk-
keldyktig.no og Hjertesone trukket inn som 
eksterne kilder (se egne omtaler). Dette er 
satsinger som SLF er tett involvert i.

Under det første av fire ukesoppdag skulle 
elevene blant annet vise hva som er bra og 
dårlig med skoleveien og skolegården deres. 
Her løftet mange av elevene fram gleden ved 
sykling – hvordan de ser for seg drømmesko-
leveien.

Som i de tre foregående åre-
ne var SLF aktiv bidragsyter og 
støttespiller under Miljøagen-
tenes Beintøft-aksjon i 2020, 
i tråd med mål i Sykkelstra-
tegisk dokument. Beintøft er 
Norges største gå og sykle til 
skolen-kampanje. Drøyt 49 
000 elever fra 1. til 7 trinn var 
påmeldt årets aksjon, og det er 
nest beste resultat, noe som må 
ses som et godt resultat med 
tanke på koronasituasjonen.  
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Oddevall skole i Lier bruker skolegården til å lære barna å 
sykle og undervise i veiskilt. Her fra premiering i forbindel-
se med Beintøft-deltakelse. Under markeringen delte SLF 
ut sykkellykter og reflekser.

I tillegg til å være samar-
beidspartner for aksjonen på 
landsbasis har SLF samar-
beidet med Buskerudbyen, 
som i 2020 satset spesielt på 
Beintøft. I de fire kommunene 
som Buskerudbyen omfattes 
av, var 2600 elever registrert 
som deltakere, og SLF delte ut 
sykkellykter og reflekser un-
der premiering på beste skole 
i området.

Påmelding fordelt på kommuner

Nr Kommune Antall elever Antall klasser

1 Trondheim 4824 173

2 Stavanger 3283 149

3 Karmøy 2454 115

4 Oslo kommune 2223 101

5 Kristiansand 2732 99

6 Bergen 2556 91

7 Sandnes 1776 78

8 Fredrikstad 1275 58

9 Drammen 1282 57

10 Lier 1067 51

11 Grimstad 1008 50

12 Røyken 925 40

13 Arendal 975 39



SLF inngikk i mars avtale med Viken 
fylkeskommune om å være partner 
ved 100 skolegårdsbesøk, tilknyttet et 
delprosjekt inn under det svensk-nor-
ske prosjektet «Fossilfri grenseregion 
2030». SLF skulle delta med aktivi-
tetsleder med mål om å lære og inspi-
rere grunnskoleelever til å sykle. Dette 
som del av SLFs arbeid rettet mot barn 
og unge. På grunn av pandemiutbrud-
det ble det oppstart først i august, 
men til tross for redusert antall besøk 
– rundt 50 – må tiltaket sies å ha vært 
en suksess.

Aktivitetene ble gjennomført på en 
smitteverntilpasset måte og skjed-
de i kohorter, sammen med Inspiria 
science center, Pedalen sykkelverk-
sted, Elbilforeningen og Trygg Trafikk. 
Skolegårdsprogrammet besto blant 
annet av en ferdighetsløype som ble 
ledet av SLF der elevene lærte om 
trafikkregler som syklist og fikk øvd på 
sykkelferdigheter. Videre fikk elevene 

vært med på sykkelfiks der de lær-
te det grunnleggende i å fikse egne 
sykler samt delta i konkurranser som 
sykkelquiz. Målet med besøkene var å 
få elevene til å forstå bruken av sykkel 
som et aktivt fossilfritt transportmid-
del samt å fremme sykkelglede og 
mestring.

«Fossilfri 2030» er en satsing i søn-
dre del av Viken (Østfold og Follo), 
samarbeider med blant annet samt-
lige kommuner i svenske Fyrbodal 
(nordvestre delen av Västra Götalands 
fylke). Det jobbes for en fossilfri bilpark 
og fossilfri transport i kommuner og i 
næringslivet innen utgangen av 2030.

På grunn av pandemiutbruddet
ble det oppstart først
i august, men til tross for redusert
antall besøk – rundt 50 – må tiltaket
sies å ha vært en suksess. Samlet 
deltok over 2000 elever på aktivitene 
under disse sykkeldagene.

