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Forord
Dagens transportløsninger er for mange bedrifter og samfunnet både kostbart, tidkrevende og lite miljøvennlig.
Statens vegvesen Vegdirektoratet har derfor etablert et eget prosjekt, «Transport i by», hvis målsetting er å
bidra med kunnskap som kan:
1. Begrense veksten i transport med privatbil og
2. Øke helse- og miljøkvalitetene i byområdene.
Vegdirektoratet ønsker å få fram tiltak og erfaringer som har dette som formål. Tre områder er pekt ut:
1. Tiltak som legger til rette for kollektivtransport, sykkel, gående og/eller kombinasjoner av disse.
2. Tiltak direkte rettet mot enkeltindivider, grupper av individer eller bedrifter for å påvirke bilholdet og/eller
bilbruken
3. Tiltak knyttet til utformingen av byen, byens gater og transportsystem som kan virke inn på helse- og
miljøkvalitetene i byområdene.
Denne eksempelsamlingen legger hovedvekten på de del av punkt 2, konkrete tiltak som er gjennomført i
enkeltbedrifter for å begrense transportarbeidet og fremme mer miljøvennlige transportformer.
Både varetransport, arbeidsreiser og tjenestereiser er viktig, men denne eksempelsamlingen konsentrerer seg
om arbeidsreiser og tjenestereiser. Den henvender seg til enkeltbedrifter, kommuner, transportselskap, frivillige
organisasjoner og andre som er opptatt av miljøvennlig transport.
Først beskrives eksempler på fellestiltak som f.eks. «Sykle til Jobben»-aksjonen, så tiltak i enkeltbedrifter,
kommuner og til slutt i kollektivselskap.
Utdypende materiale og flere eksempler på miljøvennlig transport finnes både i faglitteraturen og på nettet.
Oversikt finner du på siste side.
Eksempelsamlingen er finansiert av Vegdirektoratet, mens Miljøverndepartementet har bidratt med utvelgelse
av prosjekter. Siv.ark. MNAL Johan-Ditlef Martens har skrevet og redigert rapporten. Prosjektleder i
Vegdirektoratet er Guro Berge.

Foto: Svein Magne Fredriksen
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Utfordringer og muligheter

Biltransporten er kostnadskrevende for både samfunnet og
bedriftene. Foto: S.M. Fredriksen

De største problemene for transportsektoren
kan kort oppsummeres i fem punkter:

Nedenfor følger oversikt over mulige tiltak den
enkelte bedrift kan gjennomføre:

1. Transportbehovet øker for arbeidsreiser,
tjenestereiser og varetransport

• Lokalisere bedriften ut fra mulighetene
til både å redusere transportbehovet og
mulighetene til å benytte miljøvennlige
transportformer både når det gjelder
varetransport, tjenestereiser og arbeidsreiser.

2. Transportsystemet, primært veiene har store
kapasitetsproblemer. Fortsatt vegbygging
nytter ikke.
3. Støy, lokal forurensning, utslipp av
klimagasser og stort arealforbruk til veier
og parkeringsplasser er alvorlige problemer
mange steder.
4. Helseproblemene øker på grunn av støy,
forurensning og manglende mosjon med
påfølgende store helsekostnader for den
enkelte arbeidstaker, bedrift og samfunnet.
5. Den enkelte arbeidstaker, bedriftene og
samfunnet får uforholdsmessig store
transportkostnader
Ved å gripe fatt i disse problemene kan den
enkelte bedrift:

• Redusere kostnader og areal til bygging av
parkeringsplasser. En parkeringsplass tar 25
m2 og kan koste opp mot 100 000 kr.
• Redusere tidsforbruk til reiser
• Bedre helse og trivsel som kan bidra til
redusert sykefravær og høyere produktivitet
• Bedre fremkommelighet på veiene: Økt bruk
av gange, sykkel og kollektivtransport vil
lette trykket på dagens vegsystem og bedre
forholdene for de som virkelig trenger å
bruke veiene, bla. til varetransport
• Reduserte utgifter til kjøregodtgjørelser og
firmabiler
• Bidra til et bedre nærmiljø
• Profilere seg som en miljøvennlig bedrift
• Tilfredsstille kravene til ISO 14001sertifisering
• Bedre rekruttering og stabilitet
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• Samarbeide med andre bedrifter ut
fra mulighetene til både å redusere
transportbehovet og mulighetene til å
benytte miljøvennlige transportformer både
når det gjelder varetransport, tjenestereiser
og arbeidsreiser som for eksempel felles
logistikkplaner for varetransporten og
kameratkjøring til jobben.
• Lage en miljøeffektiv logistikk for
varetransport
• Oppmuntra til kameratkjøring
• Begrense antall parkeringsplasser
• Begrense subsidiering av parkeringsplasser
• Reservere parkeringsplasser for
kameratkjøring
• Gi/styrke godtgjørelse for bruk av
miljøvennlig transport både for arbeidsreiser
og tjenestereiser. Redusere tilsvarende for
bruk av bil.
• God sykkelparkering og gode
garderobeforhold
• Ta del i bilpooler/bildeleordninger
• Organisere bedriftens arbeid slik at det
åpnes for hjemmearbeid og «komprimert»
arbeidsuke
• Redusere møtevirksomhet som
krever transport og styrke bruken av
videokonferanser
• Holdningskampanjer og informasjon

Mobility Management,
organisering og samarbeid

Men mulighetene er mange. Foto: S.M. Fredriksen

For at tiltak skal bli vellykket og gi den ønskede
effekt er det viktig at arbeidet organiseres, både i
den enkelte bedrift og i kommunen. I bedriften skal
tiltak forankres både i ledelse og hos de ansatte, mens
kommunene bør sørge for god infrastruktur og gode
rammebetingelser.
Som planmyndighet legger kommunene de viktigste
føringene for utvikling av transportformene lokalt.
Staten legger viktige rammebetingelser gjennom
lovverk og finansiering, mens fylkekommunen og
kollektivselskapene spiller en aktiv rolle i utvikling av
kollektivtrafikken. I de siste årene er fokus i stigende
grad rettet mot næringslivet, den enkelte arbeidsplass
og arbeidstakernes rolle. Samarbeid mellom det
offentlige, næringslivet og frivillige organisasjoner for
å utvikle en mer rasjonell og miljøvennlig transport
fanges i dag opp av begrepet Mobility Management
(MM).
MM legger stor vekt på positive stimuleringstiltak,
holdningsendring og frivillig deltagelse.
Likevel erkjennes det at restriktive tiltak også er
nødvendig for å begrense bilbruken. Restriktive
tiltak må følges opp med alternative løsninger.
Offentlige tiltak er ofte avhengig av tiltak i det private
og vise versa. Et godt utbygd kollektivnett kan lett
undermineres av gode parkeringsforhold på de ulike
arbeidsplassene og tiltak på den enkelte arbeidsplass
for å få ansatte til å sykle til jobben kan vanskelig
la seg gjennomføre uten et godt utbygd (offentlig)
sykkelveinett.
Staten har ansvar for skatteregler, rammebetingelser
for de ulike transportformene og transportplaner
på overordnet nivå (Nasjonal Transportplan, NTP)
har stor betydning i mulighetene for å utvikle mer
miljøvennlige transport, men tidsperspektivet er ofte

mer langsiktig enn det som kan oppnås på «lavere»
nivå. Staten kan:
- Endre skatte- og avgiftsreglene til fordel for
miljøvennlige transportformer.
- Prioritere kollektivtransport og andre miljøvennlige
transportformer i budsjetter og overordnete
transportplaner
- Initiere forskning på miljøvennlig transport
- Støtte forsøks- og pilotprosjekter
- Bidra til kampanjer for bruk av mer miljøvennlig
transport.
Bedrifter som ønsker å oppmuntre til bruk av
kollektivtransport i stedet for bil støter i dag på
et viktig hinder. Privat parkering på den enkelte
arbeidsplass er gratis, mens subsidiering av bruk
av kollektivtransport til arbeid må fordelsbeskattes.
Mange bedrifter og kollektivselskaper arbeider med
avtaler og rabattordninger, men dette stopper på grunn
av fordelsbeskatningen.
Fylkeskommunen har ansvar for regionale arealog transportplaner og kollektivplanene i fylket.
Ofte er det behov for å samordne både areal- og
transportpolitikken på tvers av kommunegrensene.
Derfor er det nødvendig å trekke fylkeskommunen
med når overordnete spørsmål som lokalisering av
bedriften og mulige transportløsninger skal avklares.
Kommunene legger viktige rammevilkår for den
enkelte bedrift gjennom areal- og transportpolitikken.
Lokalisering av arbeidsplasser og boliger og
etablering av de ulike transportårene er helt
avgjørende for om tiltak i den enkelte bedrift skal
lykkes. Kommunene har også et viktig virkemiddel
gjennom parkeringspolitikken. Vi ser nå en
utvikling mot at det innføres maksimumsgrenser
for antall parkeringsplasser i sentrum framfor
minimumsgrenser.
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For å styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune
og kommune og samordning av virkemiddelbruken
har Regjeringen tatt initiativ til forsøk med alternativ
forvaltningsorganisering av transportsystemet i
byområder. Hovedformålet med forsøkene er å
oppnå en mer samordnet areal- og transportpolitikk
i byområder og en mer effektiv bruk av de samlede
offentlige ressursene i transportsektoren. Forsøkene
vil gi et bedre grunnlag for reelle prioriteringer
mellom vegutbygging og satsing på kollektivtransport.
Vegprising, bompenger og andre avgifter påvirker
også transportmønsteret. Flere kommuner ser
at et samarbeid med bedrifter kan være meget
fruktbart. Men et slikt forpliktende samarbeid
krever ressurser og en ny type organisering. En
samordning av infrastruktur, kollektivplaner og andre
rammebetingelser i samarbeid med arbeidslivet kan
ikke legges til den enkelte bedrift, men bør håndteres
av kommunen. Det er også behov for å initiere tiltak,
samordne tiltak i de ulike bedriftene og drive faglig
veiledning. Flere kommuner har derfor, eller vurderer,
å etablere et eget kontor for Mobility Management
(Bergen) eller ansette en egen MM-rådgiver. I
Oslo er en slik stilling lagt til Samferdselsetaten.
Internasjonalt ser man at etablering av egne
mobilitetskontor, der samarbeid mellom det offentlige
og private står sentralt, blir etablert. Göteborg med
sitt «Lundby Mobility Center» er ett slikt eksempel,
www.visjonlundby.se.
Kollektivselskapene eies og/eller styres delvis av
kommune og fylke. Utbygging, drift og takstpolitikk
avgjøres derfor ofte på politisk plan i kommunen
og/eller fylkeskommunen. Kollektivselskapene kan
utvikle kollektivplaner i samarbeid med bedrifter
som svarer til bedriftenes lokalisering og behov.
Traseer og rutetider kan tilpasses bedriftene i den
grad også helheten ivaretas. Kollektivselskapene kan
også bidra med rabattordninger for å styrke bruken,
både til arbeidsreiser og tjenestereiser (dette drøftes i
flere av storbyene, men begrenses av skattereglene).
Kollektivselskapene er derfor en naturlig
samarbeidspartner innenfor Mobility Management.

Den enkelte bedrift kan utarbeide egne transportplaner.
Hovedansvaret vil ligge på tjenestereiser, men, som
flere av eksemplene viser, påvirker både tjenesteog arbeidsreisene den enkelte arbeidstaker valg av
transportmiddel. Aksjoner som Sykle til jobben,
bruk av bilkollektiv og kollektivtransport, bil- og
sykkelparkering, mm. bør derfor ses i sammenheng.
Erfaringer har vist at dersom planer og tiltak skal bli
vellykket må de forankres i ledelsen. De kan ikke
overlates til idealistiske ildsjeler. Stører bedrifter kan
ha en egen transportansvarlig, på samme måte som
kommunene kan ha en ansvarlig for MM.
Reisevaneundersøkelser vil ofte være et viktig
hjelpemiddel for bedrifter som ønsker å legge sin
transportpolitikk over i mer miljøvennlig retning.
Den vil avdekke behov og kunne gi signaler om nye
løsninger. Kommunen og/eller private bedrifter kan
være behjelpelig med utforming og gjennomføring
av slike reisevaneundersøkelser. Slik fagkompetanse
kan også være behjelpelig i videre oppfølging og
evaluering.
Ved siden av at arbeidet må være godt forankret i
ledelsen må informasjonen til de ansatte være god.
Erfaringer viser likevel at holdningskampanjer
har liten betydning, dersom de ikke følges opp av
konkrete tiltak. Den enkelte ansatte velger i hovedsak
den reiseformen som er mest behagelig og effektiv
for henne, uansett hvor (lite) miljøvennlig den er.
Det er derfor avgjørende at reisevaneundersøkelser,
informasjon og konkrete tiltak går hånd i hånd.

