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Høye ambisjoner

• En sykkelby for alle

• 25 % sykkelandel

• Vintersykkelmål: 
minst 30 % av 
sommertrafikken

Målinger og effektvurderinger



Sykkeltrafikken gjennom året
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Kilde: 12 kommunale sykkeltellepunkt  i Oslo



Høye ambisjoner

• En sykkelby for alle

• 25 % sykkelandel

• Vintertrafikken skal 
vokse til minst en 
tredel av 
sommertrafikken



Nytten av god vinterdrift

• Fremkommelighet 

• Sikkerhet

• Trygghet

• Komfort
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Andelen som var fornøyd med vinterdriften av sykkelveinettet i 2014
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Driftsmidler vs. investeringsmidler i 2014



Brøyting og feiing av sykkelveier

• Fra vinter 2015/2016:

• 117 km prioritert nett

• Helårs drift



Effekter av bedret vinterdrift
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Hvordan var vinterdriften av sykkelveier sammenlignet med tidligere vintre?

Mer fornøyde vintersyklister
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“Vedlikeholdet av sykkelveinettet i Oslo er bra om vinteren”
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Holdningsundersøkelsen og drift
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Flere vintersyklister



Pris per sykkeltur: 1,90 kr.

7 millioner turer Totalkostnad: 13,4 mill.

Prislappen for vinterdrift 2015/2016



28 kroner per km

+ 3 millioner turer

350 millioner kroner

Gevinsten av god helse



Videre utvikling i vintersykkeltrafikken

80

100

120

140

160

180

14/15 15/16 16/17 17/18

Indeks



Videre innsats for vintersykling

• Færre avvik fra 
lovet driftskvalitet

• Utvide det 
prioriterte 
sykkelveinettet



Forsøk for mer miljøvennlig drift



Høy standard uten veisalt?



Hvordan gikk forsøket?



Pilotprosjekt: formiater 

• Kaliumformiat og natriumformiat

• Gode miljøegenskaper – men 
begrenset kunnskap

• Mindre korrosjon

• Gode erfaringer i København

• Toårig prosjekt

• Testes ved Østensjøvannet



Prosjektmål og krav

«(…) oppnå økt kunnskap om hvorvidt formiater kan erstatte veisalt 
i drift av sykkelveinettet uten at det går på bekostning av 
fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø, med formål om å 
minimere de negative skadevirkningene knyttet til vanlig veisalt.» 



Delmål 1 
Oppnå erfaring med å bruke formiater i drift



Delmål 2
Kartlegge miljøeffektene knyttet til bruk av formiater



Hvordan gikk første testsesong?

- Og hva er veien videre? 



#sykkelioslo


