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Årsmelding 2021, Rogaland syklistforening

Forrige årsmøte ble avholdt digitalt 10. mars 2021.

Styret

Styret i perioden har bestått av:

Leder: Jens Glad Balchen

Styremedlemmer: Andreas Kirkhaug, Jan Ivar Nøland, Federico Juarez Perales, Mari Tveit

Varamedlemmer: Torbjørn Hinna Vangsnes og Astrid Vevle

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden.

Drift

Lokallaget har en liten administrasjon og minimale driftskostnader. Regnskapet for 2021 og
budsjettforslaget for 2022 reflekterer dette. Styrets vurdering er at driften i lokallaget er
forsvarlig mht til aktivitetsnivå og økonomi.

Aktiviteter og aksjoner

Også i 2021 har foreningens arbeid blitt påvirket av Covid-19. Noen planlagte aktiviteter
måtte utgå og andre har blitt endret.

Lastesykler

Vi disponerer tre lastesykler – en med el-motor og to uten. Disse brukes til arrangementer og
aksjoner, samtidig som de er tilgjengelige for lokallagets medlemmer ved eventuelle behov
som kanskje ikke rettferdiggjør eget innkjøp av lastesykkel. Lastesyklene står i
parkeringshuset ved konserthuset/hos Andreas. Kontakt Andreas/Jens for nøkkel.

Den ene lastesykkelen ble stjålet i januar 2021, men med forsikringsoppgjøret har vi kunnet
kjøpe en ny, nesten helt lik sykkel.



Sofaen skulle etter sigende være 150 cm bred. Den var litt større enn det.

Vi fikk noe oppmerksomhet på sosiale medier etter at Andreas syklet en rosa sofa gjennom
Stavanger på en av syklene våre, men logoen var for anledningen på en av kassesidene
som måtte demonteres for å få plass til sofaen og dessverre ikke synlig.

Sykkelkurs

Vi fikk ikke gjennomført sykkelkurs slik vi hadde planlagt i 2021. Restriksjoner ifm. Covid-19
satte for en stor del stopp for planen, men vi har opprettholdt kontakten med
frivillighetssentralen på Storhaug og sikter på å få gjennomført kurs i 2022.



Den europeiske mobilitetsuka

Som i 2020 ble Miljøsøndag avlyst og erstattet av aktiviteter gjennom den europeiske
mobilitetsuken. Stavanger kommune arrangerte mobilt sykkelverksted på forskjellige steder i
kommunen. Vi ble med på tre forskjellige dager og delte ut sykkellykter og vervet
medlemmer. Totalt fikk vi vervet 8 medlemmer på disse tre dagene. Deltakelsen oppleves
som positiv og vi får god tid til å prate med de som venter på service. Vi var også heldige
med været, noe som alltid gjør det hyggeligere med denne typen aktiviteter.

Brosjyrer ute hos sykkelbutikker og andre offentlige steder

Vi har fått laget flotte informasjons- og vervebrosjyrer i 2020. Disse ble satt ut hos butikker
og andre offentlige steder i Stavanger. Utdelingen av disse brosjyrene har fortsatt i 2021. Vi
har 13 verifiserte besøk fra QR-koden på brosjyren. Selv om dette ikke er det helt store tallet
så håper vi at det ihvertfall gir en viss tilstedeværelse som bygger litt kjennskap til
foreningen.

Grønn transportkorridor

Vårt innspill til overordnet omdisponering av areal fra bil til gange og sykkel er å gjøre om
gamle E-39 gjennom Stavanger til en grønn korridor for gående og syklende. Se
https://gronntk.no/ for mer informasjon om det.

Siden Byhaugtunnelen ble stengt november 2020, har dette vært en mulighet for å få startet
på prosjektet vårt. Rogaland fylkeskommune bestilte en trafikktelling fra før og etter
stengingen for å kunne gjøre avbøtende tiltak i perioden, og hvis trafikktellingene var
positive, kunne de også brukes til å argumentere for å bruke Byhaugtunnelen til sykkel.

Trafikktellingene ble ikke gjennomført slik de skulle og ga dermed mindre informasjon enn
forventet. Resultatene av tellingene som ble gjort gir likevel en indikasjon på at mengden
trafikk i nærområdene ikke har økt like mye som mange fryktet når tunnelen ble stengt.
Misjonsveien/Randabergveien har fått en økning på rundt 1000 bilturer i døgnet, samtidig
som den totale biltrafikken fra nord på alle tellepunktene i Stavanger viser en nedgang på
5000 bilturer i døgnet. Dette mener vi reflekterer at den totale trafikkmengden ble redusert
som følge av stengingen og dermed virket positivt.

Vi har holdt befaringer med politikere fra Høyre, Venstre, SV og AP der vi har presentert vår
plan for Grønn transportkorridor. Alle politikere som har vært med på dette har vært svært
positive under befaringen. Av problemstillinger som kom opp var blant annet kollektivtrafikk
og da spesifikt ruten som går fra Stokka over Eiganes. Det var positivt å vise frem hva vi
tenkte som løsning og vi opplevde at vi fikk formidlet det glade budskap på en god måte.

https://gronntk.no/


Etter befaringene gikk politikere fra MDG, Høyre og Venstre ut i Aftenbladet og lanserte
forslaget. Dette genererte mye oppmerksomhet rundt planene og det ble en debatt rundt
saken. Debatten ble dessverre noe ensidig og kommunestyregruppene til Høyre og Ap
endte på å stille seg negativ til forslaget. Dette medførte at et forslag om å undersøke
muligheten for å åpne Byhaugtunnelen for gående og syklende ble nedstemt i
kommunestyret.

Muligheten for å få omdisponert Byhaugtunnellen fikk seg dermed et skudd for baugen, men
vi mener fortsatt at vårt forslag er godt og vil søke å ta det opp igjen på et senere tidspunkt.

Medlemsturer

Vi har heller ikke i 2021 arrangert noen medlemsturer. Dette skyldes i stor grad restriksjoner
og usikkerhet rundt Covid-19, men reflekterer også at foreningen i liten grad har ressurser
utover styret til å gjennomføre arrangementer og medlemsaktiviteter.



Sykkelsatsingene i Stavanger og Sandnes kommune

På våren 2021 ble det kjent at Stavanger kommune ville omorganisere Park og Vei, der
sykkelseksjonen var en underseksjon. Resultatet ble at sykkelseksjonen opphørte som egen
enhet og Roar Børresen sluttet som leder. I tillegg til at det ble færre folk, ble også sykkel
som ansvarsområde lagt under økonomi og personal. Vi jobbet mye med Stavanger
kommune, både administrativt og politisk, for å endre på dette, men vant ikke frem. Selv om
det nå er ansatt flere til å jobbe med sykkelsaker igjen, slik at det i sum er én mer enn det
var før omorganiseringen, merker vi fremdeles den negative effekten av at sykkel ikke lenger
er representert på leder-nivå, slik øvrig vei (bil) fremdeles er.

Sykkelsatsingen i Sandnes har vært et fire-årig prosjekt med fastsatte midler, og det ble i
budsjettarbeidet vedtatt at det ikke skal tildeles nye midler. Det betød også at
prosjektlederstillingen som var besatt hovedsakelig at Kenneth Flesjå (i starten i
kombinasjon med Gunn-Rita Dahle Flesjå) ville bli avviklet. Totalsummen i sykkelsatsingen
var 40 millioner kr, og for dette har Sandnes kommune klart å få til bedre klipping av hekker
og skilting av grønne sykkelruter. Det ble en egen avissak om dette i Sandnesposten.
Kenneth Flesjå er forøvrig en av de nye ansatte i Stavanger kommune.