Frivillige organisasjoner kan også spille en betydelig
rolle i utvikling av mer miljøvennlig transport. I Oslo
er SMART-Groruddalen, (Sunne, Miljøvennlige
Arbeids- og Tjenestereiser) etablert som er et
samarbeidsprosjekt mellom Bilkollektivet BA, Norges
Automobilforbund (NAF), AS Oslo Sporveier og
Syklistenes Landsforbund (SLF).
Syklistenes Landsforbund (SLF) og lokale mosjonsog bedriftsidrettslag er aktive medspillere på
arbeidsplasser som deltar i Sykle til jobben aksjonen.
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Foto: S.M. Fredriksen
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1.
SMART (Sunne, Miljøvennlige
Arbeids- og Tjenestereiser)

Prosjekt SMART ble initiert av
Miljøverndepartementet våren 2000 som delprosjekt
i prosjektet «Miljøvennlig bytransport i Oslo».
Hovedideen var å få organisasjoner som arbeidet
med miljøvennlig transport til å koordinere innsatsen.
Prøveprosjekt ble igangsatt i flere bydeler. Flere er
nå avsluttet, men som ledd i «Miljøvennlige reiser
i Groruddalen» fortsetter «SMART-Groruddalen».
Dette er nå et samarbeidsprosjekt mellom
Bilkollektivet BA, Norges Automobilforbund (NAF),
AS Oslo Sporveier og Syklistenes Landsforbund
(SLF). Prosjektet har en fast halvdagsstilling, i
tillegg til det arbeidet som nedlegges av de involverte
partene.
Både Miljøverndepartementet og Vegdirektoratet
bidrar økonomisk.
Prosjektet har formulert følgende mål:
1. Legge til rette for at arbeids- og tjenestereiser
kan skje med kollektivtransport, sykkel, gange og
bildeleordninger.
2. Synliggjøre positive effekter av tiltak: knytte
de til økonomi, helse og miljø gjennom nyttekostnadsberegninger, konsekvensanalyser og
miljøregnskap for virksomheter.
SMART i Oslo har etablert en egen nettside med
bl.a. gode eksempler på Mobility Management:
www.arbeidsreiser.no
I etterkant er det også opprettet SMART-prosjekter
med økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet i
- Østfold
- Steinkjer
- Kristiansand
SMART Oslo/Groruddalen
I Groruddalen er det innledet et samarbeid med fire
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bedrifter; Linjegods, Tollpost Globe, Siemens og
Bydel Bjerke. Disse prosjektene omtales som egne
eksempler.
SMART Kristiansand
Prosjektet ledes av kommunen og er i hovedsak
et samarbeid med Vest Agder bedriftsidrettskrets
om «Sykle til jobben» og «Gå til jobben»
(Tusenbenaksjonen). Bedriftsidrettskretsen har
engasjert egen prosjektkoordinator i deltidsstilling.
Kristiansand beskrives også som eget eksempel.
SMART Steinkjer
Prosjektet gjennomføres av Nord-Trøndelag
Mosjons og Bedriftsidrettskrets (NTMB) i samarbeid
med Steinkjer kommune, Statens vegvesen og
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Helseavdelingen.
Prosjektet er støttet av Miljøverndepartementet.
Arkitektkontoret H2 as ved sivilarkitekt Torgeir
Havik er prosjektleder. Sykle og gå til jobben er
hovedsatsingsområdet.
Det er plukket ut 2 store bedrifter, en
forvaltningsvirksomhet - Steinkjer kommune- og en
forvaltningsbedrift - Nord-Trøndelag El.verk (NTE)
- samt en mindre produksjonsbedrift.
Prosjektet støttes av Miljøverndepartementet.
Prosjektet er relativt nytt og derfor ikke omtalt ennå i
denne databasen. Kontaktperson er:
Nord-Trøndelag mosjons- og bedriftsidrettskrets
Serviceb. 2519
7729 Steinkjer
Tlf. 74 10 01 19/74 10 01 00
E-post: wenche.langmo@nif.idrett.no
Sivilarkitekt MNAL
Torgeir Havik
Njårds veg 10
7724 Steinkjer
Tlf: 74 16 96 62
E-post: havik@h2as.no
SMART i Nedre Glomma (SMARTiNG)
Prosjekett har som målsetting å;
fremskaffe kunnskap, gode eksempler og løsninger
for å øke andelen personer som sykler eller går til og
fra sitt arbeid. Denne kunnskapen skal videre benyttes
i utforming av en oppfølgingsstrategi (fase II) for en
varig etablering av SMARTiNG.
Stiftelsen Østfoldforskning er engasjert for å drive
prosjektet.
For pilotprosjektet i Nedre Glomma regionen er

Miljøverndepartementet særlig opptatt av:
- erfaringer fra samarbeid med bedrifter og
virksomheter om opplegg for å få ansatte til å gå
eller sykle til jobben
- erfaringer fra forsøk med bilfrie sentrumsgater
knyttet til ”Bilfri dag” (22.sept.) eller ”Europeisk
mobilitetsuke” i 2004
- resultater fra samhandling med folkehelsearbeidet i
kommunene
- tiltak som kan bidra til at SMARTiNG etableres
som en varig virksomhet i regionen
Med midler fra Miljøverndepartementet er det
gjennomført en reisevaneundersøkelse i en reke
bedrifter.
Kontaktpersoner er:
Anne Rønning
Stiftelsen Østfoldforskning
Pb. 276
N-1601 Fredrikstad
Tlf. +47 69 35 11 39
Mobil: +47 906 42 538

Foto: S.M. Fredriksen
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2.
Sykle til jobben-aksjonen

Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund
Adresse: N-0840 OSLO
Besøksadresse: Sognsveien 75L
tel: +47 21 02 94 50, fax: +47 21 02 94 51
E-post: sykletiljobben@bedriftsidrett.no
Ansvarlig for aksjonen: Siri Meland, tlf 21 02 94
58/95 24 03 36
Web-adresse: www.sykletiljobben.no
”Sykle til Jobben”-aksjonen (STJ) ble stiftet i 1973.
Aksjonen eies og driftes av Norges mosjons- og
bedriftsidrettsforbund (NMBF). NMBF er det nest
største særforbundet under Norges Idrettsforbund.
Aksjonens samarbeidspartnere er: Statens
Vegvesen, Sosial og helsedirektoratet, Syklistenes
Landsforening, Nitimen (NRK Radio P1), Eurotex
(Sykkelutstyr), Rica Hotells og Norsk Tipping.
Formålet med aksjonen er å få flest mulig ansatte i
bedrifter til å velge sykkel eller annen form for ”egen
maskin” som transportmiddel på hele eller deler
av veien til og fra jobb. Aksjonen har opplevd en
stor utvikling. Deltakerantallene har økt fra 27 000
deltakere i 1999 til 54 000 deltakere i 2003. I 2004
ble aksjonsperioden forlenget som en prøveordning
og økt fra 8 uker og opp til 5 mnd. Men fra 2005 vil
aksjonen igjen vare i perioden mai-juni.
Tall fra 2004 viser følgende:
- 45 962 deltakere
- 3 220 deltakerbedrifter
- 1 544 065 aktive dager, noe som gir 33 aktive
dager/deltager.
- Hver enkelt deltaker sykler (13,4 km) eller går
(5,63 km) i gjennomsnitt hver dag i aksjonen
- Gjennomsnittsalder på deltakerne er 42,5 år
- Kjønnsfordelingen: Kvinner 44 %, Menn 56 %
Den nasjonale ”Sykle til Jobben”-aksjonen
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danner ofte grunnlag for lokale opplegg med egne
stimuleringstiltak i form av rangering og premiering
av ansatte som sykler til jobben.
Brukerundersøkelse 2004:
Et kvantitativ internettbasert spørreskjema ble sent
ut til 4 200 tilfeldig valgte kontaktpersoner og aktive
2004 -aksjonen. 1024 svarte. Svarene viser at:
Aksjonen er en betydelig bidragsyter til å øke andelen
myke trafikanter. Hele 28% av respondentene i årets
brukerundersøkelse oppgir at aksjonen har bidratt
til å endre deres transportvaner til og fra jobb. 10 %
av respondentene oppgir at aldri tidligere har syklet
eller gått til jobben. Halvparten av disse opprettholder
de nye sykkelvanene sine. 64% oppgir at det er økt
fysisk aktivitet som motiverer til deltakelse.
Bedriftene er inndelt i 6 klasser etter antall ansatte.
Klasse 1: 1-9 ans.
Klasse 2: 10-24 ans.
Klasse 3: 25-49 ans.
Klasse 4: 50-149 ans.
Klasse 5: 150-400 ans.
Klasse 6: mer enn 400 ans.
Måling av aktivitet og rangering av bedrifter skjer
etter antall aktivitetsdager i året fra 1. april til
31. september, delt på entall ansatte og mulige
sykkeldager i perioden. Aktivitetsdager er de dagene
man enten går eller sykler til jobben. Uttrykt i % blir
formelen:
antall sykkeldager * 100
= x%
antall ansatte * antall mulige sykkeldager
De beste resultatene finner vi i de minste bedriftene,
med opp mot 100 % deltagelse. I mellomstore
bedrifter er 20-30 % et godt resultat,

mens for de største bedriftene (400+) ligger de beste
på rundt 10 %.
Det var en stor økning i deltakelsen fra 2002 til 2003.
De totale resultatene fra årets aksjon viser en liten
nedgang i antall deltakere for hele aksjonsperioden.
Men for perioden mai-juni økte antall turer fra 145
607 i 2003 til 260 341 i 2004.

sykkelparkeringsforhold og servicestasjon for
reparasjon av sykler på jobben
• Kombinere ”Sykle til jobben”-aksjonen med å
satse på mosjon, sundt kosthold og røykeslutt.
• Samarbeide med lokal presse
Telenor-Fornebu, Statoil-Bergen og Aker KværnerStavanger trekkes frem som gode eksempler på
bedrifter som er aktive med i aksjonen.

Aksjonen tilbyr bedriftene premier som kan brukes
lokalt, så som t-skjorter, pins og div. sykkelutstyr.
I 2004 var det premier for ca. 300 000 kr. som en
motivasjon for å øke tilbakemeldingen. Premiene
trekkes ut blant deltagere og kontaktpersoner
uavhengig av plassering. Bedriftene som vinner sin
klasse får en sykkel hver.
Aksjonen har en levende hjemmeside som oppdateres
daglig under aksjonsperioden der man kan finne:
• svar på spørsmål om aksjonen
• registrere bedriften slik at den mottar innbydelsen
automatisk
• gode ideer til hvordan får flere med i aksjonen
lokalt.
• mekketips
• registrere deltakelse
• statistikk og resultater pr. dag
• delta på daglige konkurranser
• kjøp av premier og sykkelutstyr til meget
fordelaktige priser
• med mer
Adressen er: www.sykletiljobben.no
Aksjonen peker på en rekke tiltak for å oppmuntre til
deltakelse. Så som:
• Henge opp plakater og deltagerliste
• Bruke intranettet og skriv en e-post til alle i
bedriften
• Utfordre ledelsen til å stille med premier.
• Del ut pins, T-skjorter, sykkellykter, sykkelsekker,
mm.
• Utfordre andre bedrifter
• Arranger egen ”Sykle til Jobben”- dag, gjerne med
en intern konkurranse.
• Invitere den lokale sykkelbutikken til å ha stand
med demonstrasjon, prøvekjøring og opplæring i
enkle reparasjoner
• Arrangere sykkelturer og sykkelfrokost
• Konkurranse om hvem som kommer raskest til
jobben, syklistene bilistene eller de som reiser
kollektivt.
• Utfordre lokale politikere både til deltakelse og
bedre forholdene for syklistene
• Sørge for gode garderobeforhold,

Foto: S.M. Fredriksen
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3.
Bilkollektiv og Bilpooler

