
  

«Klimaklok transport i Bærum» 

Temamøte for Formannskapet og Hovedutvalget for Miljø, idrett og kultur 

Møte: 26. januar 2017 kl. 18:00 – 21:00  
Sted:  Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika 

18:00 Velkommen ved ordfører Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune 

Introduksjon til tema og dagens program, møteleder Jomar L. Langeland, Civitas  

18:10 Arealbruk og transport i Bærum 
̵ Det store bildet om arealutvikling i Bærum 

 Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn Bærum kommune  
̵ Det store bildet om transportsystemet i Bærum 

Thomas Tvedt, fylkesdirektør for samferdsel Akershus fylkeskommune 

18:40 Mobilitet i Bærum – utfordringsbildet 
Nasjonale mål for transport og reisevaner i Bærum 
Alberte Ruud, seniorrådgiver strategiseksjon, Statens Vegvesen Vegdirektoratet 

19:05 Moderne parkeringspolitikk som bidrag til mobilitetsutfordringen 
Jomar L. Langeland, siviling, Civitas 

19:30 Pause 

19:45 Løsninger på mobilitetsutfordringen i Bærum 
Hvordan kan kollektivtilbudet løse mobilitetsutfordringen? 
Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. Ruter AS 
Trine Holand, markedssjef, Ruter AS 
Robert Fjelltun, leder virksomhetsstyring, Ruter AS 

20:10 Hvordan kan sykkel og gange løse mobilitetsutfordringen? 
̵ Anders Hartmann, planarkitekt Norconsult AS 
̵ Siv Herikstad, kommunalsjef skole, Bærum kommune 

20:35 Smarte løsninger for bedre mobilitet 
̵ Unni Larsen, daglig leder, SmartCity Bærum 
̵ Espen Strand Henriksen, daglig leder, HjemJobbHjem (Stavanger) 

20:55 Oppsummering og veien videre 
Møteleder Jomar L. Langeland, Civitas 

21:00 Møtet avsluttes 

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med korte refleksjoner til innleggene. 



«Klimaklok transport i Bærum» 

 
Temamøte for Formannskapet og Hovedutvalget for Miljø, idrett og kultur  

   

23. januar 2017 

 Bernt Reitan Jenssen Adm.dir. Ruter AS 
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Agenda 

• Hvordan kan kollektivtilbudet løse mobilitetsutfordringen? 

• Samspillet mellom de kollektive transportformene tog, T-bane, buss. 
(Særlig fokus på busstilbud i Bærum og ekspressbusser mellom 
Bærum og Oslo). 

• Hvordan oppnå 20 % reduksjon i lokale bilreiser innen 2020? Gode 
eksempler fra andre byer? 

• Hvordan påvirke busstilbudet i Bærum? Muligheter (påvirke 
beslutningsprosesser om tilbud, takster m.m.) og utfordringer (f eks 
når det gjelder bussens framkommelighet i vegnettet)?  
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Hva er mobilitetsutfordringene i 

Bærum? 

3 



Strategisk Næringsplan for Bærum 

kommune (juni 2015) 
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«Arbeide for bedre og flere 

bussløsninger på tvers av kommunen – 

og til kollektivknutepunktene» 

«Køproblematikk, vanskeligheter med å planlegge reisetid i 

forbindelse med møter og oppdrag, kostnader i forhold til 

tidsbruk og manglende fleksibilitet i forhold til arbeidstid er 

utfordringer næringslivet i Bærum står overfor daglig.»  



Vi fortsetter å ta markedsandeler fra bilen i 

Akershus – Men hva skjer i Bærum? 
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Bærum lokalt: Utviklingen har gått i feil retning 
Tall fra 2013 til 2015 

59% 

 

+ 5% 

19% 

 

+ 1% 

17% 

 

- 5% 

4% 

 

- 1% 

1% 

 

 

Utviklingen i bruken av transportmidler fra 2013 til 2015 i Bærum, tall fra MIS – Ruters Markeds- og informasjonssystem 



Det vanligste er å bo og jobbe i Bærum 

 

• Kollektivtilbudet er i hovedsak 
rettet mot å frakte arbeidstakere 
til Oslo. 