Sjetteklasse på Dyrløkkeåsen 
skole i Frogn under sykkeldagen.

Skolesykling i Viken
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Allemannsrettens hus

Gjennom vinnerkonseptet «Allemannsrettens hus», som skal fylle toppetasjen i BG14B i Oslo, skal 
SLF jobbe for bærekraftig byutvikling. Illustrasjon: Kristin Jarmund arkitekter, C.F. Møller arkitekter 
og Rodeo Arkitekter

Utsikt til framtidige løsninger for friluftsliv, 
helsefremmende liv og bærekraftig mobili-
tet. Dette utgjør bærebjelker for utviklingen 
av det organisasjonene har som ambisjon 
at skal bli et opplevelses- og kompetanse-
senter av europeisk format, inkludert en 
takbygd nasjonalpark.

Høyhuset vil rage inntil 135 meter til værs 
når det står klart om fem–seks år. Det 
skal bli reist der den gamle postterminalen 
ligger i dag. Bygget er planlagt med natur, 
miljø og klima for øye, framholder KLP, som 
utlyste konkurransen og står bak prosjek-
tet. Det vil gi plass til flere tusen arbeids-
plasser, i tillegg til forretninger, serve-
ringssteder, kulturvirksomhet og nærmere 
2000 sykkelparkeringsplasser. Og Akers-
elva vil åpnes under Nylandsbrua, der den 
har ligget i kulvert siden 60-tallet.

Med ideen om «Allemannsret-
tens hus» vant Norsk Friluftsliv 
og Syklistenes Landsforening i 
2020 «Tidenes idékonkurran-
se, som det kom inn 204 bidrag 
til. Premien var 100 000 kroner 
og gratis leie av toppetasjen 
i det nye bygget BG14B i Oslo 
sentrum i ti år. 
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Allemannsrettens hus

Gjennom Allemannsrettens hus ønsker 
organisasjonene å inspirere til naturopp-
levelser i Norge og til bedre byplanleg-
ging, inkludert urbant nærfriluftsliv og 
bærekraftig mobilitet. Her står aktiv 
transport (gange og sykkel) sentralt. 
SLF ser sykkelens rolle i kontekst med 
samfunnsutvikling og fremtidens mobili-
tetsløsninger, herunder helsefremmende 
liv. Dette ligger til grunn for foreningens 
deltakelse i konkurransen og i arbeidet 
med å realisere konseptet. 

På bakkeplan, i tilknytning til Nordens 
største sykkelparkeringsanlegg, med 
minst 2270 p-plasser, jobber SLF med 
innhold til det som er tenkt som en 
sykkelhub. Blant det som er aktuelt, er 
et nasjonalt senter for sykkelturisme, 
sykkelverksted, mekkekafé, utlån av 
klassesett med sykler til klasser som skal 
på tur ut i marka, guidete turer, ferdig-
hetsløype knyttet til den digitale lærings-
plattformen Sykkeldyktig,no, sykkelkurs 
for minoritetskvinner og elsykkelkurs for 

eldre. Gjennom tilrettelegging for aktiv 
transport, langs stressfrie, hyggelige og 
trygge Grønne sykkelruter, skal det ur-
bane nærfriluftslivet ligge bare minutter 
unna. 

Urbanisering og natur har lenge stått i en 
motsetning, men det håper utbyggeren 
KLP og Norsk Friluftsliv og Syklistenes 
Landsforening å endre med dette pro-
sjektet.
Juryen for «Tidenes idékonkurranse», 
med direktør Knut Olav Åmås i Stiftelsen 
Fritt Ord i spiss, uttaler blant annet:

«Hvis det er miljømessig bærekraftig at 
mennesker bor i byer, må de også være 
attraktive å bo i. Først da blir de bære-
kraftige for mennesker på flere måter». 
Juryen viser til at det forslaget som 
utmerket seg, var «Allemannsrettens 
hus». «Forslaget er opptatt av urban 
natur og urbant friluftsliv, et tema som 
kommer til å være aktuelt lenge.»
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Fra «Norgesdagen», som ble arrangert i 
Bratislavas rådhus i anledning SLFs besøk

Intervju med nasjonalt samfunnsmagasin i Slovakia om 
sykkeltilretteleggingen i Oslo.