Bybiler i Drammen

Bilkollektiver og bilpooler er viktige bidrag til å
redusere bilbruken, antall biler og parkeringsplasser,
samt kostnadene for den enkelte privatperson og
bedrift til bilhold.
For sentralt beliggende bedrifter kan bilkollektiv være
et svar på dyre og/eller mangel på parkeringsplasser.
Bilkollektiver bør også ses i sammenheng med
andre miljøvennlige løsninger som å sykle og gå
til jobben. Valg av transportmåte for turer til og fra
arbeid blir påvirket av om vedkommende skal på
tjenestereise eller ikke. Statens Hus i Trondheim
er et godt eksempel, hvor andel bilførere på dager
uten tjenestereiser var betydelig lavere enn dagene
med tjenestereiser. For bedrifter med behov for lett
tilgang til biler nær arbeidsplassen som ikke ønsker
å investere i en større bilpark, vil medlemskap i et
bilkollektiv eller en bilpool være av stor nytte.
Bilkollektiver er opprettet i Oslo, Bergen og
Trondheim. I Oslo og Drammen er det også opprettet
egne bilpooler, med et noe annet konsept enn de
«tradisjonelle» bilkollektivene.
Oslo Bilpool AS er primært rettet mot
bedriftsmarkedet, men Bilkollektivet BA retter seg
primært mot privatpersoner. Begge organisasjonene
kan likevel tilby begge «konseptene».
Oslo Bilpool AS ble etablert etter initiativ fra
bl.a. Selvaag-Gruppen og Avantor, begge store
eiendomsutviklere. Selskapet retter seg først og fremst
mot bedriftsmarkedet og har utviklet et datasystem
der leie av bil, kjøp av bensin, mm skjer ved hjelp
av ett kort. Bestilling av bil skjer på internett. Man
involverer ikke kundene i kjøp av andeler eller ansvar
for drift og vedlikehold av bilene.
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Bedriftene mottar faktura en gang i måneden. Her
er alt inkludert, også drivstoff og bombrikke. Man
må ikke levere tilbake med full tank. Det er ingen
manuelle rutiner som å skrive logg på kjørelengde
og tid. Bestilling kan skje opptil få minutter før man
trenger bil via mobiltelefon eller internett.
For nærmere informasjon og kontakt:
Oslo Bilpool as v/Rune Drægni
Telefon: 815 66 0 99
E-mail: post@oslobilpool.no
Adresse: Postboks 7150 Majorstua, 0304 Oslo
WEB: www.oslobilpool.no
I Oslo ble Andelslaget Bilkollektivet BA startet
i 1995, og har i dag mer enn 450 husstander og
bedrifter med over 750 brukere som medlemmer.
Bilkollektivene henvender seg til folk som ikke er
avhengig av bil daglig, men likevel vil ha tilgang
til bil av og til og husstanden som trenger en ekstra
bil en gang i blant, uten å ville investere i bil nr. 2.
Ved å delta i en bildelingsordning får man tilgang til
bil når man trenger det, samtidig som man slipper å
investere i bil, betale årsavgift, service, forsikringer,
fast parkering og tenke på avskrivning, hjulskift,
reparasjoner osv. Man bestiller og bruker bil når man
trenger det, og betaler deretter.
For å bli medlem kjøper man en omsettbar andel til
5.000 kr. I tillegg betaler en inn et fast depositum på
1.000 kr og en årskontingent på 590 kr. Prisen for å
leie bil er for tiden (okt. 2004) 26 kr timen og 1,60
kr pr km. Bil i et døgn koster fra 180 til 220 kr +
kilometerleie.
Erfaringstall fra Bilkollektivet BA viser at
gjennomsnittsbrukeren kjører 2000 km. i året med en
pris på 40 kr./mil. Dette er en høy kilometerpris, men
de årlige utgiftene blir likevel langt mindre enn å ha

bil selv. I dag regner man med at det koster om lag 60
000 kr. i året å ha en mellomstor bil, der alt er med fra
bensin til reparasjoner og nedskriving. Da kjøres det
12-15 000 km. pr. år.
Andelseiere skal levere bilen tilbake til stasjonen
vasket og med full bensintank. Men Bilkollektivet
tilbyr også bedriftskunder en pakke flere tjenester er
inkludert. Ordningen får da mye til felles med Oslo
Bilpool. Kundene mottar faktura en gang i måneden.
Telefon og post
Telefon daglig leder (informasjon, fakturaspørsmål
m.v.): 23 29 19 46. Faks 23 29 19 01
Bookingtelefon (bestillinger, avbestilling og
endringer): 22 70 01 01
Postadresse: Postboks 2190, Grünerløkka, 0505 Oslo
Besøksadresse: Møllerveien 4 (Fredensborg
kontorsenter)
Kontaktperson: Arne Lindelien
bk.oslo@bilkollektivet.no
WEB: www.bilkollektivet.no
Også andre aktører søker å etablere seg på dette
markedet.
ITS Tellus er et selskap med formål å utvikle,
produsere, selge, distribuere og drifte systemer og
løsninger innen ITS (Intelligente Transport Systemer)
med hovedvekt på konsept for ”intelligent bybil”
med hovedsamarbeidspartner TH!NK Nordic AS.
Selskapet er foreløpig i etableringsfasen.
http://www.its-tellus.com
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4.
Haiketorget

Haiketorget er en webtjeneste som kobler bilister
med mennesker som trenger transport. Tjenesten er
et tilbud til bilister med ledig plass i bilen, haikere
som planlegger en enkeltreise og pendlere som reiser
samme strekning til faste tidspunkter. Haiketorget
benyttes både av privatpersoner og av bedrifter som
vil redusere antall tjenestereiser og reiser mellom
jobb og hjem med bil.
Haiketorget er utviklet av Grønn Hverdag i samarbeid
med Vegdirektoratet. For å benytte Haiketorget må
man registrere seg som bruker. Registrering er gratis.
Brukere legger inn annonser med beskrivelse av
avreisested, destinasjon og reisetidspunkt. De legger
inn informasjon om de er haikere som søker plass,
eller bilister som tilbyr plass. Hvis en haike-annonse
og en bilist-annonse matcher, blir de aktuelle brukerne
automatisk varslet om dette pr. e-post.
Bedrifter kan enkelt opprette egne lukkede
brukegrupper i Haiketorget, og på den måten lage
bedriftsinterne systemer. Bedrifter betaler et årlig
vederlag for bruk, men de kan benytte systemet gratis
i en prøveperiode.
Kameratkjøring gir mange fordeler
- Å reise sammen er billigere enn å reise alene – både
for den enkelte og for bedriften.
- I områder med mye jobbpendling vil kameratkjøring
bidra til å minske belastningen på veinettet. Mindre
trafikk i rushtiden betyr mindre kø og bedre
framkommelighet.
- Når mange velger å kjøre sammen til jobb og
fritidsaktiviteter betyr det mindre forurensing,
mindre forbruk av fossilt brensel, bedre byluft,
mindre slitasje på bilparken og veien - og mindre
behov for veiutbygging.
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Tjenesten har ca. 4500 registrerte brukere, 300-500
besøkende i uke.
Interesserte kan melde seg på: www.gronnhverdag.no/
haiketorget
Grønn Hverdag,
Grensen 9B,
0159 Oslo
Telefon: 23109550 - Faks 23109551 E-post post@gronnhverdag.no
Kontakt: Håkon Lindahl

5.
«MILJØVENNLIGE REISER I
GRORUDDALEN» OG «SMART
GRORUDDALEN»
Reisevaneundersøkelser, bedre tilgjengelighet til kollektivtransport og andre tiltak

«Miljøvennlige reiser i Groruddalen» og «SMART
Groruddalen» er eksempel på hvordan man søker
å frembringe en synergieffekt ved å koordinere
strukturelle offentlige tiltak med tiltak i den enkelte
bedrift.
«Miljøvennlige reiser i Groruddalen» er et
samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater,
organisasjoner og næringslivet som har som formål
å gjøre det lettere å reise miljøvennlig. Prosjektet ble
etablert i 2002 og inngår i Miljøsone Groruddalen, et
samarbeidsprosjekt mellom staten og Oslo kommune,
som oppfølging av Stortingsmelding 23 (2001-2002).
Prosjektet ledes av Samferdselsetaten i Oslo.
SMART, (Sunne, Miljøvennlige Arbeids- og
Tjenestereiser) er et samarbeidsprosjekt mellom
Bilkollektivet BA, Norges Automobilforbund (NAF),
AS Oslo Sporveier og Syklistenes Landsforbund
(SLF) og har hovedansvar for kontakten med de
konkrete bedriftene.
Området Alna, Risløkka og Vollebekk er pekt ut som
ett av fem prioriterte geografiske innsatsområder. Her
rettes fokus mot:
- Bedre tilgjengelighet til kollektivholdeplasser
- Gangveier, sykkelveier
- Bildeling
- Bedre tilgjengeligheten for gående og syklende
i området, på tvers av Groruddalen og over Østre
Aker vei.
- Mobilitetsrådgivning for ansatte og bedrifter
Prosjektet tar fatt i pågående planarbeid og forsøker
å påvirke dette i tråd med de målsettinger og
muligheter som beskrives for Alna, Risløkka og
Vollebekk-området.
Det er utarbeidet en overordnet plan, eller «visjon» for

bedring av tilgjengeligheten til kollektivtransporten
og gang- og sykkelveiforbindelser i området (Civitas
2002). Området foreslås utviklet med et helhetsgrep
hvor dagens veistruktur kompletteres med ulike
typer gang- og sykkelforbindelser (g/s-veier, fortau,
bro, undergang, osv) slik at de til sammen danner et
grovmasket gang- og sykkelveinett. Dette knyttes opp
mot kollektivholdeplassene slik at det tilrettelegges for
korte avstander og overgang mellom kollektivmidlene.
Området gis en bymessighet ved at veiene og gangog sykkelveiene foreslås utformet som gaterom ved
hjelp av gatemessig opparbeidelse, trær, busker og
annen vegetasjon. Dette gir en egen type bystruktur
som åpner for at større eiendommer kan ha sin interne
organisering innenfor tomtens avgrensning, men hvor
tomtene kommunikasjonsmessig og strukturelt er
knyttet sammen av bilveier og gangveier. Dette vil
gi en struktur som er robust i forhold til en trinnvis
utbygging over lang tid og endringer knyttet til for
eksempel områdets rolle, funksjonelt innhold og
kollektivtilbud.
Forslaget innebærer følgende komplettering av gangog sykkelveinettet:
• Utbygging av ny sentral gang- og sykkelforbindelse
mellom Vollebekk stasjon, bussholdeplass på Østre
Aker vei og Alna stasjon.
• Komplettering av gang- og sykkelforbindelse fra
Risløkka til Haraldrudveien.
• Utvikling av Brobekkveien syd for Østre Aker vei
som allé med gang- og sykkelvei og fortau.
• Utbygging av gang- og sykkelforbindelse fra
Linderud til Alna nord.
• Haraldrudveien og Ny Alf Bjerckes vei suppleres
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Eksisterende situasjon. Kart og forslag utarbeidet av
Civitas v/Ellen Haug

Forslag til framtidig trafikksituasjon og gang- og
sykkelveier

Bjerke bydel

Siemens

Tollpost Globe

Linjegods
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Tiltak som er gjennomført:
- En gang- og sykkelvei er etablert mellom Østre Aker
vei (ved gang/sykkel bro over Østre Aker vei til
Risløkka) og Haraldrudveien. Den binder sammen
Risløkka T-banestasjon og arbeidsplassene sør for
Østre Aker vei.
- Risløkka T-banestasjon er rustet opp
- Tilgjengeligheten til kollektivtransportstasjonene
er bedret ved bl.a. å fjerne gjerder og etablere nye
snarveier.
- Sykkelstativer er satt opp på Risløkka og Vollebekk
T-banestasjon.
- Leskur er etablert på bussholdeplassene på ved
Tollpost Globe
- Bilkollektivet har etablert to stasjoner i området

Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL)) om et bedre/endret
rutetilbud. Reisevaneundersøkelsene bidrar også
til større fokus og bevissthet om reisevanene i
bedriftene, både blant «menig» ansatte og ledelse. Det
understrekes at reisevaneundersøkelser både må være
godt forankret i bedriftens ledelse og at resultater
følges opp i praksis. Undersøkelsene bør være enkle
og resultatorienterte, ikke «skrivebordsdokumenter».
De ble finansiert av Vegdirektoratet.