• Et kollektivnettverk vil gi større 
muligheter for interntransporter i 
Bærum, redusert bilandel og 
redusert kø i rush-tid. 
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Det er totalt 60 000 arbeidstakere som bor og 

arbeider i Bærum i flg. SSBs tall. I tillegg er det 

ytterligere 42 000 som pendler inn til kommunen. 
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Linjekartet over Bærum  

etter 1. januar 2017 

 

 

Buss 

T-bane 

Trikk 

Tog 

 

 

 



Hvordan løser vi 

mobilitetsutfordringene? 

Samspill mellom transportmidler: 

Et kræsjkurs i ruteplanlegging 
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Sentrumsrettede busser vris til tverrgående 

linjer 
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Énlinjekonseptet 
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Rollefordeling mellom driftsarter 

• Kapasitet: Transportmidlene 
utnyttes der de kan gjøre 
jobben mest hensiktsmessig 

• Hovedlinjer med høy frekvens 
og god kapasitet 

• Betjening av knutepunkter 

• Takting av frekvens skaper 
gode byttemuligheter 
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Tidligere endringer har gitt stor trafikkvekst 
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Nes 2016 

• Timeekspressen ble lagt ned 1. mai, grunnet 
lave passasjertall. 

• Omdisponerte ressursene, fra to 
ekspressbusser med nedadgående 
trafikkvekst (-4%) til 21% vekst sammenlignet 
med mai.  

Skui/Tanum 2012 

• To ekspressbusser ble lagt ned og midlene ble 
brukt til å øke frekvens på lokalbussene. 

• Tilbudet er bedre for næringsparken på Vøyen, 
for skolereiser til og fra Sandvika, og for de 
som trenger å reise midt på dagen eller i 
helgene. 
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UITP (Union 

Internationale des 

Transports Publics): 

 

 

Sammenlignende studie 

av ulike byer: 

 

Oslo har den største 

veksten i andel som 

reiser kollektivt 



Endring krever handling 
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Østlandssendingen 13.10.2016 



Oslos tilnærming 

17 

• Gulrot 
- Flere og bedre sykkelveier 

- Økte midler til kollektiv trafikk 

- Prioritere fremkommelighet for 
«grønne reiser» 

• Pisk 
- Økte bompengetakster 

- Tids- og miljødifferensierte takster 

- Fjerne P-plasser 

- Redusere biltrafikk innenfor Ring 1 



Ruteendring i Bærum 

- Veien fra plan til praksis kan være smertefull 

 

1
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Prosess 

Politisk nivå 
AFK  

 Politisk 

nivå 
Bærum 

Kommune 

Operatører 

Kunde-infor
masjon 
• Digitale kanaler 

• Oridnære flater 

• Media 

• Møte med 
aksjonsruppe 

Presentasjon av planer: Presentasjon av løsning: 

2016: 

31 august: 

9. November 

7. desember 

AFK:Hovedutvalget 

for samferdsel  

2016 

Oppstart mot 

operatører ca 

oktober slik at 

de får 8 uker 

på seg 

2016: 

Kunde 

informasjon  

ca 9. 

desember 

Ruter i 
samarbeid 

med 
eksterne 

fagmiljøer 

Forankring 
hos eier 

AFK 

Bærum 
kommune 

Admini 
strasjon  

MIK 

2012-2015: 

Markeds- 

undersøkelser  

Trafikkmodeller 

Løpende dialog 

med operatører 

2015-2016: 

Kontaktmøter og 

dialogmøter 

Hovedutvalget for 

Samferdsel 

Høsten 2015: 

Kontaktmøter og 

dialogmøter med 

administrasjonen 

10.desember 

Møte med MIK 

2016: 

15.september 

17. november 

Møte med MIK 

 



Hovedtiltakene i ruteendringen for Bærum: 

• Øke frekvens på busslinjer lokalt 

• Alle bussene (også ekspress) skal betjene 
knutepunktene i Bærum for å gi mulighet til 
omstigning til lokale reiser.  