Utveksling med søsterorgani-
sasjon i Slovakia

Gjennom et tredagersbesøk hos Cykloko-
alícia i Slovakia i januar fikk SLF verdifull 
kunnskap om søsterorganisasjonens påvir-
kningsarbeid siden starten i 2010. Cyklo-
koalícias kan vise til forbedringer i landets 
sykkelinfrastruktur som følge av eget påvir-
kningsarbeid og bygger kompetanse blant 
annet gjennom deltakelse i internasjonale 
prosjekter knyttet til bærekraft, sykkelinfra-
struktur og klimaendringer. Og SLFs besøk 
er del av et utvekslingsprosjekt gjennom EU. 

De tre dagene var fylt med befaringer, 
samtaler med medlemmer, lokallagsrepre-
sentanter, styremedlemmer og leder samt 

en «Norgesdag» i Bratislavas rådhus. Der 
holdt generalsekretær, fagsjef og kommu-
nikasjonssjef foredrag om sykkelutviklingen 
i Oslo, vintervedlikehold for syklister samt 
samarbeidet om skolesatsingene Hjertesone 
og Sykkeldyktig.no. Dette var seminar som 
samlet 70 deltakere, inkludert medlemmer, 
politikere, byråkrater, konsulenter, syk-
kelkoordinatorer og andre interesserte, og 
innleggene skapte grunnlag for diskusjoner 
om veien videre for bedre tilrettelegging i 
Slovakia.

Cyklokoalícias kan vise til forbedringer i 
landets sykkelinfrastruktur takket være på-
virkningsarbeid. Organisasjonen henter ikke 
minst inspirasjon gjennom å delta i interna-
sjonale prosjekter innen bærekraft, sykkelin-
frastruktur og klimaendringer. 

På grunn av pandemien kan det hende pro-
sjektet blir avsluttet uten en planlagt gjenvi-
sitt til Norge.

SLF er medlem av European Cyclists’ 
Federation (ECF) og skal bidra til at 
ECF styrker sin posisjon som lobbyist 
og maktfaktor i europeisk sykkelpoli-
tikk, herunder å delta i internasjonale 
prosjekter med søsterorganisasjoner.
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Gjennom ordningen har SLF også 
formidlet gode «koronaråd», som 
vi har delt aktivt i egne kanaler samt 
spredd i dagspresse.

Eksplosiv vekst i sykkeltrafikken

«Tidlig vår og frykt for koronasmitte 
gjør det mer attraktivt enn noensinne 
å velge sykkelen til jobb», skrev SLF 
og Norsk Friluftsliv i en felles presse-
melding som gikk ut via NTB 11. mars. 
Og riktig:
Under pandemien meldte mange byer 
om en sykkelboost, i stor grad knyt-
tet til nettopp arbeidsreiser, og SLFs 
Sykkelvennlig arbeidsplass-team 
opplevde etter hvert en rekord-
stor interesse for å tilrettelegge for 
jobbsykling. 

Oslo hadde aller størst rapportert 
vekst i sykkeltrafikken. I perioden 
mars–oktober var økningen på hele 
28 prosent . Og i løpet av høsten var 
antall registrerte passeringer på syk-

Sykkelvennlig arbeidsplass

Det å vite at syk-
kelen din står trygt 
og at klærne dine 
kan tørke uten å 
være til sjenanse 
for kollegaer, er 
for mange viktige 
forutsetninger for 
å velge sykkel til 
jobb.

150 sertifiserte bedrifter

I desember 2020 rundet SLF 150 
sertifiserte bedrifter med i alt over 
30 000 ansatte. Det er en dobling 
fra 2019. Rundt 80 prosent av be-
driftene har inntil 200 ansatte. Flere 
av arbeidsstedene har mange tusen 
ansatte. 