Statens vegvesen har fått utarbeidet et skisseprosjekt
til og planlegger regulering av den viktige
tverrforbindelsen fra Alna til Vollebekk, bl.a. med bro
over Østre Aker vei. Dette vil bedre tilgjengeligheten
til T-bane og jernbane, bl.a. for de bedriftene SMARTprosjektet nå har kontakt med.
Det er gitt ut informasjonsbrosjyrer om
kollektivtransporten og sykkelveier i området.
Samferdselsetaten kan bidra med 50 % av
kostnadene til tiltak i private bedrifter som har
iverksatt en handlingsplan for miljøvennlig transport
(mobilitetsplan) i samarbeid med SMART -prosjektet.
Støtteordningen har for eksempel blitt brukt til
etablering av sykkelstativer i Bjerke bydel.
SMART-prosjektet er støttet av Samferdselsetaten i
Oslo kommune, Miljøverndepartementet og Statens
vegvesen. Formålet er å:
- Legge til rette for at arbeids- og tjenestereiser
skal skje med kollektivtransport, sykkel, gange og
bildeleordninger.
- Synliggjøre positive effekter av tiltak knytet
til økonomi, helse og miljø gjennom nytte-/
kostnadsberegninger.
Prosjektet har en fast halvdagsstilling, i tillegg til det
arbeidet som nedlegges av de involverte partene.
Fire bedrifter er involvert; Bjerke Bydel, Siemens,
Linjegods og Tollpost Globe
Det er gjennomført reisevaneundersøkelse i alle fire
bedriftene. Sammen med kartlegging av hvor de
ansatte bor skal dette danne et grunnlag for å vurdere
behovet for kollektivtransport og kameratkjøring.
Resultatene skal brukes i fremtidige forhandlinger/
drøftinger med kollektivselskapene (Oslo Sporveier,
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5A
Bjerke Bydel
Bedrete forhold for å jobbe hjemme og sykle til
jobben
Type bedrift: Kommunal bydelsadministrasjon
Antall ansatte: 1 300 - 40 i selve
administrasjonen og 150 i hjemmetjenesten
Adresse: Erich Mogensønsvei 38, 0578 Oslo
Tlf: 23 03 98 00
Kontaktperson: Tove Heggen Larsen

I bydelens Lokal Agenda 21 Strategiplan 2010 heter
det blant annet at bydelen vil jobbe for redusert trafikk
i bydelen, bedre forhold for gående og syklende og
å motivere og utvikle kollektivbruk som konsept.
Deltagelse som pilotbedrift i SMART skal synliggjøre
bydelens ansvar ovenfor sine ansatte og sitt nærmiljø,
og den samfunnsøkonomiske og miljøvennlige
satsingen deres generelt.
Bjerke bydel har avgrenset omfanget av sin
deltakelse som pilotbedrift til to enheter i bydelen,
bydelsadministrasjon og hjemmetjenesten. Det er
opprettet en referansegruppe for hver av disse to
tjenestefunksjonene.
I underkant av halvparten av arbeidsreisene foretas
med egen bil mens hovedtyngden av tjenestereisene
foretas med bil. Bydelen leier 25 parkeringsplasser i
nærheten av administrasjonen/på parkeringsområdet
til Linderudsenteret.
SMART-arbeidet gjorde administrasjonen mer bevisst
på hvor høye drosjeutgiftene var. Administrasjonen
har årlige transportkostnader på ca. 450 000 som
hovedsakelig går til leie av parkeringsplasser og
drosjer. Hjemmetjenesten leaser 20 biler og har årlige
transportkostnader på ca. 1,2 mill kr..
Tilgang til kollektivtransport, både buss og Tbane er gode for både bydelsadministrasjonen og
hjemmetjenesten, med Linderud T-banestasjon rett i
nærheten. Det er relativt brukbare garderobeforhold
med dusj for syklende, men sykkelstativ var
mangelfullt. Det er ofte korte avstander mellom
besøksadressene og bruk av sykkel kan i mange
tilfelle erstatte bil.
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Reisevaneundersøkelse, idédugnader og
informasjon
Det er foretatt idédugnader, reisevaneundersøkelse (se
vedlegg) og informasjonsopplegg
Ønskene fra de ansatte kan sammenfattes i en del
stikkord:
• Bedre sykkelparkering, bedre dusj- og
garderobeforhold
• Tilby avtaler om sykkelservice og utstyr for å
sykle i all slags vær og årstid.
• Sponsing av sykkel e.l.
• Kilometergodtgjørelse på sykkel.
• Tilby rabatt på kollektivtransport.
• Reell mulighet for alle til å flexe til kl. 09.00.
• Bydelssykler for reiser i arbeidstiden.
• Tid til dusjing etter sykling til jobben regnes som
arbeidet tid.
• Koordinere skyss med kollegaer.
• Ikke gratis parkering
Hjemmetjenesten var opptatt av et «roligere»
arbeidstempo slik at sykling kunne bli et godt
alternativ der man også kunne nyte naturen og selve
sykkelturen.
Flere tiltak er gjennomført
Bydelen har etablert egen Intranettside om
miljøvennlige reiser med bl.a. rutetider for
kollektivtransporten.
Bydelen har kjøp inn sykler som nå dekker
hjemmetjenesten sitt behov.
Sykkelstativer er montert på arbeidsplassen.
Samferdselsetaten har finansiert 50 % av kostnadene.

Det er kjøpt inn regntøy, skoovertrekk og hansker som
er tilgjengelig for ansatte som ønsker å bruke sykkel i
tjenesten.
Det er avholdt kurs i sykling og sykkelbruk. Kurset
tok for seg sykling og helse, vedlikehold av sykkel,
trafikkregler, mm. Egen informasjon om muligheten
og betydningen av å sykle er formidlet til de ansatte.
Bildeleordning/kameratkjøring skal utredes. Som
ledd i dette vurderer man å legge Grønn Hverdag
sitt opplegg for «Haiketorget» inn på bydelens
Intranettside.
Sykkelgodtgjørelse er vurdert, men er foreløpig ikke
akseptert av kommunen sentralt
Bydelen har utarbeidet retningslinjer for å jobbe
hjemme (hjemmekontor). Dette skal bidra til redusert
reisevirksomhet.
Ansatte får Sporveiens «Møtekort» for å begrense bilog drosjebruk. Sporveiens Møtekort er et ordinære
Flexikort. Det leveres i resepsjonen til bedriftskunden
som får én faktura pr bestilling. For hvert 5. møtekort
får kunden ett ekstra kort gratis. Sporveien sender
også oppdatert rute- og takstinformasjon pr mail /
brev.
Bilkollektivet BA har etablert stasjon i Bjerke

19

5B
Siemens AS
Reisevaneundersøkelse og mindre
forbedringstiltak
Type bedrift: Elektrobedrift, engineering,
montasje og service
Antall ansatte: Til sammen i Siemensgruppen
på Linderud i Oslo er det ansatt 1250 personer
hvorav 54 i Fuitijs Siemens Computer AS. I
Siemens AS er det på Linderud ca 800 ansatte.
Adresse: Østre Aker vei 90, 0596 Oslo
Tlf: 22 63 30 00
Kontaktperson: Rolf Nordengen
Deltakelse som pilotbedrift i SMART – prosjektet
var et ledd i Siemens arbeid med å synliggjøre
bedriftens ansvar overfor sine ansatte, sitt nærmiljø
og den samfunnsøkonomiske og miljømessige
satsningen generelt. Siemens jobber også for å
redusere sykefraværet. Bedriften vil benytte SMART
– prosjektet til å sette fokus på, og stimulere til mer
helsebringende arbeids- og tjenestereiser.
Dagen situasjon
Totalt er det plass til 950 biler på den 76 mål store
tomten til Siemens AS. 500 parkeringsplasser er
forbeholdt de ansatte. Det er for tiden ingen mangel
på parkeringsplasser. Det er reserverte plasser for
noen ansatte (servicepersonell, saksbearbeidere
og lignende) med utstrakt bruk av bil i tjenesten.
Kostnader forbundet med parkering dekkes i sin helhet
av bedriften. Det er til sammen 72 parkeringsplasser
for sykkel, fordelt på 8 sykkelstativer på
bedriftsområdet. Disse er lokalisert ved inngangene
til de forskjellige byggene. Sykkelstativene har ikke
overbygning/tak.
Begrense arbeids- og tjenestereiser
Siemensgruppen har arbeidet aktivt over en lengre
periode med å minske reiseutgiftene. Det er lagt
strenge restriksjoner på intern reising og det er satt
krav til at reising skal foregå på billigste måte og ved
bruk av inngåtte avtaler med flyselskaper. Alle reiser
skal i prinsipp godkjennes av leder.Hjemmekontor er
ganske utbredt. Omtrent 400 ansatte i Siemens AS har
mulighet for hjemmearbeid via ISDN eller tilsvarende
hurtiglinje i dag. Mange med lang arbeidsvei bruker
denne muligheten en dag eller to i uken. I fremtiden
planlegges det utvidet mulighet for hjemmekontor,
i forbindelse med at de stasjonære computerne skal
skiftes ut med bærbare computere.
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Telefonmøter er relativt godt utbredt, og brukes først
og fremst i interne møter hvor møtedeltakerne kjenner
hverandre. Møter over PC og PC-nett tas nå mer og
mer i bruk.
Reisevaneundersøkelse ble gjennomført før sommerferien 2003. 200 deltok, med en svarprosent på ca. 65
%. 150 ble plukket ut basert på kunnskap om at de
brukte sykkel eller kollektivtransport fra tid til annen.
Siemens AS ønsket å få kunnskap om potensialet for
forbedringer for ansatte som hadde erfaring med å gå,
sykle eller bruke kollektivtransport til/fra arbeid.
Undersøkelsen viste at de ansatte i all hovedsak
benytter bil til arbeids- og tjenestereiser. Bruk av
kollektivtransport tar for lang tid og mange er avhengig av bil i tjenesten. Det kom fram mange
forslag til forbedringer både for kollektivtransporten,
syklende og gående. Mange forslag var av generell og overordnet karakter, tiltak som både er
langsiktig og krever en omfattende omlegging av
transportpolitikken i Oslo. Andre forslag gikk på
konkrete tiltak på Siemens.
Tiltak
Dusj- og garderobeforholdene er rustet opp.Bedriften
har meldt seg på «Sykle til jobben-aksjonen» for å
stimulerer til økt sykkelbruk.
For å sikre trygg utfart for syklister og gående til og
fra Østre Aker vil man sommeren 2005 etablere gang
og sykkelfelt i inn- og utkjøringsveiene.
Det er avsatt kr. 10 000 for å teste ut Haiketorget som
er utviklet av Grønn Hverdag.
Informasjon om kollektivtilbudet er forbedret
Det er også etablert en egen SMART-side på
bedriftens Intranett.

5C
Tollpost Globe, Alnabru
Ønsker fra de ansatte førte til endrete
rutetider for bussen og nye leskur
Type bedrift: Transportbedrift
Antall ansatte: 400 på Alnabru
Adresse: Alfaset 3. industrivei, 6441 Oslo
Tlf: 22329000
Kontaktperson: Liv Sandvik

Tollpost Globe AS er en desentralisert organisasjon
med regionale kontorer og terminaler over hele
landet. Alnabru terminalen er landets største med til
sammen 400 ansatte. Bedriften ønsker sammen med
andre aktører å legge til rette for at arbeidsreiser skjer
med kollektiv. SMART prosjektet fikk kontakt med
bedriften gjennom Næringslivets Hovedorganisasjon.
Ledelsen pekte ut en referansegruppe der både ledelse,
tillitsvalgt og ansatte er representert. Referansegruppa
hadde ansvar for å organisere gjennomføringen av
en reisevaneundersøkelse samt utarbeide forslag til
handlingsplan.
Reisevaneundersøkelse ble gjennomført i april/mai
2004. Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid med
Vegdirektoratet, Transport i by. En del spørsmål ble
tilpasset behovene til Tollpost Globe AS. 203 ansatte
ble invitert til å delta og 150 besvarte spørreskjemaet.
Dette gir en svarprosent på 74 %. Etter at analysen
av reisevaneundersøkelsen var avsluttet ble det
sendt ny informasjon til alle ansatte. Det ble her
informert om resultatene og allerede iverksatte tiltak.
Undersøkelsen ble finansiert av Vegdirektoratet.
Reisevaneundersøkelsen viste at:
• 24 % bruker buss på arbeidsreisen.
• Nærmere 10 % er passasjer i privatbil
(kameratkjøring)
• Det er for langt å gå fra stoppested til arbeidssted
• Det er for dyrt. «Hvis bedriften betaler månedskort
vil jeg reise kollektivt»
• Rutetider må tilpasses arbeidstiden bedre
• Det er manglende leskur på aktuelle holdeplasser
• Terminalveien er farlig å sykle på. Dårlig
vedlikehold (ikke lys om vinteren, mye krater).
• Antall sykkelparkeringsplasser dekker behovet
til de ansatte. Dusj og garderobeforholdene er
tilfredsstillende.

