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1. Formål med undersøkelsen

• I hvilken grad får man nye syklister ved å bygge 

sykkelinfrastruktur? 

Rutevalg NygenerertReisemiddelvalg
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2. Bakgrunn for undersøkelsen

• Syklister er ikke en homogen gruppe

• Prioritering for utbyggingsprosjekter

• Hva er rollen av nye lenker i 

sykkelnettet? 

• Før og etter telling på ett punkt kan være 

misvisende
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3. Om prosjektet på Grünerløkka

• Oslo Bymiljøetaten Byrute 1 -

Øvre Markveien

• Erstattet bilparkering på høyre 

side med sykkelfelt mot 

enveiskjøring. 430m strekning 

med 240cm bred rød 

asfaltdekke. 

• Ferdig september 2017
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4. Mulige data kilder

• GPS enheter

• Smarttelefon apps – aktiv eller passiv 

(batteri)

• Crowdsourcing (Strava osv)

• Stoppundersøkelse

• Reisevaneundersøkelse

• Kameraer

Francke & Lissner 2017
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4. Flere alternativer innen passiv GPS registrering 

(og klassifisering)

• Moves (ProtoGeo)

• Google Fit

• Kommersielle – TRavelVU, Sense.dat
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5. Hovedmetoden – Moves og GoEco! GPS 

registering

• Begge apper er lastet ned av brukerne

• Elektronisk tilgangsbrikke kreves å koble de til 

hverandre

• GoEco! Tracker kan samle data fra flere brukere

• Reisemiddel finklassifiseres videre etter 

datainnsamling
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5. Rekruttering – skjult formål
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5. Støttemetoder

• Undersøkelse som samler villige deltakere

• Radartellinger (ei uke hver)

• Videokamera over et veiskille (5 dager)
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6. Resultater – radartellinger

Radartellinger før og etter – med Markveien og Thorvald 

Meyer (nærmest – som for videoopptak)

• Markveien syklister mot sentrum. Før: 63%, Etter: 49% 

(nedgang)

• Markveien syklister fra sentrum. Før: 52%, Etter: 59% 

(økning – som ventet)

• Problemer: deteksjon og identifikasjon av syklister, 

monteringshøyde. 
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6. Resultater – undersøkelse og videoanalyse

Etterundersøkelse:

• 1/3 oppdaget endringen i sykkelinfrastruktur

• 1/5 rapporterte endringer i sine reiseatferd 

Videoopptak (Markveien og Thorvald Meyers):

• 33% flere antall syklister i rushtiden etter

• 56% velger Markveien etter kontra 49% før

• Migrasjonseffekt?
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6. Resultater – GPS før
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6. Resultater – GPS etter
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7. Utfordringer

• Lav presisjon av punkter 

• Rekruttering og deltaker frafall – OS 

oppdateringer, glemt brukernavn…

• Kontrollstudie - forstyrrende faktorer 

• Reisemiddel, rutevalg, frekvens endringer 

– en del GIS arbeid
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Oppsummering

• Personvern

• Passiv GPS registrering, radartellinger 

og videoopptak

• Migrasjonseffekten identifisert med 

eksisterende syklister – flere velger 

den oppgraderte traseen

• Økning i antallet syklister
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Diskusjon

• Nettoeffekt: Sykkelfeltet har fått økt bruk grunnet 

både nye syklister og migrasjon fra nabogatene

• Antagelig større nettverkseffekter som ikke 

vises på mikroskala

Videre: 

• Hvor mange bytte gate? 

• Hvem er de nye syklister (alle håper de er 

bilister men…)?

• Hvordan har tiltaket påvirket andre trafikanter?

Ray Pritchard

Institutt for arkitektur og 

planlegging, NTNU

Raymond.Pritchard@ntnu.no

Takk for meg!

Spørsmål?

mailto:Raymond.Pritchard@ntnu.no

