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Spacescape har varit konsult i Oslo kommunes arbe-
te med att ta fram en cykelstrategi. Uppdraget inled-
des med en grundlig undersökning av Oslos cyklister 
i form av resvaneundersökning, observationer, atti-
tydundersökning och fokusgruppintervjuer. 

För att ytterligare öka kunskapen om Oslo som cy-
kelstad genomfördes en analys av Oslos cykelnät. 
Faktorer som framkomlighet, trygghet, målpunkter 
och täthet analyserades och visade bland annat att 
Oslos cykelnät är väldigt glest och har  låg framkom-
lighet och trygghet. Med grund i kunskaperna om 
cyklisterna och cykelnätet kunde därefter både en 
utvärdering av den tidigare strategin göras, och en 
ny strategi formuleras.

Oslo cykelstrategi ska gälla för perioden 2015-2025 
och huvudmålet är att Oslo skall bli en bättre cykel-
stad för alla. Andelen cykelresor ska öka till 16 pro-
cent, och oslobornas nöjdhet med Oslo som cykel-
stad ska öka markant. 
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CYKELSTRATEGI FÖR OSLO
ANALYS OCH STRATEGI FÖR ÖKAD CYKLING

Kartläggning av trafikal trygghet på samtliga länkar och korsningar. 
Längs föreslaget huvudcykelnät är åtgärder prioriterade

Förslag på ett tätare tillgängligare och mer direkt huvudcykelnät

Attitydundersökning

Övrigt
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Färdmedelsfördelning

POTENTIELL A 
C YKLISTER

Cyklar sällan eller aldrig 
men skulle cykla mer 
om cykelvägnätet var 
säkrare

INTE 
INTRESSER ADE

Cyklar sällan eller aldrig och 
är inte intresserade av att 

cykla mer 

C YKL AR IDAG

Cyklar idag mer än en 
gång i veckan sommar-
tid. Över två treddejdelar 
i denna grupp skulle 
cykla mer om trafiksä-
kerheten förbättrades.

Om den trafikala trygghe-
ten förbättras skulle ande-
len av osloborna som cyklar 
sommartid fördubblas
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