Det er tilgjengelig gratis parkeringsplasser for alle
ansatte. Kapasiteten er noe knapp, men for å kunne
innføre parkeringsrestriksjoner må kollektivtilbudet
forbedres.
Gjennomførte og planlagte tiltak
Rutetider ble justert
Arbeidstidene hos Linjegods, Tollpost Globe,
CargoNet og Posten ble kartlagt og videreformidlet til
Oslo Sporveier. På grunnlag av dette ble det foretatt
justering av rutetidene.
Holdeplassene forbedret
Samferdselsetaten har besluttet å sette opp leskur
på begge holdeplassene utenfor bedriften mot at
bedriften står for vedlikeholdet.
For ytterligere å bedre kollektivtilbudet skal
det gjennomføres en analyse av arbeidsreisene. I
samarbeid med Asplan Viak i Trondheim er det testet
ut et verktøy for kartlegging av trafikkstrømmene
basert på ansattes bostedsadresse. Bostedsadressene
ble hentet fra bedriftens lønnssystem og lagt inn på
kart. Samferdselsetaten i Oslo kommune finansierte
dette pilotprosjektet. SMART prosjektet ønsker nå
å gjøre en kartlegging av trafikkstrømmene for flere
bedrifter i området. NHO er forespurt om å delta i
prosjektet med tanke på rekruttering av bedrifter og
med tanke på finansiering. Samferdselsetaten i Oslo
kommune har gitt forhåndstilsagn om å finansiere 50
% av prosjektet.
For å øke andelen kollegakjøring finnes det en
bedriftsintern modul som kan legges på intranett
(haiketorget). Tollpost Globe vil vurdere modulen for
intranett når den lanseres av Grønn Hverdag våren
2005.
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5D
Linjegods
Reisevaneundersøkelse skal legge grunnlag
for bedre kollektivtransport
Type bedrift: Transportbedrift
Antall ansatte: 350 på Alnabru
Adresse: Alnabruveien 15, 0614 Oslo
Kontaktperson: Thormod Larsen

AS Linjegods er en desentralisert organisasjon med
regionale kontorer og terminaler over hele landet.
Alnabru terminalen er landets største med til sammen
350 ansatte.
Bedriften ønsker sammen med andre aktører å legge
til rette for at arbeidsreiser skjer med kollektiv.
SMART prosjektet fikk kontakt med bedriften
gjennom Næringslivets Hovedorganisasjon. Ledelsen
pekte ut en referansegruppe der både ledelse,
tillitsvalgt og ansatte er representert. Referansegruppa
hadde ansvar for å organisere gjennomføringen av
en reisevaneundersøkelse samt utarbeide forslag til
handlingsplan.
Reisevaneundersøkelse ble gjennomført i april/mai
2004. Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid med
Vegdirektoratet, Transport i by. Datainnsamling og
analysen ble finansiert av Vegdirektoratet. En del
spørsmål ble tilpasset behovene til AS Linjegods.
351 ansatte ble invitert til å delta og 235 besvarte
spørreskjemaet. Dette gir en svarprosent på 67 %.
Etter at analysen av reisevaneundersøkelsen var
avsluttet ble det sendt ny informasjon til alle ansatte.
Det ble her informert om resultatene og allerede
iverksatte tiltak.
Reisevaneundersøkelsen viste at:
- Få bruker buss på arbeidsreisen.
- Nærmere 11,5 % er passasjer i privatbil
(kameratkjøring)
- Bussen bør kjøre forbi arbeidsplassen (opp
Alnabruveien)
- Rutetider må tilpasses arbeidstiden bedre
- Det er ikke fortau på store deler av Alnabruveien
- Kollektivtilbudet er for dyrt.
- Det er manglende leskur påstoppestedet i
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Strømsveien
- Det er behov for kollektivtilbud på tvers av
Groruddalen
- Det er parkering for sykler under tak. Antall plasser
dekker ikke behovet i sommerhalvåret.
Det er bra tilbud om dusj og garderobe for syklister.
Det er tilgjengelig gratis parkeringsplasser for alle
ansatte. AS Linjegods ønsker ikke å gjennomføre
parkeringsrestriksjoner. Begrunnelsen for dette er at
dagens kollektivtilbud ansees for dårlig.
Fra Alna stasjon (NSB) tar det ca 20 minutter å
gå til arbeidsstedet (Alnabruveien 15). Linjegods
har derfor satt opp en fast drosje om morgenen og
ettermiddagen. Tjenesten dekker ansatte som har fast
arbeidstid. AS Linjegods betaler ca 300 000,- pr. år
for denne tjenesten.
Over 40 % opplyser at det ikke finnes egnede
sykkelveier for sykling til og fra jobben. Ansatte
oppgir følgende årsaker til at sykkel ikke er et aktuelt
framkomstmiddel til jobb:
• for lang avstand - tar for lang tid
• henting/bringing barnehage og skole
• mangel på sykkelveier, dårlige sykkelveier
• mye trafikk på veiene, støv og forurensning
• arbeidstid (skift), må for tidlig opp om morgenen
• har ikke sykkel
Gjennomførte og planlagte tiltak
Rutetider ble justert
Arbeidstidene hos Linjegods, Tollpost Globe,
CargoNet og Posten ble kartlagt og videreformidlet til
Oslo Sporveier. På grunnlag av dette ble det foretatt
justering av rutetidene.

Holdeplassene forbedret
Samferdselsetaten har besluttet å sette opp leskur i
Strømsveien, mot at bedriften står for vedlikeholdet.
Fortau på Alnabruveien fra holdeplass i Strømsveien
til bedriften planlegges
Forbindelse på tvers av dalen
Det er igangsatt et utredningsarbeid i regi av Oslo
Sporveier for å kartlegge behovet for kollektivreiser
på tvers av dalen. Prosjektet er etter søknad fra
SMART prosjektet innvilget 50 % finansiering
gjennom Miljøsonemidler. Oslo Sporveier dekker
øvrige kostnader bl.a. gjennom arbeidsinnsats i
prosjektet. Samferdselsetaten og SMART prosjektet
er representert i styringsgruppen.

Lite trivelige og funksjonelle bussholdeplasser skal
rustes opp. Foto JDM

Manglende sykkelveier på tvers av dalbunnen er et
spørsmål som det arbeides aktivt med i prosjektet
Miljøvennlige reiser i Groruddalen.
For ytterligere å bedre kollektivtilbudet skal
det gjennomføres en analyse av arbeidsreisene. I
samarbeid med Asplan Viak i Trondheim er det testet
ut et verktøy for kartlegging av trafikkstrømmene
basert på ansattes bostedsadresse. Bostedsadressene
ble hentet fra bedriftens lønnssystem og lagt inn på
kart. Samferdselsetaten i Oslo kommune finansierte
dette pilotprosjektet. SMART prosjektet ønsker nå
å gjøre en kartlegging av trafikkstrømmene for flere
bedrifter i området. NHO er forespurt om å delta i
prosjektet med tanke på rekruttering av bedrifter og
med tanke på finansiering. Samferdselsetaten i Oslo
kommune har gitt forhåndstilsagn om å finansiere 50
% av prosjektet.
For å øke andelen kollegakjøring finnes det en
bedriftsintern modul som kan legges på intranett
(haiketorget). Tollpost Globe vil vurdere modulen for
intranett når den lanseres av Grønn Hverdag høsten
2004.
SMART prosjektet har tatt opp med grunneieren at
Terminalveien må vedlikeholdes bedre slik at det blir
trykt å ferdes der for gående/syklende.
AS Linjegods deltok i Sykle til jobben sommeren
2004. Totalt deltok 25 ansatte. Ambisjonen er å
øke antallet hvert år. Bedriften vil etablere flere
sykkelparkeringer slik at behovet dekkes opp.
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6.
Telenor Fornebu
Sykle til Jobben og Kom-i-form
Type bedrift: IKT-bedrift
Antall ansatte: ca. 12 000, hvorav ca. 5 000 på
Fornebu i Bærum kommune
Adresse: Telenor ASA Snarøyvn. 30
1331 Fornebu
Sentralbord: 810 77 000/678 90 000
Kontaktperson: Steinar Ostermann
99 57 77 77
steinar.ostermann@telenor.com
Telenor legger ned et stort arbeid i å oppmuntre til
sykling og mosjonering blant de ansatte. Bedriften er
med i «Sykle til Jobben»-aksjonen og har etablert et
eget «Kom-i-form»-program. Hovedvekten legges på
informasjon og motivasjon der hensikten er gjennom
fysisk aktivitet å skape trivsel, bedre helse og
overskudd, et overskudd som bedriften er tjent med
gjennom økt arbeidskapasitet.
Programmene er godt forankret i konsernledelsen.
Adm.dir. deltar selv på informasjons/
motivasjonsmøter og sykler til jobben når det er
forenelig med arbeidet.
Kom-i form-programmet ledes av et team bestående
av Konsernkommunikasjon, Networks, Telenor
Bedriftsidrettslag og HMS Norge (Helse Miljø og
Sikkerhet).
Bedriften har etablert en egen intranettside der de
som sykler til jobben eller utfører treningsaktiviteter
med en varighet på min. 30 min. registrerer seg.
Sykle til Jobben og Kom-i -form har hver sin
registreringsløsning. Intranettsiden bidrar med
informasjon, statistikk, mm. og er i seg selv en viktig
motivasjonsfaktor.
I 2004 deltok om lag 600 i hvert av programmene, til
sammen ca. 1 200. Dette gir en deltagelse på 10-15 %
av de ansatte. Telenor legger vekt på at dette ikke skal
bli et rent Fornebu-prosjekt og stimulerer de andre
avdelingene i landet til å delta.
Telenor samarbeider med to sykkelleverandører som
både bidrar med servicedag/overhaling av sykler og
tilbud på sykkelutstyr.
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Premiering
Telenor legger stor vekt på å motivere til innsats
gjennom en raus premiering. For Sykle til Jobben
trekkes det ut 5 vinnere (3 personer blant alle
deltakerne, 1 blant dem som har syklet lengst og 1
blant dem som har syklet oftest) hver uke som får et
gavekort på 500 kr.
Kom-i-form har samme trekningsfrekvens, men her
er premien en t-skjorte. Hver måned trekkes en vinner
som får gavekort på 500 kr.
Begge programmene ble markedsført på en torgfest
etter sommerferien, med bl.a. utdeling av premier.

7.
COOP-Norge
Videokonferanser reduserer
transportutgiftene
Type bedrift: Dagligvareforhandler
Antall ansatte: 1400/300
Adresse, hovedkontor: Kirkegt. 4, 0107 Oslo
Kontaktperson: Carsten Skog
Tlf: 22899319
carsten.skog@coop.no;

For å redusere kostnadene til reisevirksomhet
investerte Coop Norge i underkant av 2 MNOK i
videokonferanseutstyr i 2002 til alle sine enheter
i Norge. Investeringene var nedbetalt i løpet av 2
måneder.

Coop anslår at et 20-talls prosjekter pågår nordisk
ved utstrakt bruk av videokonferanser. Alt fra felles
prosjekter som må samordnes nordisk innen innkjøp,
logistikk, distribusjon og markedsføring til ukentlige
avdelings- og statusmøter.

Flyreiseutgiftene ble redusert fra 43 Mil. kr. i 2001
til 25 mill. kr. i 2002. I tillegg kommer en betydelig
gevinst i form av redusert og mer effektiv tidsbruk
(anslått til 3 mill. kr.), samt redusert miljøbelastning.
Antall flyreiser ble redusert med 25 %. Antall ansatte
- I Coop Norge er ca. 1400 ansatte (butikkene er ikke
inkludert). I forhold til bruk av videokonferanse, er
det i all hovedsak de ca. 300 ansatte i ledelse/stab
som er aktuelle brukere.

Coop Norge har en supportavtale med Ementor,
men har valgt å løse flerpartskonferanser selv. Dette
innebærer at kjeden selv har såkalte superbrukere som
er teknisk ansvarlig for å sette opp konferanser med
flere enn fem eksterne deltakere.

Suksessen skyldes blant annet riktig utstyr, god
informasjon og strenge rutiner for godkjennelse av
tjenestereiser. Arbeidet er blitt mer effektivt ved at
ansatte slipper å bruke tid på å reise til å fra Coop“s
kontorer i Norden eller rundt i Norge (sitte i bil, fly,
tog) for å ha møter, når disse i svært mange tilfeller
kan gjennomføres som video/telefonkonferanse.
Under innføring ble det informert internt i alle
avdelinger og internpublikasjoner. Det er også jevnlig
gjennomført informasjonstiltak. Det ble tilbudt
opplæring, og ikke minst ble det innført strenge
restriksjoner for reisevirksomheten i selskapet.
Alle reiser med en kostnad på over kr. 1000 skal
det søkes om. Dette gjelder alle, inkludert ledelsen.
Det skal begrunnes hvorfor en ikke kan benytte
videokonferanse/telefonkonferanse i stedet. Selv om
Coop i fjor hadde 3500 færre flyreiser med SAS, var
kjeden fortsatt en god flykunde med sine vel 13 000
flyreiser.