Kampanje for bedre forhold rundt anleggsområder

Gjennom året har vi hatt fokus på å gi tilbakemelding til kommuner på dårlig tilrettelegging
rundt anleggsområder.

I april fulgte vi opp arbeidet på Bussveien på Gausel og tok med oss leder av
samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Alexander Rügert-Raustein, og NRK
Rogaland på en befaring. Det ble nyhetssak og noen raske, men små, endringer på
skiltingen fra fylkeskommunens side.

I tillegg fulgte vi opp arbeidet på Østre ring (Storhaug) med Stavanger kommune for å få
veiseksjonen til å forbedre sine rutiner. Etter mye frem og tilbake endte saken med at hele
Østre ring ble skiltet stengt for syklende (men åpent for gående), med omsykling via
Godalen.

Vi jobber med å få innarbeidet i kommunenes trafikksikkerhetsplaner at det skal være en
standard for varsling, fremkommelighet og sikkerhet rundt veiarbeid.

Grusstien på Undheim

Time kommunes nye standard for gang- og sykkelvei ble et stort tema på høsten, med flere
mediesaker og nasjonal dekning. Vi var på befaring, skrev debattinnlegg og gjorde intervjuer,
og har fortsatt arbeidet i etterkant med å informere kommuner som tenker på å gjøre noe
lignende.

“Nyoppstart” på arbeidet i Eigersund kommune



I juni var vi på tur til Egersund og møtte avgående sykkelkoordinator Hans Olav Østebrød,
som viste frem hovednett for sykkel i kommunen og pekte på potensielle forbedringer. Dette
ble fulgt opp med høringsinnspill på områderegulering for Eie, som berører deler av
hovednettet.

Politisk medvirkning

Plansaker

Gjennom året har vi behandlet 32 plansaker hvor vi har levert høringssvar og fulgt opp
saksbehandling. Sakene fordeler seg på 14 i Stavanger, 4 i Sandnes, 8 i Sola, 1 i Eigersund,
1 i Klepp, 1 i Hå, 1 i Gjesdal, 1 i Bjerkreim1 fra Rogaland fylkeskommune,  og 3 fra Statens
vegvesen. Informasjon og status blir fortløpende lagt ut på Trello og i sosiale medier. Dette
arbeidet er et fokusområde for styret og krever mye innsats..

Høringsliste

Stavanger kommuneplan 2023-2040 - arealdelen Stavanger

Plan 1139E Tjodolvs gate mellom Kong Carls gate og Grønlandsgata Stavanger

Plan 1513, 2025 og 2192 Kannikgata, mellom Oscars gate og Solagata Stavanger

Plan 0594 - Bussvei Forus nord Sola

Plan 0606 - Joa kolonihage Sola

Plan 0625 - TKV rundkjøring Kontinentalvegen / Tanangervegen Sola

Plan 0610 - Detaljplan for underganger på Røyneberg Sola

Fv. 44 Skjævelandsbrua – Brusand - veiutvidelse og utbedring av kryss, busstopp og
bru Klepp, Hå

Plan 449 Planendring Myrvangveien Stavanger

Plan 2014123 - Detaljregulering for kvartalet Elvegata - Ivar Aasensvei - Vågsgata -
Julie Eges gate Sandnes

Plan 2671 Bussvei Forus nord Stavanger

Plan 2480 Tilleggshøringer Områderegulering for deler av Forus Øst Stavanger

Forslag til endringer i diverse forskrifter for å redusere hastighetsforskjeller mellom
kjøretøy på veg

Statens
vegvesen

Plan 2596 Mindre reguleringsendring for Bussveien langs Foruskanalen Stavanger

Forskrift om fartsgrensesoneskilt
Statens
vegvesen

Plan 2020-0005 Områderegulering for Eie Eigersund

N300 Trafikkskilt del 2
Statens
vegvesen

Endring av plan 2006122 og 2012121 - reduksjon av bredde på gang. og sykkelvei Sandnes

Plan 2755 Detaljregulering fv. 0447 Verksgata
Stavanger,
Rogaland



Plan 0628 Kuttervegen Sola

Plan 2517 krysset mellom Madlaveien og Regimentveien Stavanger

Plan 202001 Detaljregulering E39 Bue - Ålgård
Gjesdal,
Bjerkreim

Planprogram for Holmen og Østre havn Stavanger

Plan 2752 Ishockeyveien gnr/bnr 26/667 Stavanger

Plan 0633 - endring av plan for Røyneberg barnehage Sola

Plan 2507 Endring av Sykkelstamveien Stavanger

Oppstart av endring 0442 - områderegulering for Sola sentrum Sola

Tilleggshøring - plan 2016102 Detaljregulering av bussveien fra Kvadrat til Sandnes
sentrum Sandnes

Plan 2774 Detaljregulering C11 Nytorget Stavanger

Plan 0627 Eikskogen Stavanger

Plan 2016127 Detaljregulering for Bussveien fra Elvegata til Havnegata Sandnes

Plan 2786 Detaljregulering for Tanke Svilands gate 30-36 Stavanger

Plan 0611 Områderegulering av Bærheim Sola

Landsmøtet i Drammen

Vi deltok med to delegater på SLFs landsmøte i Drammen 16. oktober. Jens og Andreas
representerte foreningen der. Vi skulle egentlig ha tre representanter på LM, men vi fikk
beskjed fra sekretariatet at medlemstallene våre ikke var riktige og at vi dermed kun fikk
delta med to representanter.

Av saker som ble behandlet på LM så var det flere saker vi hadde sterke meninger om. Den
viktigste var foreningens retningsvalg, der hovedstyret innstilte på en, etter vår oppfatning,
retningsløs dreining av foreningen uten konkrete mål. De ønsket videre å gjøre om
foreningen til en forening for all aktiv transport (som omfatter el-sparkesykkel, gange og
sykkel). Hovedstyrets forslag til endring av foreningens formål ble ikke stemt gjennom, men
foreningens visjon ble endret til å inkludere at all aktiv transport er positivt. Hovedstyret
presenterte også forslag til ny strategi og politisk plattform, hvor hovedstyret ba om frie tøyler
til å bestemme den beste retningen i henhold til globale megatrender og post-pandemiske
reisevaner. Vedtaket ble at gjeldende strategi og politisk program ligger fast, men styret får
anledning til å legge frem et nytt forslag for lokallagene som kan behandles på et
ekstraordinært landsmøte.

Vi fikk valgt inn Jens som varamedlem i hovedstyret, noe vi mener er viktig for å påvirke
foreningens arbeid sentralt. Vi har i lengre tid opplevd at lokallagsarbeidet ikke har vært
prioritert slik vi mener det burde og håper med dette å kunne påvirke dette i den retningen vi
mener er riktig for foreningen. Det skal også nevnes at vi fikk møte den nye



lokallagskontakten i sekretariatet som gjorde et veldig godt inntrykk og som i etterkant har
levd opp til forventningene. Alt i alt tror vi dette vil styrke lokallagsarbeidet i foreningen.

Vi hadde meldt inn tre saker til LM.

1) Forslag til vedtektsendring for muligheten til å opprette fylkeslag

2) Evaluering av SLFs medlemsskap i Trygg Trafikk

3) Alternativt forslag til politisk plattform og strategi

Vårt forslag til vedteksendring for å legge til rette for etablering av fylkeslag ble nedstemt.
Ingen andre så behovet for dette. Debatten rundt saken resulterte i at “herreløse”
medlemmer fra nå av skal meldes inn i det nærmeste lokallaget. Dette vil forhåpentligvis
bidra til å sørge for at alle medlemmer får representasjon til LM. Tall fra sekretariatet viser at
så mange som 3000 medlemmer står uten tilhørighet til et lokallag og dermed er uten
representasjon i foreningen.