I 2020 sertifiserte og re-sertifiserte 
SLF arbeidsplasser i Oslo (se neden-
for), Lørenskog, Kristiansand, Sarps-
borg, Drammen, Hokksund, Asker og 
Bergen. Etter at pandemien brøt ut, 
ble det utfordrende å aktivt oppsøke 
bedrifter, og i perioden mars–juni 
var bedriftene avventede til sertifise-
ring siden få ansatte var til stede på 
arbeidsplassene. 
Etter sommeren var det en stadig 
økende interesse for ordningen, og 
gjennom Sykkelvennlig arbeidsplass 
bidro SLF med tilrettelegging for lett 
tilgjengelig, trygg og tilstrekkelig 
sykkelparkering ved mange arbeids-
plasser, noe som er hovedmålet med 
konseptet. 
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  https://www.aftenposten.no/oslo/i/7K7ePW/flere-tusen-skal-
faa-oekonomisk-stoette-for-aa-sykle-i-vinter
  Oslo kommune v/ Bymiljøetaten

– Dere imponerer, sa Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim da hun ga det synlige beviset på at 
Ahus Nordbyhagen er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Viseadministrerende direktør 
Jørn A. Limi mottok plaketten. Miljøkoordinator Trine Chr. Helge på Ahus (t.h.) og prosjektleder 
for Sykkelvennlig arbeidsplass, Lotte Frost, var også til stede under overrekkelsen. Foto: Wikdahl 

keltellerne over 54 prosent høyere enn 
i tilsvarende periode i 2019. I november 
var tallet 73 prosent . Ifølge Reisevane-
undersøkelsen var sykkelandelen i Oslo i 
2019 5 prosent, og denne forventes altså 
å øke betraktelig i 2020. 

Videreførte samarbeidet i Oslo

I 2019 inngikk SLF og Sykkelvennlig 
arbeidsplass et samarbeid med Klima-
etaten i Oslo kommune. Denne avtalen 
ble videreført i 2020 innenfor de sam-
me rammene. Målet er å bidra til økt 
oppmerksomhet om sykkel i kommu-
nen, sørge for bedre tilrettelegging ved 
arbeidsstedene samt motivere flere til å 
sykle til jobb. 

Gjennom dette samarbeidet tilbys alle 
kommunale arbeidsplasser råd og vei-
ledning underveis og kan i tillegg søke 
om midler til utbedringer og tiltak gjen-
nom ordningen Grønn jobbreise. I 2020 
kunne kommunale arbeidsplasser også 
søke om å få et omreisende sykkelverk-
sted på besøk, helt gratis. 

SLF hadde ved utgangen av 2020 serti-
fisert 94 kommunale arbeidsplasser, og 
ordningen må sies å ha blitt svært po-
pulær. I 2020 jobbet SLFs team spesielt 
mot skolesektoren og sertifiserte totalt 
21 skoler. Sykkelvennlig arbeidsplass vil 
i tråd med prioriteringer i SLFs vedtatte 
strategi fortsette arbeidet med å inngå 
langsiktige strategisk viktige avtaler 
med blant annet kommuner samt næ-
ringsforeninger. 
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Første sykehus og universitet

2020 har vært et år med flere store prosjek-
ter knyttet til Sykkelvennlig arbeidsplass. 
Tidlig i år ble Ahus Nordbyhagen, som første 
sykehus i Norge, sertifisert som Sykkel-
vennlig arbeidsplass. 5500 av i alt 9000 
Ahus-ansatte jobber på Nordbyhagen, som 
er sykehusets største lokasjon, og ledelsen 
valgte denne delen av arbeidsplassen som 
første sted for sertifiseringen. Sykehuset ser 
sertifiseringen i sammenheng med mål om 
reduserte klimautslipp.

Sammen med Reis Smart og Buskerud-
byen har SLF en pågående sertifisering av 
Hokksund Nærsenter, der foreningen også 
gjennomfører en større kundeanalyse for å 
avdekke hvilke tiltak de besøkende mener 
kan bidra til høyere sykkelandel. Vi har også 
påbegynt samarbeid med flere kommuner, 
deriblant Asker. Årets mest banebrytende 
samarbeid er inngått med Universitet i Ber-
gen, der SLF har påbegynt en sertifisering av 
hele universitet med sine 4 000 ansatte og 
18 500 studenter. 