Antall tjenestereiser/flyreiser er betydelig redusert etter at
videokonferanser ble tatt i bruk. Foto: S.M. Fredriksen
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8.
Aker Kværner Offshore Partner,
Stavanger
Sykle til Jobben
Type bedrift: Oljeindustri.
Antall ansatte: 2 200 totalt, ca.900 i Stavanger.
Adresse: Postboks 589 Strømsteinen,
4003 Stavanger
Kontaktperson: Anne-Trine Benjaminsen
Tel: 51 89 85 01
E-post:
Anne-trine.benjaminsen@akerkvaerner.com
Aker Kværner Offshore Partner (AKOP) startet
sammen med Stavanger kommune våren 2000 et
pilotprosjekt med den hensikt å oppfordre til økt bruk
av sykkel. Prosjektet ble videreført og er nå en fast
del av «bedriftskulturen».
Målsettingen er primært å redusere bilbruken til og fra
jobb, men også å bedre helse og miljø for de ansatte.
Det er også en viss knapphet på parkeringsplasser.
I 2003 har prosjektet et budsjett å cirka 70.000
kroner. Dette inkluderer også økonomisk støtte fra
søsterbedriftene Aker Kværner Businesss Partner og
Aker Kværner Elektro (Stavanger) som deltar på lik
linje med de ansatte i AKOP.
Det satses stort på deltagelse i den nasjonale «Sykle
til Jobben»- aksjonen» og dette er blitt en viktig
indikator på oppslutningen. AKOP har som målsetting
å være blant de fremste i klassen for + 400 ansatte.
I perioden 1. April – 1. Oktober 2004 var det 176
registrerte syklister i AKOP som til sammen syklet
7841 dager.
Sykkelprosjektet har helt siden starten tilbudt
registrering av sykkeldager på web; bedriftens
intranett. I 2004 ble det utviklet helt nye intranettsider
som har moduler for registrering av dager, nyheter og
informasjon, samt aktuelle linker.
I 2000 ble det etablert et nytt dusj-, garderobe- og
trimanlegg ved bedriftens hovedkontor. Et felles
omkledningsrom sikrer tørre klær og sko ved
arbeidsdagens slutt, og mange av syklistene har
låsbare garderobeskap.
Bedriften tilbyr sine syklister både innendørs og
utendørs sykkelparkering. I 2002 fikk Sykkelprosjektet
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Foto: Anne-Trine Benjaminsen

tildelt ytterligere to nye bilparkeringsplasser til sykler.
I parkeringsgarasjen er det etablert en servicestasjon
for sykler. Her er det mulig å vaske sykkelen med
varmt/kaldt vann, samt foreta mindre service.
Sykkelprosjektet holder servicestasjonen med
vaskemiddel, svamper, olje, verktøy etc.
I 2000 etablerte Sykkelprosjektet en avtale med en
lokal sykkelforretning. Her kan de ansatte kjøpe
sykler og annet utstyr med rabatt, og benytte seg av
forskjellige serviceavtaler. Offshore Partner på sin
side innvilger de ansatte rentefritt lån ved kjøp av
sykkel.
Bedriftens trimrom har 12 spinningsykler til
disposisjon og tilbyr trening med instruktør fem dager
i uken. Mange av bedriftens syklister benytter seg av
dette tilbudet.
Sykle til jobben aksjonen
Den norske Sykle til Jobben»-aksjonen har vært
arrangert i 31 år. Offshore Partner har oppnådd gode
resultater i klassen + 400 ansatte. I 2002 oppnådde
bedriften en 1. plass i Stavanger og 17. plass i hele
landet. I 2004 ble de nummer 18 (7,3 %).
Vel så viktig er bedriftens egen lokale «Sykle
til Jobben»-aksjon, fra 1. april til 31. september.
For å stimulere de ansatte, er det utviklet et
premieringssystem. Syklistene får premie etter 30,
50 og 80 registrerte sykkeldager i denne perioden.
Premiene har variert avhengig av hvor mye penger
Sykkelprosjektet har til rådighet. I 2003 har prosjektet
et budsjett å cirka 70.000 kroner. Årets aksjon har
korte sykkelhansker, briller og skotrekk som premier.
I 2002 ble det besluttet å etablere en vintersykkel-

aksjon for å oppfordre flere ansatte til å sykle året rundt. Aksjonen gikk fra 1. november til 31. mars. Cirka 90
syklister registrerte seg jevnlig. I etterkant av aksjonen ble det gjennomført en spørreundersøkelse som blant
annet viste at flere ansatte hadde syklet som et resultat av Sykkelprosjektet og at disse hadde valgt bilen dersom
de ikke hadde syklet. Samtidig viste undersøkelsen at det stort sett var etablerte «helårssyklister» som deltok i
vintersykkelkampanjen.
Sykkelprosjektet arrangerer fire sykkelfrokoster i vår/sommersesongen, i mai, juni, august og september. Da
serverer kantinen frokost for syklistene mellom kl. 07.30 og 08.30. Frokosten er gratis. Bedriften arbeider også
med andre arrangement for å stimulere syklistene. To elitesyklister har holdt foredrag om alt fra trening til
bekledning. To av bedriftens ansatte, som er tidligere elitesyklister, har dessuten holdt foredrag om kosthold.
Bedriftens samarbeidende sykkelforretning har jevnlig «handlekvelder» for ansatte der de kan kjøpe sykler,
klær, utstyr etc. til nedsatte priser.
I 2003 var det registrert 10 993 sykkeldager. Med 900 ansatte ved hovedkontoret blir dette 12,2 sykkeldager pr.
ansatt.
Bedriften har god kontakt med kommunen, som innen «rimelighetens grenser» forbedrer sykkelveiene og
forholdene etter innspill fra syklistene.

Foto: Anne-Trine Benjaminsen
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9.
Statoil i Bergen
Sykle til Jobben
Type bedrift: Oljeselskap
Antall ansatte: 800
Adresse: Sandslihaugen 30, Sandsli
Postboks 7200, 5020 Bergen
Tel: 55 14 20 00
Kontaktperson: Liv Røstøen
livr@statoil.com
http://www.statoil.com

Kokstad/Sandsli-området, syd i Bergen og ikke langt
fra Flesland, består av en rekke store arbeidsplasser
som Statoil, Bergenshalvøens Kraftselskap (BBK),
Telenor og Hydro. Trafikkproblemene er store med
overbelastede veier og mangel på parkeringsplasser.
Kollektivtransporten greier ikke å konkurrere med
bilene. Både for å redusere bilbruken og bedre de
ansattes helse har flere av bedriftene satset på å styrke
bruk av sykkel.
Statoil er den bedriften som kanskje har lagt ned
mest arbeid i dette. Bedriften startet med bygging av
garderober og dusjer for de ansatte; 100 skap og 5
dusjer i herregarderoben og ca halvparten for damene.
Alle garderobeskap er allerede belagt og det er stadig
etterspørsel etter ledige.
De to første årene begrenset bedriften seg til å
delta i «Sykle på Jobben»-aksjonen som går fra
april til november. Etter dette ble aksjonen utvidet
til «en trim til jobben aksjon», for hele året, hvor
de ansatte registrerer løpte kilometere, gange,
sykling, mm. Aktivitetene blir registrert i en egen
database som er tilgjengelig for alle som er med på
aksjonen. Databasen inneholder også informasjon om
sykkelveier i området og regelverk som gjelder for
syklister i trafikken. Statoil i Bergen ble nummer 3
(15 %) i Sykle til jobben-aksjonen for bedrifter med
mer enn 400 ansatte i 2004.
Premiering
Statoil er opptatt av å holde fokus på HMS for sine
medarbeidere, og sørger for at alle nye syklister er
utstyrt med hjelm og ringeklokke. Bedriften har
premiering i form av startpakker, med sykkeljakker,
overtrekksbukser, rumpetasker med drikkeflaske,
ryggsekk, mm. For å få utlevert startpakken må
det oppnås et visst antall poeng. Dette kontrolleres
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med utskrift fra databasen. Trinn to på premieringen
har vært et verdikort på buss tilsvarende et
forhåndsbestemt beløp. Dette er både premie, og et
tiltak for å redusere bilkjøringen på vinterstid. Ved
juletider er det trekning av to sykler som sponses av
hhv. bedriftsidrettslaget og ledelsen i Statoil lokalt.
Trim og sosialt samvær
Statoil legger vekt på at de fysiske aktivitetene bidrar
til å styrke det sosiale miljøet i bedriften. Det er
lett å treffe nye kolleger på veiene og i garderobene
og det er ikke minst en innbyrdes diskusjon i form
av flest oppnådde poeng, lengst løpt eller syklet
distanse mm. De to siste årene har bedriften også
rettet oppmerksomheten mot de som bor nærmest og
oppmuntret disse til å ta beina fatt. Det er nå ganske
mange som går frem og tilbake til jobben innen en
radius av et par km.
Bedre infrastruktur, men fortsatt lange bilkøer
Ved siden av å gjennomføre konkrete tiltak i
bedriften har Statoil vært i dialog med både
kommunen og kollektivselskapet Gaia for å bedre på
rammebetingelsene. Sykkelveiene i området rundt
Statoils kontorer er betydelig bedret. Bussrutetidene
er også tilpasset arbeidstidene til de største bedriftene
i området.
Det arrangeres en årlig sykkeldag i Ytrebygd-området,
hvor de største bedriftene som Statoil, Telenor, BKK
mm deltar som tilretteleggere og sponsor med premier
osv. Disse arrangementene har størst fokus mot
skoleelevene i området.
Statoil registrerer at bilkøene fortsatt er lange, men
bedriften har fått en stor og trofast skare av syklister
som ser ut til å ha funnet en livsstil som gjør dem til
friske og opplagte.

10.
Statens hus Trondheim
Minimalt med parkering og styrket
kollektivtransport
Type bedrift: Statlig administrasjon
Antall ansatte: 520
Adresse: Statens hus, Prinsens gate 1,
Trondheim
Kontaktperson: SVRM v/Erik Jølsgard
Tlf: 81 54 40 40
erik.jolsgard@vegvesen.no

Trondheim kommune endret parkeringspolitikk i
og med Transportplanen som ble vedtatt i 1995.
Fra å stille krav om et minimumstall på antall
parkeringsplasser i sentrum ble det nå stilt krav
om dokumentert behov. Parkeingspolitikken skulle
brukes aktivt for å redusere trafikkproblemene. Videre
føringer ble lagt i kommunedelplan for Elgeseter
som ble vedtatt i 1999. Dette fikk konsekvenser ved
flytting av Statens Hus
En rekke statlige etater med til sammen 519 ansatte
flyttet i 2000 til Statens Hus, sentralt i Trondheim,
fra mer perifert og desentralisert lokalisering. De
største enhetene som flyttet var Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag (130 ansatte) og Staten vegvesen
Sør-Trøndelag (160 ansatte). Samlokalisering av de
ulike etatene var en sentral målsetting ved flyttingen,
men mulighetene for bruk av mer miljøvennlige
transportformer ble etter hvert også lagt inn som et
sentralt mål.
I utgangspunktet var det inngått avtale med en annen
utbygger om kontorbygg ved Omkjøringsvegen. På
det stedet ville nesten alle være avhengige av å bruke
privatbil for å komme til arbeidet. Blant annet er
bussdekningen veldig dårlig i det aktuelle området, i
tillegg til at sykling til/fra ville bli mindre attraktivt
enn i Midtbyen.
Etter initiativ fra Statens vegvesen ble den første
avtalen kansellert og sentrumsalternativet vant
fram. Avtalen med utbyggeren her, inneholdt en
klausul om å kjøpe seg inn i 50 parkeringsplasser i
kjelleren. Dette ble det også gått vekk fra. I dag er
det bare p-plasser for etatens 3 stk. el-biler, et par
plasser til IT og Vegtrafikksentralen (døgnskift) og
et par handikapplasser.