Vi ba styret om en evaluering av SLFs medlemsskap i Trygg Trafikk. TT sitt virke og
kommunikasjon går mange ganger på tvers av det vi opplever som god politikk for syklende
og myke trafikanter generelt. Debatten rundt dette viser at flere i foreningen opplever dette
og det ble blant annet fremmet forslag om å melde SLF ut av Trygg Trafikk fra et annet
lokallag. Styret hadde dessverre ikke levert noen evaluering. De hadde oppfattet vårt
saksfremlegg som noe som skulle voteres over på LM. Resultatet ble at LM stemte for at
styret skulle evaluere vårt medlemsskap i Trygg Trafikk og hvordan vi kan bruke dette mer
aktivt til å fremme politikk som er mer i samsvar med SLFs mål.

Vårt alternative forslag til politisk plattform og strategi (i praksis en videreføring av de gamle,
men med litt mer spisset fokus på handlingsprogrammet) ble nedstemt, men resultatet ble
som nevnt tidligere at disse dokumentene skal jobbes mer med i tiden fremover.

Vi fikk en kjekk omvisning i Drammen der vi ble vist rundt noen av løsningene som er laget til
for syklister der. Vi hadde fint vær og fikk låne forskjellige elektriske sykler til denne turen.

LM ble avsluttet med middag for alle representantene. Alt i alt var det et godt landsmøte der
vi fikk gjennomslag for mange av de sakene vi mener er viktige og der vi fikk valg inn Jens
som varamedlem i hovedstyret som nok er det viktigste for å være med og påvirke
foreningens arbeid fremover.

Regional sykkelkonferanse 2021

Fordi den nasjonale sykkelkonferansen 2020 ble utsatt til 2021, og deretter avlyst, foreslo vi
å arrangere en regional sykkelkonferanse høsten 2021 og jobbet litt med å lage et enkelt
opplegg. Rogaland fylkeskommune var positive til dette og sa seg villige til å stille, men
kommunene var ikke like interesserte i å være med, så det ble ikke noe denne gangen.

Fulltidsstilling i SLF Rogaland



Pga. dårlige kommune- og fylkesøkonomier samt covid-19 har vi ikke kunnet jobbe med
dette i 2021. Fremtiden ser bedre ut.

Samarbeid med andre lokale lag

I samråd med lokallagene i Mandal og Kristiansand har vi tatt initiativ til å få bygget
sammenhengende sykkelvei fra Kristiansand til Stavanger på gamle E-39 når ny motorvei
åpner. Fordi motorveibyggingen har startet i Kristiansand, har vi startet å jobbe for dette der.
Dette resulterte i to vedtak i Agder fylkeskommune om å 1) ikke stenge delstrekninger på
gamle E-39 for å spare penger, 2) bygge sykkelveier billigere ved å bruke deler av den
gamle veien. Vi jobber videre med å få disse vedtakene gjennomført, slik at de kan fungere
som mal når veibyggingen kommer til Rogaland.

Media

Vi har hatt syv debattinnlegg og nyhetsoppslag i lokale medier i 2021 om:

● Nasjonal transportplan og satsingen på sykkel (Aftenbladet)
● Byhaugtunnelen for syklende og gående (Aftenbladet)
● Nedleggelsen av sykkelseksjonen i Stavanger (Aftenbladet)
● Grusstien på Undheim (Aftenbladet og Strandbuen)
● Sykkelsatsingen i Sandnes (Sandnesposten)
● Tilrettelegging for syklende ved veiarbeid (NRK Rogaland)

Webside/Facebookside/Twitter

Vi har lagt innsats i å være synlige på Facebook og Twitter i 2021. Twitter og Facebook
oppdateres hver for seg, men med manuell synkronisering imellom.

Facebookgruppen Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Ryfylke ble opprettet i
desember 2020 og aktivitet begynte sommeren 2021 etter noen påloggings- og
tilgangsutfordringer. Aktiviteten i denne gruppen har vært begrense og i dag er det bare 29
medlemmer i denne gruppen. Det blir viktig å ta opp mer aktivitet og invitere flere
facebook-venner til å bli medlem i denne gruppen.

Twitterkonto @SLF_NJR har 133 følgere og ca. 43 tweeter ble publisert. Største
engasjement ble skapt av følgende tweet:



Facebooksiden har 503 likes og 523 følgere.

Antall følgere på sosiale mediekanaler bør økes. Styremedlemmer og andre aktive
medlemmer bør dele disse sidene med vennene sine for mer likes og følgere.

Alle saker blir annonsert og alle som vil gi innspill, kan kommentere i sosiale medier eller via
epost.

Medlemmer

Sammenslåing av lokallagene på Nord-Jæren og Sør-Jæren førte i følge sekretariatet til
kluss i medlemsregisteret. I tillegg må det ha vært andre feil i medlemsregisteret som
sekretariatet har unnlatt å følge opp tidligere, for etter sammenslåingen og oppryddingen har
vi endt opp med færre medlemmer enn de to lokallagene hadde før sammenslåingen, og
færre enn Nord-Jæren alene hadde før sammenslåingen. Dette hadde blant annet
innvirkning på hvor mange delegater vi fikk sende til landsmøtet.

Vi har ikke fått noe klart svar på hva dette skyldes, hvor mange innmeldinger og utmeldinger
det har vært og hva resten av endringen har skyldtes. Det er derfor nå veldig vanskelig for
oss å si noe om medlemsutviklingen i 2021.



Økonomi

Se egen sak for økonomi, regnskap og balanse.

Styret for Rogaland syklistforening, februar 2022.



Resultatregnskap 01.01.2021 - 31.12.2021

Inntekter Regnskap Kommentar
100 Driftstilskudd 11,330.00 Syklistenes landsforening
110 Andre tilskudd 1,682.94 Norsk tipping
120 Arrangement 0.00
190 Renteinntekter 0.00

Sum inntekter 13,012.94

Utgifter
200 Møteutgifter 0.00 Teams (Digitalt)

210 Husleie 0.00
220 Arrangementer 0.00
230 Adm/div 4,127.00 Skylagring av dokumenter + nettsider/domener

240 Konferanse/seminar 429.00 Landsmøte

245 Avskrivninger 15,526.00 Årlig avskrivning sykler (5 år)

250 Markedsføring 0.00
290 Gebyrer bank 18.00

Sum utgifter 20,100.00

Resultat -7,087.06



Balanse pr. 31.12.2021

Bankkonto DNB 12,885.17
Sykler 46,578.00

Sum eiendeler 59,463.17

Gjeld og egenkapital

Egenkapital 66,550.23 Historisk innskutt kapital og akkumulerte resultat
Kortsiktig gjeld 0.00
Driftsresultat -7,087.06 Årets reslutat

Sum gjeld og egenkapital 59,463.17

59,463.17

0.00 Avvik mellom eiendeler og gjeld





Budsjett 2022

Inntekter Kommentar

100 Driftstilskudd 11,500.00 Antall medlemmer

110 Andre tilskudd 35,000.00 Grasrotmidler + SR-Bank
120 Arrangement
190 Renteinntekter

Sum inntekter 46,500.00

Utgifter
200 Møteutgifter 3,000.00 Årsmøte 2022

210 Husleie 0.00
220 Arrangementer 5,000.00 Mobilitetsuke, familiesykkeltur

225 Sykkelkurs 35,000.00 Ref støtte fra SR-Bank

230 Adm/div 3,000.00
240 Konferanse/seminar 0.00
245 Avskrivninger 15,526.00 5 års avskrivning på 3 sykler

250 Markedsføring 0.00
290 Gebyrer bank 100.00

Sum utgifter
61,626.00

Resultat
-15,126.00



Valgkomiteens innstilling.
Til årsmøtet Syklistforeningen Rogaland 2022:

STYRELEDER
Jens Glad Balchen (gjenvalg 1 år)

STYREMEDLEMMER

Nye styremedlemmer:
Anna Rebekka Brockmann (2 år)
Jan Magnus Furseth Kallevik (2 år)

Ikke på valg:
Andreas Kirkhaug (1 år igjen)
Mari Røstvig Tveit (1 år igjen)

VARAMEDLEMMER
Astrid Vevle (gjenvalg 1 år)
Torbjørn Hinna Vangsnes (gjenvalg 1 år)

REVISJON
Jan Ivar Nøland (1 år)

VALGKOMITÉ
Ønsker benkeforslag – foreslår avtroppende styremedlemmer



Handlingsprogram for Rogaland syklistforening, 2022 - 2024

1. Organisasjonsarbeid

a. Bygge nettverk med lokale kontaktpunkter og ressurspersoner over hele
lokallagets geografiske område

b. Arbeide aktivt med rekruttering av nye medlemmer ved egnede
anledninger/arrangementer

c. Arrangere egne aktiviteter for å rekruttere medlemmer (møter, turer o.l.)
d. Holde medlemmene orientert om resultater og pågående tiltak (nyhetsbrev,

Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, etc)
e. Søke økonomisk støtte for prosjektansettelse av medarbeider med

hovedoppgave å håndtere kontakten med offentlige organer og myndigheter
f. Samarbeide med andre lokallag og andre interesseorganisasjoner som vi

har felles saker med
i. Jobbe for bedre lokal representasjon i sentralstyret
ii. Styrke sekretariatets lokallagsarbeid

g. Jobbe for bedre medlemsfordeler
i. Forsikring med lav egenandel, høy verdigrense og lav

verdinedskriving

2. Politisk påvirkning

a. Etablere faste kontaktpunkter hos kommuner, fylket, SVV, Kolumbus og
andre relevante miljøer

b. Regelmessig dialog og oppfølging med disse omkring trafikale forhold som
påvirker syklister

c. Direkte henvendelser, brev og møter, til lokale politikere for å øke
bevisstheten om aktive tiltak som fremmer syklister

3. Bedring av infrastruktur for syklister

a. Identifisere strakstiltak for forbedring av eksisterende sykkelveinett og følge
opp mot relevante myndigheter

b. Påpeke systematiske svakheter ved dagens sykkelveinett
c. Fremme konstruktiv kritikk av planer og forslag for ny infrastruktur som

berører syklister
d. Prioritere planer og arbeid som legger til rette for gjennomgående og

sammenhengende sykkelveier i hele regionen
e. Realisere Grønn Transportkorridor
f. Realisere sykkelvei Solbakk - Jørpeland

4. Synlig samfunnsdeltagelse

a. Delta på “Miljøsøndag”
b. Medarrangør i “Synlig syklist” arrangementer
c. Stille opp i Folketoget 17. mai

Telefon: +  47 926 32 579 Org. nr. 982 583 926 nord-jaren@syklistene.no
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d. Stimulere til intervjuer og innslag om syklister i media
e. Arbeide for tiltak som sykkel-pub og Critical Mass
f. Delta i paneldebatter og andre fora som har sykkel på dagsorden
g. Arrangere sykkelkurs i samarbeid med andre organisasjoner
h. Aktiv i sosiale medier
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Saker til behandling årsmøtet 2022

Strategi og politisk plattform for Syklistforeningen

Hovedstyret la på landsmøtet i oktober 2021 frem forslag til revisjon av vedtatt strategi og
vedtatt politisk plattform, i form av et helt nytt dokument. Sist gang disse dokumentene ble
kraftig endret, var dokumentene ute på høring hos lokallagene sommeren før landsmøtet.
Denne gangen kom endringen som en overraskelse bare to uker før landsmøtet. Det nye
forslaget ble sendt tilbake til hovedstyret sammen med en bestilling om å involvere
lokallagene i utformingen.

I tiden mellom at innkalling til vårt årsmøte ble sendt ut, og at saksdokumentene skulle
sendes ut, har hovedstyret kommet med nytt forslag og gitt lokallagene 14 dager på å svare.
Fristen for å svare er samme dag som årsmøtedokumentene sendes ut. Vårt svar kan derfor
hverken vedtas av årsmøtet eller vedlegges saksdokumentene.

Saken skal opp igjen til ny behandling på lokallagssamling i slutten av mars. Vi ønsker derfor
at årsmøtet får anledning til å uttale seg.

Vedlagt er gjeldende strategi og gjeldende politiske plattform, samt hovedstyrets første og
andre forslag til nytt, felles sykkelpolitisk dokument.

Styret ber årsmøtet om innspill til hva SLFs nasjonale politiske plattform skal være, samt hva
vi skal prioritere å jobbe med på nasjonalt nivå de neste to årene.

Uttalelse om at SLF skal jobbe for forbud mot elsparkesykler på offentlig grunn

Forslag fra medlem Jon Haugen om følgende:

SL bør gå inn for forbud mot såkalt elsparkesykler og andre tingester som ikke krever fysisk
aktivitet for å bevege seg på offentlig grunn. Ikke bare regulering. Jeg støtter fullt ut de krav
som vi stiller til disse doningene, så kommer ikke med flere argumenter enn de som allerede
finnes., men tror de er for svake. Dessuten er jeg redd offentlig myndighet ikke vil ha
kapasitet eller vil prioritere overholdelse av reglene.

Som et middel for å trenere behovet for disse, burde større byer og kommuner tilby svært
billige utleiesykler av alle slag med kort vei mellom samlingspunkter for disse. Slik at
tilgjengeligheten ikke blir noen hinder for å benytte tilbudet.
Der bør være alle slags sykler som vanlige elsykler som finnes i dag. I tillegg f.eks.
Trehjulinger og firhjulinger f.eks. Podbiker med lastemuligheter, til frakt av barn og voksne
osv.

Styret inviterer årsmøtet til diskusjon om en uttalelse av årsmøtet til hovedstyret om at SLF
skal jobbe for et forbud mot bruk av elsparkesykler på offentlig grunn samt at
byer/kommuner må tilby gode leiesykkelalternativer.



Uttalelse om at SLF skal jobbe for å endre på vikepliktsreglene der hvor sykkelvei
krysser kjørevei, og i gangfelt

Forslag fra medlem Jon Haugen om følgende:

Forkjørsrett for sykkel der sykkel/ gangsti krysser bilveg og ved fotgjengerovergang.

I f.eks. Danmark og Holland praktiseres denne regelen.
Jeg opplever vegvesenets holdninger till sykkel som fiendtlig. De argumenterer med en
påstand om at det er tryggere når sykkel må stoppe for bil hvis ikke annet er merket. Dette
tenker jeg ikke har hold i virkeligheten.
En bilist trenger kun tråkke på bremsen og stoppe for syklisten slik hun må for fotgjengere
på fotgjengeroverganger, mens den sykelist må gå av sykkelen, bruke tid på å leie sykkelen
over veien og starte på nytt på andre siden. Dermed tape mye tid og krefter for å komme
opp i fart igjen. Og hvorfor skal det være forskjell på fotgjengere og sykelister på sykkel
gangvei kontra fotgjengerovergang?
En måte å løse problemet på vil kanskje være å male sebrastriper også det sykkel/gangvei
krysser bilveg slik at det blir enklere for bilisten å se der hun skal være oppmerksom på
myke trafikanter.