Videre arbeid

Sykkelvennlig arbeidsplass hadde i 2020 
en omsetning på godt 2,1 millioner. Dette 
til tross for en periode på over fire måneder 
uten oppsøkende kundekontakt etter at 
pandemien brøt ut. Et viktig mål i 2021 er å 
nå ut til flere store arbeidsplasser og kom-
muner. 
SLF har i 2020 kun hatt sertifisering av ett 
bygg, Hokksund Nærsenter. Vi vil jobbe vi-
dere med konseptet i 2021, blant annet som 
deltaker i referansegruppen «mobilitet» i 
revidering av miljøsertifiseringsverktøyet 
BREEAM, som er for bygninger. I tillegg vil 
videre utvidelser av konseptet Sykkelvenn-
lig bli vurdert. Sykkelvennlig arbeidsplass 

vil også prioritere et tettere samarbeid med 
lokallagene angående sertifisering av ar-
beidsplasser. 

I tråd med prioriterte innsatsområder i 
Sykkelstrategisk dokument er innmeldingen 
for Sykkelvennlig arbeidsplass-ansatte blitt 
forenklet. Dette med mål å få flere ansatte 
i sertifiserte bedrifter til å melde seg inn. 
Intensjonen i inneværende år var, i tråd med 
målene, å også utvikle en egen mediepakke 
samt etablere relevante medlemsfordeler 
for både Sykkelvennlig arbeidsplass- og 
SLF-medlemmer. Dette arbeidet ble påbe-
gynt i 2020 og vil bli videreført i 2021.
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1 Avantor  
2 Renovasjonsetaten i Oslo
3 Oslo kemnerkontor, Gjøvik rådhus, Kallesten revisjon
4 PwC 
5 Bydel Nordre Aker
6 Bryn brannstasjon, Popsenteret, bydel Vestre aker
7 inspiria 
8 Undervisningsbygg
9 Cowi 
10 Briskeby brannstasjon

10 på topp

Rangeringen viser hvilke 
arbeidsplasser som har 
scoret høyest i vurderingen 
av hvor godt det er tilret-
telagt for sykling, bygd et 
50-tall kriterier.



Kommunikasjon

Avisa Nordland 18. januar. Dette er en av 18 publiserte versjoner av NTB-reportasjen der SLF er en 
sentral kilde.

SLF har i 2020, som tidligere år, markert seg i 
en rekke mediesammenhenger. Flest treff er 
knyttet til en reportasje om langtur på elsykkel 
der SLFs tester var en sentral kilde for tips og 
råd. Saken (NTB) ble spredd i 18 papir- og net-
taviser i januar. Mer enn noen ante, pekte den 
fram mot den spesielle situasjonen med pan-
demien gjennom det meste av 2020. Mange 
ferierte i eget land, og mange dro på sykkeltur 
– og dette er blant mye stoff om ferie på to 
hjul der SLF var kilde.

Samlet, ut fra omtale i flere omganger, er det 
bøteleggingen av og høyesterettsdommen 
mot Ivar Grøneng for «unødig hindring» av 
annen trafikk som resulterte i flest treff for SLF. 

SLF var involvert i denne saken både under 
behandling i tingretten og lagmannsretten og 
ved anke til og dom fra Høyesterett, der SLF 
var parthjelp (se egen omtale). Også en sak 
om å komme i form på sykkel, fra Schibsteds 
Sprek-redaksjon, og stoff om trygghet for sy-
klister og rekordmange syklister kommer høyt 
opp i SLFs mediestatistikk.

Vi ser i det hele tatt et større mangfold av 
saker SLF 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 og 
Grønne sykkelruter.
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Kommunikasjon
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Rapporter fra SLF medieverktøy viser 568 
omtaler i 2020, mot 721 i 2019, 888 i 2018 
og 846 i 2017. En viktig årsak til nedgangen 
fra tidligere er noe redusert ressursbruk på 
kommunikasjon i forbindelse med pande-
mien og i den sammenheng permitteringer 
i SLF. Samtidig er det noen treff i 2020 som 
ikke er registrert i SLFs overvåkningssystem, 
som flere saker levert til Gjensidige og omta-
le i Scandics nyhetsbrev (se egen omtale av 
Sykkelsommer). I tillegg ble SLF profilert på 
TV 2s kanaler 1. pinsedag gjennom en egen-
produsert film kalt «Din reise», om livsløpet 
med sykkelen.
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«Jeg skal være der når 
mamma slipper taket.» 
Fra SLFs profilfilm, vist på 
TV 2s kanaler 1. pinsedag.