SINTEF gjennomførte, på oppdrag fra Statens
vegvesen en reisevaneundersøkelse for å studere
hva som skjer med de ansattes og besøkendes
reisemønster når arbeidsplasser flyttes fra periferien
og inn til bysentrum. (SINTEF-rapport STF 22
A01327
Flytting til nye Statens hus i Trondheim – effekter på
reisevaner. Forfatter: Siviling. Solveig Meland)
Endringer i reisevaner som følge av flyttingen ble
fanget opp gjennom intervju med både ansatte og
besøkende i før- og ettersituasjonen. Opplysningene
for før-situasjonen ble samlet inn gjennom
intervjuundersøkelser i år 2000, mens ettersituasjonen
ble kartlagt i tilsvarende perioder i år 2001. Kjernen
i alle intervjuene var kartlegging av antall enkeltturer
med ulike reisemåter mellom hjem og arbeidsplass for
hver enkelt dag i en hel arbeidsuke. Tilsvarende ble
også eventuelle tjenestereiser og reisemiddelbruk for
disse, kartlagt for hver dag i denne registreringsuka.
I tillegg ble det i alle intervjuene samlet inn
demografiske opplysninger om deltakerne, samt
informasjon om deres tilgang til transportmidler og
reisetider til og fra arbeidsstedet med ulike reisemåter.
Flyttingen medførte betydelige endringer i
reisemiddelvalg for arbeidsreisen for dem som
tidligere hadde arbeidsplassen sin fjernt fra sentrum.
De mest markante trekkene var redusert bilførerandel, og økt bruk av kollektivtransport:
- Bilfører-andelen sank fra 63 % til 20 %
- Kollektivandelen økte fra 10 % til 33 %
- Andel gang- og sykkelturer økte fra 17 % til 30 %
Den rapporterte reiseaktiviteten viser tydelig at valg
av transportmåte for turen til arbeid ble påvirket
av om vedkommende skulle på tjenestereise
rapporteringsdagen eller ikke:
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- Mens andel bilførere på dager uten tjenestereiser sank fra 61 % før flyttingen til 17 % etter, var tilsvarende tall
for dagene med tjenestereiser, hhv. 80 % og 64 %.
- Endringen i bruk av kollektivtransport var en økning fra 10 % til 34 % på dager uten tjenestereise, mot
tilsvarende hhv. 8 % og 13 % for dagene med tjenestereise.
- Andel gang- og sykkelturer på dager uten tjenestereise økte fra 19 % til 30 %, og tilsvarende var det en økning
fra 7 % til 17 % på dager med tjenestereise.
Deltakerne ble bedt om å oppgi hva som var de viktigste årsakene til endringene i reisevaner. Den viktigste
begrunnelsen var endringer i parkeringsforholdene ved arbeidsplassen. Snaut to tredeler oppga dette,
mens endringer i kollektivtilbudet og endringer i avstand mellom hjem og arbeidsplass kom likt ut, og ble
nevnt av en firedel hver. En tredel av dem som hadde endret reisemåte, gjorde dette fordi de ønsket det, mens
de resterende oppga at de følte seg ”tvunget” til å endre reisevanene sine.
Det er ikke mulig å påvise store endringer i reisemiddelbruken for tjenestereisene. De var dominert av bilbruk,
med bilførerandel på 73 % både før og etter flyttingen.
Besøkendes reisemiddelbruk ble også betydelig endret, men det geografiske utgangspunktet var avgjørende for
endringene:
- Besøkende fra steder i korridoren Midtbyen – Sorgenfri hadde generelt fått bedre mulighet til å gå eller
sykle til møter o.l. etter at Statens hus i Midtbyen ble åpnet, og dette ble gjenspeilet i reisemiddelvalget.
Fotgjengerandelen økte, primært på bekostning av kollektivtransport og drosje, men også bilførerandelen ble
betydelig redusert.
- For besøkende fra øvrige deler av Trondheim resulterte flyttingen i økt kollektivandel, og også noe økning i
gangturene. Bilførerandelen ble redusert med vel en tredel for disse besøkende.
- For besøkende fra andre kommuner i Sør-Trøndelag, økte kollektivandelen betydelig, primært på bekostning
av bilpassasjeralternativet.
- Mer enn halvparten av dem som kom fra steder utenfor fylket, benyttet drosje i før-situasjonen. Dette var i
hovedsak flytaxi fra Værnes. Etter flyttingen inn til Midtbyen, valgte snaut to tredeler kollektivtransport inn
til byen.
Samlet ser vi at både arbeids- og besøksreiser konverterer betydelig til mer miljøvennlige reisemåter, mens
tjenestereiser ikke viser særlige endringer. Her ligger det en utfordring i f.eks. større satsing på bruk av bilpool
og «gulrøtter» for bruk av kollektivtransport og sykkel.

Statens hus
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11.

Bærum kommune
Godtgjørelse for bruk av sykkel i tjenesten
Type bedrift: Kommuneadministrasjon
Antall ansatte: ca. 5000, hvorav 400 i den
sentrale kommuneadministrasjonen
Adresse: Kommunegården Pb 34,
1300 Sandvika
Kontaktperson: Overingeniør Jan I. Jansen
67 50 40 50 (42 88)
Foto: Jan Jansen

Ansatte i Bærum kommune får 5 kr pr. km. i
sykkelgodtgjørelse. Dette er to kr. mer enn det som
gis i bilgodtgjørelse (3 kr./km.). Målet er å:
• Få fokus på sykkel som miljøvennlig
transportmiddel
• Stimulere kommunens ansatte til økt sykkelbruk,
både av hensyn til miljø og egen helse.
• Bedre helsetilstanden blant de ansatte og dermed
redusere sykefraværet.
• Redusere biltrafikken - om enn i liten målestokk
• Profilere Bærum som miljøvennlig kommune
• Retningslinjene i Personalhåndboka sier at:
• Ordningen gjelder hele året
• Tjenestesykling skal dokumenteres ved kjørebok
eller regning på samme måte som tjenestekjøring.
• Ordningen anbefales innenfor en radius av ca. 5
km.
Ordningen ble innført som et forsøk i
sommermånedene 1996 og 1997, men er nå gjort
gjeldende for hele året. Det første året var det 95
ansatte som benyttet seg av den, og syklet til sammen
15.400 km. På dette tjente de gjennomsnittlig 800
kroner hver. 60 prosent av de som syklet, jobbet
innenfor hjemmebasert pleie og omsorg, og 70 prosent
var kvinner. Tallet på kilometer som sykles i tjenesten
har økt år for år siden ordningen ble innført. I 2001
deltok 83 ansatte som syklet til sammen 29 000 km
og det ble utbetalt kr 145.000,- i godtgjørelse. Bærum
kommunes nettokostnad ble kr 58.000,- (differansen
mellom bilgodtgjørelse og sykkelgodtgjørelse). I
2003 var antall syklister gått ned til 70, men antall
kilometer økt til ca. 31 500.
I spørreundersøkelsen som ble gjennomført kom
det fram at 70-80 % av brukerne merket en stigende
formkurve/økt velvære i løpet av den perioden de
syklet, og 80-90 % syklet også til/fra jobben på de

dagene de utførte tjenestereiser med sykkel.
Ikke alle ansatte har et like stort behov for reiser
i tjenesten, og tjenestesykling er uaktuelt på
lange strekninger og når en må ha med seg utstyr.
Det regnes med at 5-10 % av de som mottar
bilgodtgjørelse vil benytte sykkel istedenfor bil
i tjenestereiser, forutsatt at ordningen blir godt
kjent. Kostnadene til sykkelgodtgjørelse vurderes
som lave i forhold til redusert sykefravær og
effektivitetsgevinsten (i 1996 mente 80 % at det
hadde vært mer effektivt å sykle enn å kjøre bil på de
tjenestereisene de hadde brukt sykkel).
Sykkelkampanje
I tillegg til ordningen med tjenestesykling deltar
kommunen i «Sykle til Jobben»-aksjonen og en
lokal variant av denne. Økonomiske virkemidler
kombineres med holdningsskapende tiltak. De ansatte
får et skjema der de krysser av antall ganger og antall
kilometer de har syklet i jobben eller til/fra jobben.
Etter kampanjeperioden kåres ”Årets syklist” med
vandrediplom og premier.

Foto: Jan Jansen
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12.
BLID i Drammen
Bysykkel og Bilpool
Type bedrift: Kommune og
kommuneadministrasjon
Antall innbyggere: ca. 56 000
Antall ansatte i kommunen: ca. 3000, hvorav
ca. 200 i det sentrale rådhuset.
Adresse: Engene 1, 3008 Drammen
Kontakte: Overingeniør Steen Jacobsen
32806069
E-post: sten.jacobsen@drammen.kommune.no
Drammen kommune har planlagt og gjennomført
en rekke tiltak for å bedre trafikkforholdene i byen.
Tiltakene er rettet mot hele byen og alle innbyggerne,
men kommunen retter også søkelyset mot egne
ansatte.
Bedre Luft I Drammen (BLID) ble etablert som
program for mindre forurensning og bedre luft i
Drammen i 1999. Drammen var sterkt plaget av stor
gjennomgangstrafikk, ikke minst mot Kongsberg
(E 134) og stor lokal luftforurensning. «Veipakke
Drammen», som er et samarbeid mellom Drammen
kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens
vegvesen, griper fatt i de overordnete strukturene
og skal gå fram til 2008. Den ble nedfelt gjennom
behandling av St.prp. nr. (1993-94) og tiltakene er
knyttet til Nasjonal Transportplan (NTP) og de årlige
statlige bevilgningene. Viktige tiltak er allerede
gjennomført. E 134 er lagt utenom sentrum og delvis
i tunnel. Belastningene på sentrumsgatene reduseres
gradvis. En rekke sykkelveier er også opparbeidet.
Dette legger grunnlag for å gjennomføre lokale tiltak
i retning av mer miljøvennlig transport.
Kommuneplanen for 2003 til 2014 følger opp med en
målsetting om et mer bærekraftig transportmønster.
«Samtidig vil bedre tilrettelegging for gående,
syklende og bruk av kollektivtransport spille en
avgjørende rolle for å oppnå et mer bærekraftig
transportmønster. Slik tilrettelegging vil i stor grad
måtte skje ved omprioritering av eksisterende gateog veiarealer».
Videre knyttes dette til en bevisst parkeringspolitikk
der; «Drammens vedtatte parkeringsstrategi
innebærer at redusert parkering brukes som trafikkreduserende virkemiddel i den grad dette ikke fører
til en uheldig byspredning eller uønsket utflytting av
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virksomheter. Besøksparkering og beboerparkering
er prioritert foran ansatteparkering og annen
langtidsparkering». «I byaksen forutsettes en gradvis
fjerning av gateparkeringsplassene». Byen er delt
inn i tre parkeringssoner, fra A til C, der A står for
sentrum. Minimumskravene ble redusert i sentrum
og økt i ytterområdene, noe som gjør det billigere å
bygge sentralt og dyrere perifert. Kravet ble redusert
fra 1,5 plass pr, bolig til 1 plass pr. bolig i sentrum.
Nye vedtekter introduserte også minimumskrav til
sykkelparkering for alle typer bygninger i alle soner.
Utviklingen med fortetting på brakkarealer og
branntomter bidrar gradvis til reduksjon av sentrale
parkeringsplasser.
Bysykkel
Drammen Bysykkel ble etablert som en del av BLIDprosjektet i 2001. Kommunen har inngått en avtale
med Clear Channel som eier anlegget og finansierer
dette gjennom reklameinntektene.
Et årsabonnement på 100 kr. gir fri tilgang til
syklene. Med abonnementet følger det et elektronisk
nøkkelkort som benyttes for å løse syklene inn og ut
av stativene. Kortene og salg av disse administreres
av Clear Channel. 250 sykler er plassert på 28 stativ
over hele sentrum av Drammen. Lånt sykkel kan
levers på hvilket som helst av stativene. Det er en
lånebegrensning på 4 timer, men tidsperioden fornyes
så fort man tar en ny sykkel.
Clear Channel sørger for å omfordele syklene når
det er behov for det, vedlikeholder syklene og
sykkelstativene og sørger for at det hele fremstår som
et attraktivt tilbud.