Det er styrets oppfatning at å endre vikepliktsreglene står høyt på prioriteringslisten hos
hovedstyret og at det blir arbeidet med hele tiden. Dessverre er motstanden stor hos
fagmyndighetene (Vegdirektoratet/Statens vegvesen) og i Samferdselsdepartmentet.
Årsmøtet kan uansett be hovedstyret om at dette skal være en høyt prioritert sak fremover.

Diskusjon om kommunikasjonsform til medlemmer

Forslag fra medlem Martin Iding:

Jeg lurer på om årsmøtet burde bruke litt tid til å drøfte kommunikasjonsformer til
medlemmene. Jeg selv bruker ikke Facebook og i veldig liten grad Twitter.

Styret inviterer årsmøtet til diskusjon om hvilke kommunikasjonsformer som er ønskelig,
lokalt og nasjonalt. Epost, nettside, sosiale medier eller andre kommunikasjonsformer kan
være alternativer.



  

SYKKELSTRATEGISK DOKUMENT 2020-2022  
  

Sykkelstrategisk dokument 2020-2022 viser hvordan Syklistenes Landsforening (SLF) skal 

arbeide de neste årene for at sykkel skal fremstå som et tryggere, enklere og mer effektivt 

transportvalg for mange flere. Dokumentet beskriver innsatsområder for foreningen den 

neste toårsperioden. Se også Sykkelpolitisk dokument for beskrivelse av foreningens politiske 

plattform.  

  

FORMÅL, VERDIER OG VISJON  

Formål definerer eksistensgrunnlaget for en organisasjon, og forteller hva vi gjør og hvem vi 

gjør dette for. SLFs formål er nedfelt i foreningens vedtekter paragraf §3:  

• Syklistenes Landsforening (SLF) er syklistenes interesseorganisasjon. SLF arbeider for 

å fremme sykling i Norge og sykkel som transportmiddel.   

Verdier skal være retningsgivende for organisasjonens kultur, handlinger og prioriteringer, 

blant ansatte og tillitsvalgte som representerer Syklistenes Landsforening. De skal være 

veiledende i vårt arbeid og vår kommunikasjon internt og eksternt. Syklistenes Landsforenings 

verdier er:  

Engasjert:   SLF har et sterkt engasjement for å fremme sykling, og skal spre   
     entusiasme og tilslutning til sykkelsaken.  

Sjenerøs:   SLF deler vår kompetanse med befolkningen, politikere,   

     myndigheter, trafikanter, medlemmer og media.  

Troverdig:   SLF ser sykkelens rolle i kontekst med samfunnsutvikling og   

     fremtidens mobilitetsløsninger.  
  

Visjonen gir et bilde av en fremtidig ønsket tilstand. Den viser retning og skal fungere som en 

ledestjerne og drivkraft for organisasjonens arbeid. En visjon skal engasjere internt, og 

samtidig skape en trygghet eksternt om hvilken samfunnsoppdrag foreningen har. Syklistenes 

Landsforenings visjon er at:  

• Sykkel skal være attraktivt for folk flest  
  
  

INNSATSOMRÅDER  

Økt sykling gir mange gevinster - for folkehelse, miljø, trafikkavvikling, bymiljø, sosial 

inkludering m.m. Sykling har med andre ord et bredt nedslagsfelt, og det samme har SLF. SLF 

arbeider derfor løpende med en lang rekke oppgaver og aktiviteter som alle bidrar inn mot 

det samme formål; at det skal bli enklere, mer effektiv, tryggere og mer attraktivt for alle 

aldersgrupper å velge sykkel som transportmiddel, i hverdagen og til tur og ferie, og det er 

https://syklistene.no/wp-content/uploads/2018/08/Politisk-plattform-2018-2019.pdf
https://syklistene.no/wp-content/uploads/2018/08/Politisk-plattform-2018-2019.pdf
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viktig at foreningen har mulighet til å justere kurs og svare på utfordringer og muligheter som 

oppstår innenfor perioden.   

  

Foreningens prioriterte innsatsområder er:  
  

a. Sykkelpolitikk  

SLF skal arbeide for utvikling av en aktiv og tydelig nasjonal, regional og lokal sykkelpolitikk, 

hvor sykkel prioriteres stadig sterkere i planer og bevilgninger – på alle nivåer.  

SLF skal arbeide for økte bevilgninger over statsbudsjettet til sykkelinfrastruktur og andre 

sykkeltiltak, og for en sterk prioritering av sykkel i Nasjonal Transportplan 2022-2033.  

Lokallagene gir innspill til lokale plansaker og bidrar i lokale kampanjer og tiltak som fremmer 

sykling i deres by/region.   

SLF er syklistenes talerør og ombud, og vil fremme deres interesser og arbeide for at deres 

sikkerhet og rettigheter ivaretas i lovverk, forskrifter og trafikkregler. SLF gjør dette blant 

annet gjennom deltakelse i relevante høringsprosesser, ved å fremme egne forslag og 

gjennom medieutspill og kampanjer.  

SLF skal øke satsningen på sykkel som hverdagstransport/urban sykling/massetransport. 

b. Trygg på sykkel  

SLF skal bidra til at færre syklister skades eller omkommer i trafikken, og arbeide for at den 

opplevde og reelle tryggheten styrkes.  

SLF skal arbeide for utvikling av sammenhengende sykkelveinett i norske byer og tettsteder – 

hvor de syklende er fysisk adskilt fra annen trafikk.    

SLF skal arbeide for endring av vikepliktsregler, innføring av krav om 1,5 meter avstand ved 

forbikjøring av syklist, samt økt bruk av 20 km/t. og 30 km/t.-soner i norske byer og 

tettsteder.   

SLF arbeider for implementering av sikkerhetsteknologi på kjøretøy, som automatisk 

blindsonevarsling på tyngre kjøretøy, gjennom påvirkningsarbeid, kampanjer og samarbeid 

med teknologileverandører og transportselskaper.  

SLF skal arbeide for bedret sykkelkultur, og bidra gjennom kampanjer og andre aktiviteter til 

et godt og trygt samspill mellom ulike trafikantgrupper på norske veier.  

  

  

  

c. Sykkelvennlig arbeidsplass og bygg  



  

Gjennom «Sykkelvennlig arbeidsplass» og «Sykkelvennlig bygg» skal SLF bistå norske 

virksomheter i å legge til rette for at ansatte velger sykkel som transportmiddel til 

arbeidsplassen.   

SLF skal arbeide for inngåelse av langsiktige avtaler med kommuner, fylkeskommuner, 

næringsklustere og andre nettverk.  

SLF skal øke merverdien for virksomheter som deltar i ordningen, gjennom å utvikle en 

«avtalepool» med relevante og gunstige tilbud.   

SLF skal tilby ansatte i Sykkelvennlige arbeidsplasser rabattert medlemskap.  

  

d. Barn og unge  

Barnas transportplan (NTP 2018-2029) har et mål om at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til 

skolen. Det er imidlertid lite ressurser, og dels mangel på vilje i skolene til å iverksette 

effektfulle tiltak for å nå disse målene. Den nasjonale reisevaneundersøkelse for 2018 viser en 

nedgang i sykkelandelen blant yngre. SLF vil gjennom et sett av tiltak arbeide for at flere barn 

og unge bruker sykkel som transportmiddel.   

SLF vil fortsette samarbeidet med Trygg Trafikk, NAF, Norges Cykleforbund i lansering og 

videre utvikling av «Sykkeldyktig» portalen for sykkelopplæring i grunnskolen.   

SLF vil bidra til at flere skoler innfører «hjertesoner» rundt sine skoler, og vil sammen med 

partnerne i utrede om prosjektet skal bemannes med egen prosjektleder.   

SLF vil fortsette sitt samarbeid med Miljøagentene i gjennomføring av Beintøft - Norges 

største gå- og sykle til skolen-kampanje.   