Filippa Louise (11) var blant elevene NRK Supernytt intervjuet under lan-
seringen av www.sykkeldyktig.no, sendt på kanalen 27. februar.
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Kronikk om hvordan 
myndighetene skal 
sikre miljøvennlig, ef-
fektiv og smittesikker 
mobilitet, publisert på 
nrk.no 11. mai.

Innslag på NRKs nyhetsmorgen 20. mai i forbindelse med overlevering av opprop for sykkel og 
gange til samferdselsminister Knut Arild Hareide i regi av SLF.
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Statsråd Bent Høie takket ja til invi-
tasjon fra Syklistenes Landsforening 
om å bli med på sykkeltur i Oslo 24. 
september. TV 2 Nyhetskanalen in-
tervjuet han og SLFs generalsekretær 
på direkten før turen startet.

Kronikk fra SLFs generalsekretær 
publisert på nettmagasinene Pan og 
Harvest 29. juni.

Direktesendt innslag på NRKs Ny-
hetsmorgen med turekspert Øyvind 
Wold.
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SLFs Øyvind Wold om planlegging av og pakking til sykkeltur, publisert 
på Visit Norways nettside våren 2020.
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Hovedstyrets beretning 2020
Syklistenes Landsforening (SLF) er en ideell, uavhengig landsomfattende medlemsforening, 
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 transport-
middel til hverdagen og til fritidsturer. 

Styret har i 2020 bestått av Baard Amundsen, Anne Haabeth Rygg, Randi Kiil, Eva Prede, Emil 
Snorre Alnæs, Geir Egilsson, Liv Paulsen. Varamedlemmer har møterett til styremøtene og 
har bestått av Gjermund Abrahamsen og Trond Solem. Styret har gjennom året gjennomført 
5 styremøter hvor 49 saker er blitt behandlet. De to første møtene ble gjennomført i 
Storgata 8, mens de resterende ble gjennomført digitalt (Teams).

Grunnet pandemien ble 2020 et ekstraordinært driftsår for Syklistenes Landsforening. Etter 
nedstengningen 12. mars ga styret generalsekretær mandat til å vurdere og implementere 
nødvendige tiltak. Det ble umiddelbart gjennomført en kartlegging hvordan ulike 
innsatsområder kunne bli påvirket, nye arbeidsrutiner for sekretariatet ble implementert, 
flere poster på budsjettet ble betydelig revidert og en økonomisk handlingsplan ble utviklet 
og satt i kraft. Den økonomiske situasjonen og prognosene ble løpende vurdert, og 
inntektstap som følge av effekter av pandemien ble i slutten av mars estimert til å kunne 
havne på drøye 2 millioner kroner. Flere oppgaver og oppdrag måtte avlyses eller bli satt på 
vent når landet ble nedstengt, blant annet ble ordrepågangen til Sykkelvennlig arbeidsplass 
nærmest borte over natten og den nasjonale sykkelkonferansen som var planlagt holdt i 
Stavanger i mai måtte avlyses. Inntektstapet som følge av avlysningen ble senere delvis 
kompensert gjennom en krisepakke til frivilligheten fra Kulturdepartementet.

I tråd med myndighetenes anbefalinger innførte SLF f.o.m. 16. mars obligatorisk 
hjemmekontor for alle sine ansatte. Fra juni ble dette lempet noe på og det ble praktisert en 
løsning med noe hjemmekontor og noe arbeid på kontoret. Etter påbud fra Oslo kommune 
gikk SLFs ansatte tilbake til hjemmekontor fra 29. oktober. Et påbud om har vedvart inn i 
2021.

En situasjon med omfattende restriksjoner, langvarig hjemmekontor og manglende kollegialt 
samvær kan oppleves som krevende. Omstillingen til hjemmekontor og digitale møter og 
utstrakt bruk av digitale arbeidsverktøy har likevel etter forholdene fungert godt. 
Sekretariatet ser imidlertid frem til restriksjonene oppheves slik at de kan samles igjen, det 
forventes at det vil være positivt for arbeidsmiljøet.