• Kolsåsbanen og busstilbudet på Rykkinn må sees i 
sammenheng 

• Optimalisere kjøretid og rette ut traséer i Lommedalen 

• Prioritere passasjerkilometer kjørt i Bærum fremfor i 
Oslo (og redusere belastningen på Ring 1 og Oslo 
Bussterminal) 
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Gjorde vi feil? 

Altfor mange endringer på en gang!  

• Vi la alle gode tiltak/intensjoner oppå hverandre 
- Vi nedlegger/legger om ekspressbusslinjene til Oslo 

- Vi går fra «linjeruter» til «netteverksruter» 

- Vi kutter ut bussholdeplasser (med litt ulike begrunnelser) 

- Vi legger om kjøremønsteret for flere busslinjer 

- Vi endrer reisetider og korrespondanser  

• Som resultat fikk vi 
- Teoretiske rutetider som ikke stemmer med virkeligheten 

- Forsinkelser som oppstår andre steder enn beregnet 

- Kunder som tilpasser seg annerledes enn antatt 

- Sjåfører som får for mange endringer å lære seg på kort tid 

- Flere forbedringer av infrastrukturen som ikke er gjennomført 

 

Og vi undervurderer behovet for informasjon om endringene 
21 



Hva lærte vi umiddelbart? 

• Vi må ut med mer informasjon, inkl direkteinformasjon til kundene 

• Vi må være flinkere til å overvåke at kritiske korrespondanser faktisk 
fungerer 

• Vi må agere raskere når bussene går fulle – sette inn ekstrabusser 

 

Hva tar vi med oss videre til neste gang: 

• Ikke for mange tiltak på en gang, i ett område 

• Bedre dialog med de berørte kundegruppene 

• Korrespondanser, punktlighet og reisetider – virkeligheten er kompleks 
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Dette tror vi mange vil sette pris på etterhvert: 

• Et tilbud mer tilpasset Bærum i dag 

• Flere reisemuligheter for reiser internt i 
Bærum. 

• Hyppigere avganger internt i Bærum 

• Stor økning av busser til knutepunktene 

• Lettere å reise til skole, fritidsaktiviteter, 
kultur- og idrett i Bærum 

• Bedre tilbud for de som arbeider i 
Bærum og til Næringsparkene 

• Lettere å finne bussholdeplasser og se 
hvor linjene går.  
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Kundehenvendelser: 

24 

«Hvorfor går det ingen direkte buss 

til Oslo!? Dette er utrolig dårlig 

tilbud!? Reisetiden blir 20 min 

lengre. Hvorfor endre tilbudet til det 

verre!?» 

«Gjelder buss 160E, se to tidligere klager 

samme tur. Korken i Sandvika førte til 💥 

samt at vi sto flere minutter for å forklare at 

det var en ekspressbuss som altså heller 

ikke var merket. Nå angrer jeg på at jeg 

kjøpte månedskort.. Starter reisen min fra 

Lysaker 1605 (for å ta bussen 1608) og er 

ennå ikke hjemme kl 1650.» 

«Hva har Ruter tenkt å gjøre med 

at de nye rutetidene for 

210-bussen og 150-bussen fra 

Bærum til Oslo ikke stemmer? …. 

Har vært fast passasjer på 

143/144 i snart 30 år og har aldri 

opplevd maken til dårlig tilbud. Å 

pendle fra Bærum til Oslo blir 

heretter en svært krevende 

prosess, noe som bør være HELT 

unødvendig.»  

«Hei, etter ruteendringen har reisetiden fra Øvre 

toppenhaug til Sandvika økt fra 19 min til 27 min om 

morgen. Før korresponderte bussen fra Oslo til Bærums 

Verk med bussen fra Bærums Verk til Sandvika. Nå må 

man vente 9 minutter på Guldbrandslia. Tidligere var 

reisetiden med buss noe lenger enn å ta bil, men nå er 

resisetiden blitt vesentlig lenger og tidsmessig er bruk av 

buss blitt uaktuelt.» 

«Det er ikke lenger 

mulig å reise med 

buss i helgen til Ila. 