SLF vil vurdere om «Sykkelvennlig skole» skal revitaliseres.  

  

e. Organisasjonsutvikling  
  

Styrking av medlemsverdi, synlighetsarbeid og målrettet kommunikasjon av foreningens 

arbeid og resultater, blant annet gjennom sykkelvennlig arbeidsplass, skal sikre en vekst av 

medlemmer de neste årene.  
  

SLF skal ha fokus på medlemsreisen og profesjonalisere medlemsoppfølging og –dialog.   
  

SLF skal etablere partneravtaler som styrker medlemsverdien.  
  

SLF skal arbeide for å etablere flere lokallag i norske byer.  
  

SLF skal bistå lokallagene og sikre koordinering i felles kampanjer.  



  

SLF vil utrede mulighet for ekstern finansiering av stillingsandeler som kan arbeide for SLF på 

regionalt plan.  
  

SLF vil søke å mobilisere frivillige ressurser til å styrke foreningen på områder hvor det er et 

behov.   
  

SLF´s arbeid for å for å rekruttere flere lokallag skal videreføres og styrkes. 

Fokus på lokallag og ressurser dedikert til lokallag økes.  

  

SLF skal vokse i antall medlemmer og få flere aktive lokallag.   

  

SLF skal jobbe for å øke antall medlemmer med fokus på unge voksne.   

  

SLF skal bistå og tilrettelegge for aktiviteter i samarbeid med lokallag, med tema fra ett av 

innsatsområdene. SLF skal arrangere samlinger og skolering for lokallag, basert på faglige 

tema, som f.eks. felles medietrening, sykkelstrategi og reguleringsplaner.   

  

SLF skal bygge nettverk for styrking av aktivitetstilbud til nye medlemmer.   

  

SLF skal yte særskilt hjelp til lokallag som har liten aktivitet.  

  

  

Foreningens øvrige innsatsområder er:  
  

f. Informasjon- og rådgivning  

En sentral del av foreningens samfunnsoppdrag er å gi informasjon og råd for å fremme vårt 

formål. SLFs posisjon og omdømme i det norske samfunn skal tilsi at vi er det naturlige 

førstevalg for alle som ønsker svar på spørsmål om sykling.  

SLF skal bidra med informasjon og råd til allmenheten, medlemmer, medier, politikere og 

andre.  

SLF tilbyr rådgivning til det offentlige og til selskaper som ønsker å bidra til bedre 

sykkeltilrettelegging.  

SLF skal være aktiv i samfunnsdebatten, og være førstevalget for media når sykkel er på 

agendaen.  
  

g. Sykkelvennlig destinasjon  

Norge som sykkeldestinasjon har et enormt potensiale, men tilbudet er underutviklet og 

underkommunisert. SLF vil arbeide for å styrke tilbudet for tur- og feriesyklisten.   
  



  

SLF vil samarbeide med kommuner, fylkeskommuner, destinasjonsselskaper, turistnæring o.a. 

for å sikre bedre tilrettelegging for fritids- og feriesyklister.   
  

SLF skal gjennom interreg-prosjektet «Led- og arrangementsbasert turisme 2019-2021» 

arbeide for å utvikle utvalgte ruter og for at informasjon når bedre ut til alle som ønsker å 

finne frem til gode sykkeldestinasjoner, ruter, attraksjoner og sykkelvennlige 

overnattingssteder i prosjektområdet, dvs. Viken og Innlandet fylkeskommune.  
  

SLF vil videreutvikle «Grønne sykkelruter» med flere ruter, i flere steder. Gjennom prosjektet 

kartlegges «stressfrie» sykkelruter som går mest mulig i grøntstrukturer, adskilt fra 

biltrafikken. Rutene skal være et trygt og grønt alternativ til pendlere, men også kunne 

benyttes til rekreasjon og gi befolkningen tilgang til det bynære friluftsliv.   
  

SLF vil videreutvikle «Barnas turtips» og utvide databasen med flere barne-/familievennlige 

sykkelruter.   
  

h. Sykkelkurs  

Andelen som aldri mosjonerer er over dobbelt så høy blant innvandrere som i befolkningen 

generelt. Samtidig er sykkelandelen lavere i minoritetsgrupper enn i andre grupper. 

Introduksjon til sykkel for minoritetsgrupper bidrar til økt fysisk aktivitet og mobilitet.   

SLF har årlig gjennomført sykkelkurs for kvinner fra minoritetsgrupper siden 2014, og vil 

videreføre dette også de neste to årene.  

SLF har gjennom egen undersøkelse avdekket behov for elsykkelkurs for seniorer. SLF vil søke 

finansiering for utvikling av et slikt kurs, samt for gjennomføring av et antall kurs.  
  

SLF vil vurdere om det er grunnlag for å utvikle sykkelkurs mot andre målgrupper.  
  
  
  

i. Samarbeid og representasjon  
  

SLF samarbeider med flere organisasjoner i kampanjer og prosjekter, og deltar i et antall råd 

og utvalg. SLF er medlem European Cycling Federation (ECF) og tilknyttet nylig opprettet 

World Cycling Alliance, Norsk friluftsliv og aktivitetsalliansen.  
  

SLF skal bidra til at ECF skal styrke sin posisjon som lobbyist og maktfaktor i europeisk 

sykkelpolitikk. SLF skal bidra aktivt i ECFs visjons- og strategiprosess frem mot 2030, og i 

løpende politiske prioriteringer gjennom CEO-nettverket.  
  

SLF skal videreføre et tett samarbeid med Norsk friluftsliv og deres medlemsorganisasjoner, 

og påse at SLFs interesser blir ivaretatt i friluftslivspolitikken.  
  



  

SLF skal videreføre samarbeidet med andre organisasjoner i Aktivitetsalliansen, i vårt felles 

oppdrag for fysisk aktivitet, sunnhet og forebyggende helse.  
  
  

j. Konferanser  
  

Sykkelkonferanser er viktige arenaer for kompetanseheving og nettverksbygging, og SLF vil 

fortsette å utvikle eget konferansekonsept.  
   

SLF skal arrangere Den nasjonale sykkelkonferanse 2020 i Stavanger. Foreningen har mål om 

ny deltagerrekord, over 400 personer.   
  

SLF skal i forbindelse med Den nasjonale sykkelkonferansen kåre Norges beste sykkelby. 

Høsten 2019 startes et arbeid for å videreutvikle denne kåringen.   
  

SLF skal under Den nasjonale sykkelkonferanse dele ut «Sykkelprisen» til person eller 

organisasjon som har utmerket seg i sitt arbeid for sykkelens fremme.  
  

SLF vil sammen med vertskap for Den nasjonale sykkelkonferansen bygge ut konferansen 

gjennom å invitere til konkurranser, fagsamlinger og side-events.  
  

SLF vil vurdere for å arrangere en konferanse i mellomåret, mellom de Nasjonale 

sykkelkonferanser.  
  

k. Kampanjer og prosjekter/tjenester  
  

SLF avholder årlige kampanjer og events, og vil kunne delta i eller utvikle prosjekter og 

tjenester som er i samsvar med formålet.  
  

SLF skal sammen med lokallagene hvert år arrangere Sykkelens dag. Det tas sikre på å samle 

flest mulig arrangement på samme dato.   
  

SLF skal sammen med lokallagene hvert år arrangere Synlig syklist. Vi vil fortsette å utvikle 

kampanjen, og vil involvere stadig flere kommuner og fylkeskommuner i arbeidet.  
  

SLF vil avholde en blindsone-kampanje, sammen med partnere fra transportsektoren.   
  

SLF vil kunne delta i internasjonale prosjekter. I 2019-20 deltar SLF i et utviklingsprosjekt med 

søsterorganisasjon i Slovakia. 
  