Ingen ansatte i SLF sentralt har vært utsatt for skader eller ulykker i arbeids medfør. 
Sykefraværet i foreningen har vært på et lavt nivå i mange år. I 2020 var sykefraværet på 3 
prosent mot 1,5 og 2,5 prosent i henholdsvis 2019 og 2018. Antall årsverk i 2020 var 9,1 
fordelt med 4,9 på menn og 4,2 på kvinner. 3,3 årsverk har vært midlertidige stillinger. 

Foruten sekretariatet består SLFs organisasjon av 16 lokallag og 9781 medlemmer etter 
følgende inndeling:



Medlemstype 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Hovedmedlemsskap 6222 5927 5691 5831

Familiemedlemskap 1622 1593 1579 1370

Hustandsmedlemsskap 1636 1732 1771 1747

Ungdomsmedlemskap      256   242   250 257

Andre   132   149   245 576

Sum 9868 9643 9536 9781

SLF har ingen rentebærende gjeld, og pengeplasseringene er i bank. Styret mener at det ikke 
er noen vesentlige risikoforhold som truer driften av SLF, slik at foreningen kan arbeide 
videre for å bedre rammevilkårene for eksisterende og kommende syklister.

Styret ønsker å gi honnør til administrasjonen for deres håndtering av alle utfordringer som 
har fulgt i kjølvannet av pandemien. Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende 
bilde av foreningens stilling og resultat i 2020. Resultatet er et overskudd på kr. 1 863 462. 
Det bekreftes at årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, og styret 
bekrefter at forutsetningen er til stede. Etter disposisjon av overskuddet er egenkapitalen 
økt til kr 5 490 131. Styret vil takke alle lojale medlemmer, frivillige, partnere og ansatte i 
sekretariatet for et godt samarbeid i året som gikk.

Oslo, 7. mai 2021

Baard Amundsen
styreleder

Anne H. Rygg Emil Snorre Alnæs Geir Egilsson
nestleder styremedlem styremedlem

Randi Kiil Liv Paulsen   Eva Prede
styremedlem styremedlem styremedlem

 Morgan Andersson
   generalsekretær
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Resultatregnskap for 2020
SYKLISTENES LANDSFORENING

2020 2019Note

5 280 7221 5 292 162Salgsinntekt
6 572 5352 5 775 993Annen driftsinntekt
11 853 257 11 068 155Sum driftsinntekter

0 (406 007)Varekostnad
(6 054 925)9 (6 094 709)Lønnskostnad

(38 776)4 (38 776)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
(3 898 436)3 (3 884 588)Annen driftskostnad
(9 992 137) (10 424 080)Sum driftskostnader

1 861 120 644 075Driftsresultat

5 017 1 857Annen renteinntekt
350 0Annen finansinntekt

5 367 1 857Sum finansinntekter

(2 833) 0Annen rentekostnad
(192) 0Annen finanskostnad

(3 025) 0Sum finanskostnader

2 342 1 857Netto finans

1 863 462 645 932Ordinært resultat før skattekostnad

1 863 462 645 932Ordinært resultat

1 863 462 645 932Årsresultat

Overføringer
1 863 462 645 931Annen egenkapital
1 863 462 645 931Sum



Balanse pr. 31. desember 2020
SYKLISTENES LANDSFORENING

2020 2019Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

73 724 112 500Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
73 724 112 500Sum varige driftsmidler

73 724 112 500Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

280 4495 1 707 143Kundefordringer
1 247 1726 1 585 491Andre fordringer
1 527 621 3 292 634Sum fordringer

5 518 2967 1 827 912Bankinnskudd, kontanter og lignende
5 518 296 1 827 912Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

7 045 917 5 120 546Sum omløpsmidler

7 119 641 5 233 046Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2020
SYKLISTENES LANDSFORENING

2020 2019Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

5 490 131 3 626 669Annen egenkapital
5 490 131 3 626 669Sum opptjent egenkapital

5 490 131 3 626 669Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld

266 2528 245 985Leverandørgjeld
567 47910 697 871Skyldige offentlige avgifter
795 779 662 522Annen kortsiktig gjeld