Tidligere gikk bussen 

(732 Ila) helt til Ila på 

søndager. Nå kommer 

man ikke nærmere 

enn Fossum Terrasse  

med buss 235 som er 

flere kilometer å gå til 

Ila, hvis man reiser på 

søndager.»  



25 

«Heia Ruter,  Er 

kjempefornøyd med den nye 

rute 150 som erstatter 143. 

Sparer over et kvarter inn til 

Oslo og har allerede tatt 

bussen mer i 2017 enn i hele 

fjor! « 

«Hei,  Jeg ønsker å rose 

reisetilbudet til Bærum Sykehus. 

Helsepersonell er en yrkesgruppe 

som er avhengig av tidlig avganger i 

ukedager og helgedager. Etter at 

rute 215 er satt opp fra sandvika, er 

det lettere for helsepersonell som 

starter kl.07:30 å komme seg på 

søndager. Tusen takk for dette! :)» 

«Kjempeflott med omleggingen 

av rutetilbudet i Østre Bærum :-) 

Tar 140 hver dag og det er stor 

forbedring fra gamle 131! Så 

innlegg i Aftenposten i dag fra 

politikere i Bærum og er veldig 

glad for at disse ikke får styre 

kollektivtilbudet.» 

«Fantastisk med hyppige avganger på 

130 bussen i rush-tiden. Trenger ikke 

lenger planlegge hvilken buss jeg må ta 

og ingen krise om jeg skulle miste en 

buss. Jeg kommer tidsnok på jobb 

uansett:-). Og kommer raskere hjem fra 

jobb. Min reise: Lillehagveien - sandvika 

-tog til Asker. Og tilbake igjen. 

Storfornøyd med ruteomleggingen!»  

«Jeg synes det er 

kjempe bra at dere har 

innsatt en ekstra buss 

mot Sandvika (160 

skolebuss) på 

morgenen. Det har jo 

vært en del problemer 

når noen av bussene 

som gikk tidlig 

forsvant, men det er 

veldig fint at dere har 

ornet det. Håper det 

en en varig ordning 

slik at vgs. elever 

kommer seg til skolen 

i tidet :) Tusen takk!»  

Vi bor på helset og kan lett ta 

bussen til Sandvika og 

Lommedalen. Jeg er 

kjempefornøyd! …OBSOBS! om 

dette skal legges ut noe sted eller 

postes på Facebook/budstikka vil 

jeg stå oppført som anonym, takk  



Ruter øker gjerne busstilbudet 

- Men hvilke vilkår har bussen? 

2

6 
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Fremkommelighet – Busskøen koster kundene 

hundrevis av millioner i året 



Dette tror vi er nødvendig for å gjøre bussen 

attraktiv: 

 
Buss må prioriteres over bil: 

• Bussprioritering i Vollsveien 

• Bussprioritering i 

Sandviksveien 

• Bussprioritering ved  

Gamle Drammensvei og 

Kveldsroveien 
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Tilrettelegge for buss på vei: 

 
• Grini næringspark: Holdeplass 

• Fjerne trafikkøy for å kunne kjøre 

inn Skollerudveien. 

• Snuplass for buss ved Lommedalen 

skole 

• Oppgradering av terminaler og 

holdeplasser, bl.a Gulbrandslia 

• Gang- og sykkelstier til 

holdeplasser og knutepunkter må 

vedlikeholdes 

 

29 



Gåing og sykling må fremmes der det er mulig 

• Gå- og sykkelkampanjer til 
skoler der skoleveien er trygg 

• Sykkelparkering ved 
knutepunkter for kollektivtrafikk 

• Brøyting og strøing av gang- og 
sykkelvei 
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Vi må bli flinkere til å vise mulighetene 
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Fremtidens kollektivtransport er 

fleksibel, utslippsfri og smart 
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Elektriske busser  

Autonome kjøretøy 

Kombinert mobilitet 



Kundene ønsker et integrert mobilitetstilbud  
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3

5 



3
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Bilen spiller også på lag med kollektivtrafikken 

• Innfartsparkering: 

- Suksess  

- Utfordring: Må ikke erstatte 
gange og sykkel 

 

 

 