 

  

SYKKELPOLITISK PLATTFORM FOR SYKLISTENES LANDSFORENING  

Syklistenes Landsforening (SLF) er syklistenes interesseorganisasjon. SLF arbeider for å 

fremme sykling i Norge og sykkel som transportmiddel. Dette dokumentet viser SLFs 

overordnede oppfatninger om sykkel og sykkelpolitikk. 

 

Sykkelen er et transportmiddel som er tilgjengelig for de aller fleste og som med riktig 

tilrettelegging kan bidra til at samfunnet når viktige nasjonale mål for bedre folkehelse og 

bedre miljø.  

 

Tilrettelegging for sykling kan bidra til kompakt byutvikling og utvikling av attraktive og 

trygge nærmiljøer. Barn og voksne trenger et sammenhengende sykkelvegnett som er 

attraktivt og trygt å bruke på vei til arbeid, skole, hverdagsaktiviteter, bysentra og i 

kombinasjon med kollektivtrafikk.  

 

Med ny teknologi, en rekke ulike sykkeltyper og syklister med ulike behov er det nødvendig 

å tenke nytt og annerledes om sykkelens plass i trafikken. Alle slags syklende skal ivaretas 

når det planlegges og legges til rette for sykling.  

 

SLF spiller en nøkkelrolle i utformingen av framtidas samfunn for syklister, og skal bidra til at 

ulike aktører i politikk og planlegging blir utfordret og inspirert til å gjøre Norge til et av 

verdens beste land å sykle i.  

  

Behov for endret offentlig sykkelpolitikk  

Syklende har ikke blitt tilstrekkelig prioritert i statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk. 

Selv etter tiår med gode sykkelintensjoner, er situasjonen for syklende langt fra der den 

burde være.  

  

Historisk lav sykkelandel  

Sykkelandelen av alle reiser gikk gradvis ned på 90‐tallet, og har ligget stabilt på et historisk 

bunnivå under hele 2000‐tallet (4‐5 prosent). Dette er langt under våre naboland Sverige og 

Danmark. Mål om 8% sykkelandel har ikke blitt fulgt opp med effektfulle tiltak eller 

tilstrekkelige bevilgninger.  

  



Ingen byer med sammenhengende sykkelveinett  

For at sykling skal fremstå som et effektivt, attraktivt og sikkert transportvalg for flere, må 

det etableres sammenhengende sykkelveinett i norske tettsteder, mest mulig adskilt fra 

annen trafikk. To av tre tettsteder med over 5000 innbyggere har utviklet en plan for 

sammenhengende sykkelveinett. Noen større byer har hatt slike planer i flere tiår. Ingen 

tettsteder eller byer har ennå realisert sine planer.   

 

Med dagens bevilgningsnivå er det lang vei frem til sammenhengende sykkelveinett i de 

norske byene. I plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018‐2029 ble det beregnet at 

investeringsbehovet bare i de ni største byområdene var 60 milliarder kroner. 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.  

  

Trafikksikkerhet og opplevd trygghet  

Mens antallet drepte og hardt skadde er nedadgående i veitrafikken generelt, har antall 

drepte syklister ligget stabilt i en årrekke og antall hardt skadde hatt en svak økning. For 

mange syklister blir drept og hardt skadd på norske veier som følge av uklart regelverk, 

mangel på sykkelanlegg, uheldig utforming av veianleggene og uhensiktsmessig adferd blant 

trafikantene. Det er mange som føler seg utrygge når de sykler. Dette er en viktig årsak til at 

mange velger andre transportmidler.  

  

Sykkel for alle  

Syklistenes landsforening mener at det skal tilrettelegges slik at det er trafikksikkert og 

effektivt, og oppleves trygt og attraktivt for alle å sykle i norske byer, tettsteder og 

nærmiljøer.   

 

Så langt det er hensiktsmessig bør det etableres sykkelveier frikoblet fra annen vei. 

Sykkelveinettet må være tilpasset ulike typer syklister og sykler. Sentrale funksjoner og 

tjenester i nærmiljøet må kunne nås på en trygg og effektiv måte med sykkel.   

  

Syklistenes Landsforening mener at:  

  

Tilrettelegging  

• Det skal være et sammenhengende sykkelveinett i alle byer og tettsteder hvor 

syklende i størst mulig grad skilles fra annen trafikk.  

  

• Kommuner og skoler bør begrense bilbruk i nærområder rundt skoler og barnehager, 

og det må tilrettelegges for trygg adkomst og tilstrekkelig sykkelparkering. 

 



• Det skal tilrettelegges for lett tilgjengelig, trygg og tilstrekkelig sykkelparkering ved 

alle knutepunkter, bo‐ og næringsbygg, arbeidsplasser, idretts‐ og kulturanlegg, 

offentlige servicefunksjoner og i byutviklingsprosjekter.  

  

• Det skal være mulig å sykle mellom alle tettsteder i landet på en godt skiltet, trygg, 

trafikksikker og effektiv måte.  

  

• Det skal tilrettelegges for at Norge skal være et attraktivt land for tur‐ og 

fritidssykling.  

  

• Det skal på en enkel og rimelig måte være mulig å transportere sykkel med 

kollektivtransport.  

  

• Det skal være sykkelekspressveier i alle relevante korridorer inn til de større byene.  

Økonomi  

• Alle byvekstavtaler skal konkretisere mål og midler til sykkel.  

  

• Skatte‐ og avgiftspolitikken skal innrettes slik at det fremmer økt sykkelbruk.  

Lover og regler  

• Lover og regler må utformes på en måte som skaper økt trafikksikkerhet, gir økt 

trygghetsfølelse, bedre fremkommelighet og økt sykkelbruk.   

Utdanning  

• Sykkelopplæring må prioriteres i grunnskoleopplæringen.  

  

• Behovet for sykkelrelatert kompetanse skal ivaretas av tilbudet i høyere utdanning.  

  

• Syklisters rettigheter skal ivaretas i førerkortopplæringen.  

  

Livsløpet med sykkel  

• Foreldre bør lære sine barn å mestre sykling i tidlig alder, og stimulere til bruk av 

sykkel.  

  

• Skoleelever bør gå eller sykle til skolen.  

  

• Alle arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner skal legge til rette og oppfordre til at 

arbeidstakere og studenter velger sykkel.  

  

• Sykling skal være en attraktiv transportform for eldre.  

  

• Syklister skal ta ansvar, og vise hensyn til sine omgivelser der de ferdes.   



x

x

x
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Sykkelandelen av alle reiser gikk gradvis ned på ‐tallet, og har ligget stabilt på et historisk 
bunnivå under hele ‐tallet ‐  prosent . Dette er langt under våre naboland Sverige og 

byene. I plangrunnlaget for Nasjonal transportplan ‐  bl
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knutepunkter, bo‐ og næringsbygg, arbeidsplasser, butikker, idretts‐ og kulturanlegg, 
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x Det skal tilrettelegges for at Norge skal være et attraktivt land for tur‐ og fritidssykling.

x

x
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x Skatte‐ og avgiftspolitikken skal innrettes slik at det fremmer økt 
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Fra: Hovedstyret, SLF 
Til: Lokallag, SLF 

 

 

SYKKELPOLITISK DOKUMENT 

I tråd med vedtak fra siste landsmøte, ønsker hovedstyret at lokallagene engasjerer seg i det 

strategiske dokumentet – og bidrar til å utforme dette. I et slikt arbeid ligger å ta stilling til om de 

forslåtte teamene er gode og dekkende, og om forslagene til standpunkter, tiltak og arbeids-

områder er det samme. Hovedstyret opplever at det tidligere har vært forvirring og uklarhet om 

forskjellen mellom politisk plattform/prinsipprogram og strategi, og foreslår derfor å slå de to 

sammen i det strategiske dokumentet. Nedenfor følger hovedstyrets forslag til temaer, med 

tiltak og arbeidsområder. Vi setter pris på alle innspill, om de gjelder struktur og form på 

dokumentet, om de gjelder de foreslåtte hovedstandpunktene, eller om de gjelder forslagene til 

tiltak og arbeidsområder.  