1 629 510 1 606 378Sum kortsiktig gjeld

1 629 510 1 606 378Sum gjeld

7 119 641 5 233 047Sum egenkapital og gjeld

Oslo 07.05.2021

Baard Ole Amundsen
Styrets leder

Anne Haabeth Rygg
Nestleder

Randi Helene Kiil
Styremedlem

Eva Preede
Styremedlem

Emil Snorre Alnæs
Styremedlem

Liv Jorstad Paulsen
Styremedlem

Geir Egilsson
Styremedlem

Pherole Morgan Andersson
Daglig leder



Noter 2020
SYKLISTENES LANDSFORENING

Regnskapsprinsipper og virkning av pronsippendring
Regnskapsplikt mv.
SLF (Syklistenes Landsforening) er mva pliktig og har begrenset regnskapsplikt jfr regnskapslovens §12 2.ledd.
Fra og med 01.01.2002 følger regnskapsåret kalenderåret. SLF er godkjent som skattefri forening. 

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester og andre inntekter inntektsføres etter hvert
som de leveres/opptjenes. Offentlige tilskudd inntektsføres etter bruttometoden som driftsinntekt og resultatføres
samtidig med den inntekt den skal øke eller kostnad den skal dekke. Medlemskontingenter inntektsføres på
betalingstidspunktet. 

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett åt etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og
antatt virkelig verdi. 

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmider nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å
være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stedet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipper fra 2019 og 2020.



Note 1  Salgsinntekter

Medlemskontingenter            2 606 018
Annen inntekt            2 674 704
Sum              5 280 722

Note 2  Andre driftsinntekter
Tilskudd samferdsels departementet          3 700 000
Andre tilskudd            1 343 426
Annen driftsrelatert inntekt          1 529 109
Sum              6 572 535

Covid19 kompensasjonspakke fra Lotteri og Stiftelsestilsynet på 912 325 NOK er inntektsført under annen
driftrelatert inntekt.

Note 3  Andre driftskostnader
Kostnader lokaler            687 719
Andre leiekostnader              53 584
Driftsmaterialer, datautstyr, programvare o.l.        307 429
Honorar revisjon             75 625
Honorar regnskap             94 610
Annen fremmed tjeneste            609 776
Data/internett, trykksaker, aviser o.l.                          1 248 200
Telefoner/internett, porto o.l.          223 941
Bilgodtgjørelse, reisekostnader          121 498 
Reklamekostnader            221 268 
Andre kostnader            254 785
Sum                              3 898 435

Note 4  Avskrivninger
Avskrivninger kontormøbler          38 776

Note 5  Kundefordringer
Kundefordringer reskontroført          275 471
Opptjent, ikke fakturert inntekt              4 978
Sum              280 449

Note 6  Andre fordringer
Andre tilskudd               840 000
Depositum                 376 210
Andre forskuddsbetalte kostnader               30 962
Sum              1 247 172

Note 7  Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkskonto            192 273
Øvrige konti                              5 326 023
Sum                              5 518 296



Note 8  Leverandørgjeld
Bison Tm AS            57 338
Berge&Lundal AS            12 500
European Cyclists' Federation          15 738
Frost Kommunikasjon            48 875
Polinor AS              79 157
Telenor Norge AS              7 488
Winorg AS              12 600
Von Kommunikasjon AS                                 6 750
Div andre smågjeld            25 806
Sum                               266 252

Note 9  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser
Lønn, feriepenger            4 998 398
Innskuddspensjon               243 659
Andre personalkostnader                                 812 868
Sum              6 054 925

Antall årsverk: 9,1

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende
pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Godtgjørelser
Generalsekretær                695 274
Honorar revisor                  75 625

Note 10  Skyldige offentlige avgifter
Skattetrekk              191 882
Arbeidsgiveravgift            116 647
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger          62 240
Skyldig mva             196 710
Sum              567 479
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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 2020, 
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 2020, 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.



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av 
revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 7. mai 2021
berge & lundal revisjonsselskap as

*elektronisk signering

Christian Jensen
Statsautorisert revisor
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