37 
Avløs 15.oktober 2014 – dagen etter 

åpningen av Kolsåsbanen 



Tiltak vi vet Bærum ønsker: 

• Øke frekvensen på 
Kolsåsbanen: 

- Lar seg først gjøre når 
Fornebubanen settes i drift, 
og vi får flere T-banevogner 

• Forlenge Kolsåsbanen til 
Rykkinn evt Bærums verk 

- Mange store 
infrastrukturprosjekter i 
Oslo-regionen vil bli 
prioritert fremfor dette 

• Innlemme hele Bærum i sone 1 

- Kostnadsoverslag viser at 
dette koster 40 mill. kroner 
innenfor dagens billettpriser  

- Må besluttes av 
fylkespolitikerne, er ikke 
noe Ruter kan beslutte 
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Tiltak vi ønsker å gjennomføre:  

• Næringspakke 
- 10’ min frekvens Rud og 

Vøyen 

• Økning av frekvens til 
Bjerkefeltet 

• Øke frekvens på eksisterende 
linjer 

• Utvikle tilbud med fleksibel 
frekvens: 

- Kattås, Bykrysset, Ila og 
Fossum 
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Hvordan få flere til å 
sykle? 

1 



Skal man få flere til å sykle må løsningene 
oppleves trygge (det holder ikke at de er 
trafikksikre) 

2 
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Fire kriterier for økt sykling.  
K

v
a

li
te

te
r 

Trygghet 
 

«Føles det trygt å sykle her?» 

Fremkommelighet 
 

«Kommer jeg meg raskt og effektivt 

frem her jeg er nå?» 

B
a

rr
ie

re
r 

Sikkerhet 
 

«Tør jeg å sette meg på sykkelsetet?» 

Tilgjengelighet 
 

«Kommer jeg meg dit jeg skal innen 

rimelig tid?» 

4 
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Trygghet = kronglete 
fortaussykling 

Fremkommelighet = eksponert i 
bilveien 

7 

I Bærum må de som vil sykle i dag velge 
mellom trygghet og fremkommelighet 
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Hvilke fysiske 
løsninger må til? 
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● Eget areal for de som sykler 

• Sykkelfelt 

• Sykkelvei 

● Rolig trafikk 

• Lite biltrafikk 

• Lav fartsgrense 

● Trinnvise tiltak 

• Enkle tiltak: Oppmerking og 
skilting.  

• Mellomstore tiltak: Bygge om 
gangveier til sykkelvei med 
fortau.  

• Store tiltak: Nye sykkelveier og 
sykkelfelt i større 
reguleringsplaner.  
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Spørsmål? 



Klimakloke barn og unge 

i bærumsskolen 



 
 

 
 

 
 

 



Evnen til å tenke og 
lære seg 

Kulturell og 
kommunikativ 

kompetanse 

Hverdagskompetanse 

Evnen til å tilegne seg 
/være fortrolig med 

multimodale 
ressurser.  

Digital kompetanse 

Arbeidslivskompetanse 
og entreprenørskap  

Evnen til å delta, 
påvirke og bidra til 

en bærekraftig 
fremtid 

VOKSE SOM 

MENNESKE OG 

MEDBORGER 

LP 2016  FINLAND 



Mål: Trygge og bilfrie skoler 
1. Voksne modeller holdninger 

    og verdier ved sine handlinger: 
    Gode tiltak skaper grunnlag for   

     generasjon klimaklok. 
 

2. Foreldres kjøring er den største  
    fare for barn og unge på skolevei. 
    Målrettede tiltak hindrer trafikkskader og 
    legger grunnlaget for trygg skolevei. 
 