 

Innledning - visjon og verdier 

Sykling og aktiv transport har positive effekter for folkehelse, miljø og trafikkavvikling, og bidrar 

til utvikling av mer tilgjengelige, attraktive og trygge nabolag, nærområder og byrom for alle 

aldersgrupper.  

 

SLFs visjon er at sykkel og aktiv transport skal være attraktivt for folk flest. Gevinstene skal være 

synlige for borgere, medier, politikere og myndigheter. Det skal være enkelt og trygt å velge 

sykkel og aktiv transport så vel i hverdagen, som til rekreasjon.  

 

SLF skal i sitt arbeid speile kjerneverdiene; engasjert, sjenerøs og troverdig.  

 

Sykkelpolitisk dokument viser foreningens standpunkt og politiske plattform i sentrale spørsmål.  

 

Et godt prinsipprogram for en forening som SLF bør beskrive de viktigste temaene som 

foreningen skal engasjere seg i. Det bør også gi tydelig retning i hvordan foreningens sekretariat 

og hovedstyre skal jobbe med disse temaene.  

 

Etter hovedstyrets mening bør prinsipprogrammet samtidig gi rom for å utvikle standpunktet og 

handlinger som svarer på den raske samfunnsutviklingen vi har, og derfor ikke være så detaljert 

at det kan virke begrensende i hverdagen.  

 

Dette dokumentet beskriver hva hovedstyret i SLF mener er de temaene vårt prinsipprogram bør 

adressere, og inneholder også forslag til retningsgivende standpunkter, tiltak og arbeidsområder.  
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HOVEDSTYRETS FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM  

Sykkel og aktiv transport er viktige virkemidler for å utvikle bedre samfunn og en bedre 

hverdag, og for å løse en rekke store samfunnsproblemer.  

 

SLF er syklistenes organisasjon. Vi ser samtidig at syklistenes sak, og andre aktive/myke 

trafikanters sak, i nær alle praktiske henseender, er sammenfallende. All aktiv transport krever 

sammenhengende, trygg infrastruktur som helst er fysisk adskilt fra motorisert transport. All 

aktiv transport skaper de samme fordeler for klima, folkehelse, plasseffektivitet i byene med 

mer. Og det er i all hovedsak de myndigheter og miljøer som ser verdien av mer aktiv transport, 

som ser verdien av mer sykkel.  

 

Sykkel og aktiv transport bidrar til å løse mange av vår tids samfunnsproblemer, gjør det mulig å 

leve i en mindre bilavhengig hverdag, og skaper gode forutsetninger for tryggere og hyggeligere 

nabolag, nærmiljøer og byrom.  

 

Utviklingen av elsykler og el-lastesykler har samtidig åpnet helt nye bruksområder for sykkelen, 
også for helt nye befolkningsgrupper. I sum har sykkelen aldri vært en mer aktuell 
mulighetsskaper for bedre hverdager, bedre liv og et bedre samfunn – enn nå.   
 

Sykkel og aktiv transport skal være tilgjengelig og trygt for alle  

• SLF skal arbeide for retten til å kunne bevege seg trygt på sykkel, til fots og på annen aktiv 

måte i hverdagen, og som rekreasjon.  

• SLF skal synliggjøre betydningen for folkehelsen i alle sosiale lag, for alle aldersgrupper og 

funksjonsnivåer. Vi skal vise at økt tilrettelegging gir mer bruk, med enorme fysiske og 

psykiske folkehelsegevinster, samt store gevinster for miljø og klima, som resultat. SLF 

skal arbeide for at sykkel og aktiv hverdagstransport inngår i relevante offentlige 

folkehelseprosjekter- og satsinger.  

• SLF skal påvirke politiske prosesser for å prioritere mer trygg, sammenhengende 

infrastruktur for syklister og myke trafikanter.  

• SLF skal være en pådriver for at alle byvekstavtaler har konkrete mål om bruk av sykkel og 

aktiv transport, samt for at det settes av midler og gjøres nødvendige prioriteringer for å 

nå målene.  

 

• SLF skal bidra til utvikling av et finansieringssystem for bygging av sammenhengende 

sykkelveier og fortau, som hensyntar fremtidige folkehelsegevinster.  

• SLF skal være en pådriver for informasjon, infrastruktur og løsninger som gjør sykkel og 

aktiv transport tilgjengelig også for barn, for eldre og for mennesker med funksjons-

hemninger.  

• SLF skal arbeide for å sikre barn og unges rett til å sykle og å ferdes trygt og effektivt i 

hverdagen uten å være avhengig av å bli kjørt. 
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• SLF skal arbeide for at fartsgrenser, infrastruktur, lovgivning og trafikkopplæring utformes 

på en måte som skaper god trafikksikkerhet, god trygghetsfølelse og god 

fremkommelighet for syklister og myke trafikanter.   

 

• SLF skal SLF skal bidra til ansvarliggjøring av politikere, myndigheter, medier og akademia 

om det store ansvar det er å ferdes med motoriserte kjøretøy blant myke trafikanter, og 

det ansvar som påligger politikere og myndigheter for å ivareta opplevd og reell trygghet 

for myke trafikanter.  

 

• SLF skal arbeide for en skatte‐ og avgiftspolitikk som fremmer økt bruk av sykkel, elsykkel 

og el-lastesykkel.  

 

• SLF skal være en pådriver for å flytte mer transport av varer og tjenester fra varebil og 

lastebil, til el-lastesykkel.  

 

SLF skal være landets fremste kompetansemiljø på sykkel og aktiv transport 

• SLF skal styrke kompetansen på alle utfordringer og gevinster, og dele innsikten med 

politikere, myndigheter, medier og innbyggere.  

 

• SLF skal engasjere oss i samfunnsdebatten rundt alle temaer som påvirker slik bruk, og 

synliggjøre de goder for individer og samfunn som skapes av dette.   

 

• SLF skal bidra til at Norge henter inspirasjon fra, og knytter seg nærmere til, den 

sykkelsatsingen som skjer i Europa og i EU, og i FN, blant annet gjennom organisasjonenes 

bærekraftmål.  

 

SLF tilbyr tjenester og tilbud som fremmer sykkel og aktiv transport, samtidig som de gir 

inntekter til SLF. 

• SLF skal gjennomføre løpende utvikling og innsalg at tjenester og andre tilbud overfor 

betalende samarbeidspartnere og kunder.  

• Vi skal opprettholde konkurransekraften overfor kommersielle konsulentmiljøer som 

tilbyr sammenlignbare tjenester og tilbud.   

 

Et medlemskap i SLF skal oppleves som verdifullt samfunnet medlemmet, og for samfunnet. 

 

• Vi skal holde god oversikt over våre medlemmer, ha tett kontakt med dem, og gi en 

opplevelse av at medlemskapet utgjør en positiv forskjell for dem og for samfunnet rundt 

dem.  

• SLF skal utvikle stadig flere og bedre medlemstilbud.  
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• Vi skal være godt synlige i sosiale og tradisjonelle medier. Vi skal fremstå på en måte som 

speiler våre kjerneverdier; engasjert, sjenerøs og troverdig. 

• Vi skal ha gode strategier for å øke medlemsantallet blant alle som er opptatt av sykkel og 

aktiv transport.  