3. Barn og unge som går/sykler til skolen er 
    også et folkehelsetiltak. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjN6NLe1fHPAhXFB5oKHYDqD5EQjRwIBw&url=http://www.aftenposten.no/okonomi/Kinderegg-vil-ikke-bli-slukt-av-Nesquick-105988b.html&psig=AFQjCNHyPnveunvBaosYHd4vKeNiZ06kzQ&ust=1477337582525214


• Elevrådene  

 

• FAU med egne trafikkutvalg 

 

• Samarbeidsutvalg (SU) 

Involvering og felles blikk 





Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid 



Styre 
 

 

Arthur Wøhni, Bærum kommune (Styreleder) 

Ane Mjaaseth, Bærum Næringsråd 

Dag Christer Øverland, Entra 

Lars Angell-Jørgensen, Accenture 

Kristine Beitland, Microsoft 

Anders Nohre-Walldèn, Asplan Viak) 

Lars Hovind, IBM  

Anne B. Tangen, Kommunal og 
moderniseringsdepartementet(Observator) 

 

Daglig leder 

Unni Larsen, SmartCity Bærum 

 

 

 

 



• Redusere energi og 
klimagassutslipp fra bygg 
og transport.  

 

• Utvikle smarte løsninger 
som gir miljømessige 
gevinster 

 

• Fremme lønnsom og 
miljøvennlig næringsutvikling 
gjennom offentlig/privat 
samarbeid 

Overordnede mål 



SmartTransport 
SmartEnergy 
SmartGovernance 



 

 

 

 

Parkeringssensorere i Sandvika 
 

– data som næringslivet kan bruke til å skape gode 

informasjonstjenester og redusere letekjøring  

 

Samarbeidspartnere: 

Q-Free 

EasyPark 

Microsoft 

IBM 

Virke 

Oslo og Skedsmo 



 

Powerhouse + hydrogen = Sant 

Hydrogen – batteri for 
overskuddsstrøm fra solceller 

 

Samarbeidspartnere: 

• UnoX Hydrogen 

• Asplan Viak 

• Entra 
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Fornebu – Utstillingsvindu  for moderne miljøtenkning 
 

Klimapanelets råd til kommunen: 

- Fornebu utslippsfri innen 2027 

- Realisere Fornebu som pilot i stor skala 

- Invitere næringslivet til å bruke Fornebu som testarena 
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• Åpnet juni 2016 

 

• 100 sykler uten reklamefinansiering 

 

• Kommunen 
kontraktspart/prosjektleder 

 

• Driftes av Bærum Arbeidssenter 

 

• Privat/offentlig finansiert 

– Aker (Fornebuporten) 

– KLP Eiendom 

– Technopolis  

– Storebrand 

– OBOS 

– Akershus fylkeskommune 

– Bærum kommune  

 

 

Bærum Bysykkel 



Verdens første selvkjørende dagligvarebutikk  

- testet på Fornebu 

Samarbeid med Kolonial og Acando 

Foto: Kolonial 10 



Sitat fra Sigve Brekke:  

«Vi kan ikke finne løsningen 

alene lenger, vi må 

samarbeide, vi må ha 

partnerskap…..» 

«… Telenor har derfor et 

samarbeid mellom Ruter og 

Bærum kommune….  



Selvkjørende persontransport - demonstrasjon 

Foto: Karl Braanaas, Budstikka 



Beacons  
 
Med utgangspunkt i Telenors ansatte og Ruter-
pilot– Forstå hvordan kundene flytter på seg  og 
hvor fornøyd de er med reisen. 
 
Samarbeidspartnere: 
Telenor (og fluxLoop) 
Ruter 
Statens vegvesen 
Akerhus KollektivTerminaler FKF 

 



Hvor kommer besøkende til Fornebu fra?  

Illustrasjonen viser noen timer aggregert data. Desto kraftigere farge, desto 

flere personer har vært innom dette områder før de når fornebu.  Telenor og 

Ruter vil pilotere hvordan dette kan analyseres nærmere for å estimere 

kundegrunnlag til ulike bussrute-alternativ.  

Mobility Analytic – Telenor og Ruter 

Aggregert reisemønster beregnet ut fra hvordan mobiler kobler seg opp til 

basestasjoner rundt Oslo.  
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Unni Larsen 

tlf.  9280 8808 

mob.  unni.larsen@smartcitybaerum.no 
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Hvordan gjøre det 

lettere for ansatte å 

sette bilen hjemme, 

av og til. 

Agenda 



Ansiktet utad for  

grønnere og smartere  

arbeidsreiser i Rogaland 



STYRINGSGRUPPE 

Kolumbus, Rogaland fylkeskommune, Statens 

vegvesen, kommunene Stavanger, Sandnes, 

Sola og Randaberg. 

Ledes av RogFK v/ Samferdselsavdeling 

Mobilitetsteam 

Tiltak knyttet til 

arbeidsreiser,  

finansiert av 

belønningsmidler. 

Prosjektleder 

RESSURSGRUPPE 



HjemJobbHjem er et verktøy for det offentlige til 

å løse framtidens mobilitetsutfordringer, være 

samlende og bygge kompetanse på tvers av 

kommuner og andre offentlige instanser, bli mer 

effektiv, komme i direkte dialog med 

reisende/ansatte og bedrifter, etc. 

Etterlatt inntrykk 



Boring! 



….slik at vi bidrar til Regjeringen sitt nullvekstmål:  

«Veksten i persontransport i storby-områdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gåing» 

Samarbeide med bedrifter for å gjøre det lettere for ansatte å sette bilen 

fra seg hjemme ved å knytte sammen kollektiv, sykkel og gåing 
Formål 



HjemJobbHjem sin 

Bedriftsavtale  

handler om 3 ting: 

Bedrift betaler maks 10,-pr ansatt pr mnd 



1 

Alle ansatte 

kan bruke  

Bysykkelen 

sine  

el-sykler 

gratis 



Rullende sykkelservice 

Sykkelparkering/skur 

Stands & allmøter 

Sanntidsskjermer 

Test av el-sykler 

Konkurranser 

Helse-lunsjer 

Kampanjer 

RVU 

Tiltak 



…så lenge ansatte lar bilen stå hjemme (av og til) 

Ett fett 





«En busstur er den  

sittende delen  

mellom to gå-turer» 

Utfordrer vårt syn på verden 



Essensen av vår oppgave 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

55% 

14% 13% 

4% 2% 

12% 

Kilde: Nasjonal RVU av TØI 2013/14, men det er hentet ut data for Jæren. 

Buss 

Tog 

Båt 

Sykkel Gange Sitte på MC / 

Annet 

Bil 

Hvordan kommer ansatte 

seg  

til/fra jobb i en typisk 

bedrift på Nord-Jæren? 





95% 



«OM 10 ÅR ER ALT 

SOM GIR HØYE 

KLIMAGASSUTSLIPP 

HARRY» 

Dag O. Hessen, 

biologiprofessor og kjent fra NRK 

4. TREND 

1. ØKONOMI 2. HELSE 3. TID 

5. SOSIALT 6. KLIMA 



BÅDE  OG 

Det handler om å sykle, gå og reise 

kollektivt når du kan.  

 

Og kjøre bil når du må.  

Det handler ikke om å slutte å kjøre bil.  

Vi er ikke svart/hvitt 



HjemJobbHjem er et verktøy for bedriften til å 

redusere sykefraværet og p-plasser, få mer 

effektive, produktive og kreative ansatte og 

oppfylle anbudskrav, miljøkrav og 

mobilitetsplaner, samt nå egne miljømål. 

Sett med bedriften sine øyne 



HjemJobbHjem er et verktøy for å 

komme i gang med 

hverdagsaktiviteten eller treningen, 

få bedre helse, redusere 

reisekostnader, bidra til miljøet og 

nyte de små pusterommene 

underveis. 

Sett med den ansatte sine øyne 



Elbil-pool 

HjemSkoleHjem 

Reisevaner & teknologi 

Framover 
Mobilitetsrådgivere 

Nettverk 



Takk for meg :)  

espen@hjemjobbhjem.no 

mailto:espen@hjemjobbhjem.no
mailto:espen@hjemjobbhjem.no


            

Klimaklok kommune – veien videre 

Rådmannens forslag til strategi med egen prosess 

Politikerverksted med strategi-utforming 

  Idemøter: 

31. januar: Hundsund 

8. februar: Eikeli 

14. februar: Ringstabekk 

28. februar: Rykkin 
Klimaverksted med næringslivet 



            



            

Klimapanelets anbefalte mål 
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