Etter en del «innkjøringsproblemer» som bl.a.
hærverk, fungerer nå ordningen tilfredsstillende.
Bruken er tilfredsstillende, med om lag 15 000 turer i
året.
Kommunen disponerer egne kort til bysyklene, slik
at de ansatte kan bruke disse etter behov, uten at de
er avhengig av eget privat bysykkelkort. Kommunen
oppmuntrer til bruk av syklene i tjenesteøyemed.
Felles kort
Kollektivselskapene i Drammen har utviklet et
elektronisk betalingskort som registrerer hvor mye
du kjører kollektivt (antall turer). All betaling skjer
i forkant ved at man laster inn penger (f.eks. 100
kr, 200 kr) og hver gang man siden går på bussen så
belastes kortet. Belastning innen Drammen kommune
er 16,60 kr, og i nabokommunene 20,80 kr (mot
engangsbetaling på 21 og 26 kroner). Man kan
også kjøpe månedskort, noe som kan lønne seg for
storforbrukere.
Bruk av Bilpool, bysykkel og kollektivtransport
fordrer i dag tre kort. Skal man skille mellom
tjenestereiser og privatreiser blir det 6 kort. Det
kan derfor være mye å hente på å samordne disse
kortløsningene, noe som datateknologien i dag
muliggjør. En visjon for de som arbeider med
miljøvennlig transport i Drammen kommune er derfor
på sikt å få samordnet de ulike tilbudene, slik at
disse kan presenteres og brukes som en miljøvennlig
reisepakke.
Tiltak i kommunen for egne ansatte
Som ledd i arbeidet for mer miljøvennlig transport,
også blant sine egne ansatte, har kommunen tatt i
bruk bysykler og bilpool. Kommunen er den største
arbeidsplassen i sentrum. For å redusere arbeidsog tjenestereiser er det viktig at alle leddene i
reisekjedene ses i sammenheng. Erfaringer viser
at folk som ønsker å reise kollektivt eller sykle til
jobben fort tar egen bil dersom de er avhengig av
denne til tjenestereise. For kortere strekninger i
byen er sykkel det overlegent beste transportmiddel.
Bysykkelen er godt etablert, mens bilpoolen er mer i
en innkjøringsfase.

Rådhuset har tilfredsstillende dusj- og
garderobefasilitetene for sykkelbrukerne. Overdekte
sykkelstativ er etablert. Kommunen er med i «Sykle
til Jobben»-aksjonen».
Flere tjenesteområder tar i bruk sykkel i jobben, bl.a.
politiet og ambulasetjenesten, der sykkel viser seg å
være raskere enn bilen i de sentrumsnære strøkene.
Bilpool
Kommunen leaser en rekke firmabiler som benyttes
av de ansatte i tjeneste. Pleie- og omsorgssektoren
disponerer alene 80-90 biler. I en periode hadde
kommunen 5 elbiler, som ledd i arbeidet med å
fremme mer miljøvennlig transport, men ordningen
fungerte dårlig. Bilene ble i hovedsak bare benyttet av
noen få og de ble etter hvert nærmest «personlige».
Bilene er nå solgt og kommunen satser på å benytte
seg av en bilpool.
Drammen Bilpool AS har etablert seg med en stasjon
og syv biler i Drammen. Drammen kommune er
foreløpig eneste bruker. Selskapene som benytter
seg av en bilpool kjøper bare bruken av bilene og
involverer seg ikke i selskapet med kjøp av andeler
eller ansvar for drift og vedlikehold av bilene.
Gjennom bruk av bilpoolen får kommunen
dokumentert på en presis måte utgifter til transport/
tjenestereiser. Effektiv bruk av bilparken og bare kjøp
av transporttjenestene akkurat når du trenger det,
bidrar til å redusere kostnadene. Senter for oppvekst
regner med å redusere sine utgifter til tjenestereiser
med opp mot 30-40 %.

Kommunen er medeier i to store parkeringsanlegg
sentralt i byen og tidligere hadde de ansatte fri
parkering i disse anleggene. Dette «frynsegodet» er
nå fjernet. Hver avdeling i kommune disponerer et par
plasser og behov for disse må dokumenteres, så som
funksjonshemming eller avhengighet av bil i jobben.
Etter denne innstramningen ble bilbruken vesentlig
redusert, til fordel for kollektivtransport og sykkel.
33

13.
SMART I Kristiansand
Tusenbenaksjon, busskort, støtte til ulike
tiltak og sykle til jobben
Type bedrift: Kommune og
kommuneadministrasjon
Antall innbyggere: ca. 75 000
Antall ansatte i kommunen: ca. 6 180
Adresse: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand
Kontakt: Elisabeth Helle
Tlf: 38 07 50 00
E-post: elisabeth.helle@kristiansand.kommune.no
Kristiansand kommune har planlagt og gjennomført
en rekke tiltak for å bedre trafikkforholdene i byen.
Tiltakene er rettet mot hele byen og alle innbyggerne,
men kommunen retter også søkelyset mot egne
ansatte. Kommunen har de siste årene etablert en
effektiv bussmetro med trehovedakser som samles
gjennom sentrum og de sentrale bydelene. Her går
det busser hvert 5. minutt. Det er derved lagt et godt
grunnlag for at bedrifter, inklusive kommunens egne
ansatte, i større grad kan prioritere miljøvennlig
transport og redusere bruken av privatbil.

bilbruken til ansatte, både til og fra jobb og i
tjenesten. Dette gjelder:
- Tusenbeinaksjonen, gå til og fra jobb
- Gratis utdeling av busskort
- Tilskudd til tiltak som kan fremme mer miljøvennlig
transport

Tusenbenaksjonen og Sykle til Jobben er rettet både
mot byens innbyggere og kommunens egne ansatte. I
tillegg bidrar kommunen med ekstra midler og gratis
busskort til egne ansatte.

Tusenbeinaksjonen ble etablert i 2003 og har som
målsetting å få folk til å gå til og fra jobben i høst
og vintermånedene, når sykling er mindre aktuelt.
Aksjonen legger vekt på å være et «lavterskeltilbud».
En pilotaksjon ble gjennomført fra 3. til 28. November
2003 og prosjektet ble videreført fra 19. januar til 27.
februar i 2004. Det ble laget en egen logo. Gjennom
en bredt anlagt informasjons- og pressekampanje ble
bedrifter invitert til å delta. Blant annet ble lokalradio
og lokal-TV benyttet. Både Kristiansand Kommune
og Vest-Agder Bedriftsidrettskrets la ut informasjon
om aksjonen på sine hjemmesider. Informasjonsmøter
ble avholdt hos utvalgte store arbeidsgivere. Dette
gjelder både private og offentlige institusjoner.

SMART-Kristiansand er først og fremst
et samarbeid mellom kommunen og
bedriftsidrettskretsen. Arbeidet er også
forankret i ATP-utvalget for Kristiansandsregionen, et politisk utvalg med representanter
fra 6 kommuner og 2 fylkeskommuner. Prosjektet
understreker bedriftsidrettens store nettverk, og
potensialet knyttet til dette. Innleid hjelp til en
koordinator hos her dekkes av ATP, kommune,
og Miljøverndepartementet. Kommunen
prioriterer arbeidet med ca. et halvt årsverk i
Miljøvernavdelingen.
SMART i Kristiansands-regionen har som hovedmål
å øke andelen sykkel- og kollektivreiser i arbeidslivet
med henholdsvis 25 % og 15 % i løpet av 4 år.
Som et ledd i SMART-prosjektet, (link til side som
beskriver SMART) gjennomfører kommunen flere
tiltak for å oppmuntre til miljøvennlig transport
innenfor kommuneadministrasjonen og begrense
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Det er brukt ca. 300.000 kroner på dette prosjektet
i 2004. Av dette er 80.000 kroner bevilget fra
Miljøverndepartementet, og det resterende kommer
fra Kristiansand kommune.

Tusenbeinaksjonen er et samarbeid mellom
Kristiansand kommune og Vest-Agder Mosjonsog bedriftsidrettskrets. Det er Kristiansand
kommune som leder prosjektet, mens en person i
bedriftsidrettskretsen har vært engasjert som sekretær/
organisator. Det ble brukt i størrelsesorden 150 000
kroner på Tusenbeinaksjonen vinteren 2003-2004.
Av dette er ca. 100.000 innleid arbeidsinnsats, mens
resten er i hovedsak deltakerpremier.
Det er laget en egen logo for aksjonen. Alle deltakere

med bedriftsnavn er registrert i egen database.
I 2004 gikk det ut invitasjon til 600 bedrifter. 250
personer fra mer enn 40 bedrifter deltok.

kjøregodtgjørelse. Tiltaket er mottatt positivt, men en
mer aktiv «markedsføring» er nødvendig. Tiltaket er
ikke fulgt opp med restriksjoner på bilbruken.

Deltakelse premieres. Blant alle deltakerne i 2004 som
hadde registrert mer enn 14 ”gådager” ble det trukket
ut en Københavntur for to og tre Tusenbeinsekker.

Det har også blitt satset mye på «Sykle til Jobben»aksjonen i Kristiansand de senere årene.
I tillegg til det som skjer nasjonalt er det hvert år blitt
gjennomført lokale tiltak. Av dette kan nevnes:
- Ekstra tiltak i forbindelse med verving av nye
bedrifter, i form av gaver til kontaktpersonene.
- Utdeling av bananer til alle syklende og gående på
vei inn i Kvadraturen hvert år når aksjonen starter
- Sykkelfrokost på Torvet ved aksjonsstart, med
sykkelverksted, tombola m.m.
- Ekstra aksjon i september 2004: utdeling av
informasjon og loddtrekning av smågevinster.
- Ekstra premier til lokale deltagere ved aksjonslutt
- Hjelmaksjonen våren og høsten 2004. Ved tegning
av hjelmsavtale, (bruk av hjelm ved hver sykkeltur
i minst ett år), kunne alle kjøpe en hjelm for 100 kr.
(Subsidiert pris).

Tilskudd til kommunale enheter
Kommunen gav våren 2004 tilskudd til å kartlegge
forholdene, foreslå forbedringer og gjennomføring av
tiltak som kunnen bidra til bruk av mer miljøvennlig
transport. Det ble opplyst at man normalt ville gi
inntil kr. 5 000 i tilskudd uten krav til egenandel.
Ut over dette krevdes det normalt 50 % egenandel.
Maksimalt tilskuddsbeløp var kr. 10 000, men det
kunne gis mer der flere enheter går sammen om tiltak.
Total tilskuddsramme var i utgangspunktet kr. 150
000. Det ble lagt opp til enkle rutiner der beløpene ble
overført når tiltaket var gjennomført, uten andre krav
til utfyllende dokumentasjon.
Det er gitt tilskudd til tiltak som for eksempel:
- Sykkelstativer, med og uten overbygg
- Sykkelskur
- Garderobeskap
- Tørkeskap
- Varmehyller for sko/tøy
Totalt er det delt ut omtrent 180 000 kroner.
Gratis busskort
Mange av arbeidsplassene i kommunen har et meget
godt busstilbud. Langs bussmetroen er tilbudet
spesielt godt, med avgang hvert 5. minutt. I mange
tilfeller går det like raskt med buss som med drosje
eller bil.
Derfor fikk alle enheter og større avdelinger i
kommunen våren 2004 tilbud om gratis 10-reisekort
på bussen - Ett kort til hver enhet, eller ett per
avdeling der det var mer enn 10 ansatte. Kortene
kunnen brukes av alle ansatte ved behov for transport
i jobben. Kortet dekker hele kommunen. Enhetene/
avdelingene må selv ”fylle på” kortene når de er
tomme hvis de vil bruke kortene videre.
Det ble delt ut rundt 180 busskort, fordelt på ca. 80
kommunale enheter.
En undersøkelse september 2004 viser at bruk
av kortene ikke helt svarer til forventningene.
Kortene har virket som en ekstra stimulans til å øke
kollektivbruken for noen, men i hovedsak er kortene
blitt brukt av ansatte som likevel benytter bussen.
Det er ikke registrert reduksjon i kostnadene til
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14.
AS Oslo Sporveier
Avtaler mellom kollektivselskap og bedrifter
Type bedrift: Kollektivselskap
Adresse: Økernveien 9, PB .2857, 0608 Oslo
Telefon: 81544411
Kontakt: Ander Rolland
E-post:anders.rolland@sporveien.no
Oslo Sporveier http://www.sporveien.no/
Foto: S.M. Fredriksen

AS Oslo Sporveier arbeider aktivt for å styrke bedrifters bruk av kollektivtransport og Sporveien.
Dette gjøres gjennom:
- Informasjonskampanjer
- Rabattordninger.
Det er gjennomført spørreundersøkelser og
informasjonsopplegg blant annet i bedrifter på
Helsfyr og Nydalen/Storo. Sporveien oppsummerer
at:
- Det er et stort potensiale i bedriftsmarkedet
- Bedriftene har et stort transportbehov
- Kunnskapen om bedriftsmarkedet i Sporveien er
relativt lavt
- Bedriftsmarkedet er et heterogent marked, med
ulike transportbehov.
- Bedriftsmarkedet har fokus på økonomi - ikke miljø.
- Bedriftsmarkedet har relativt dårlig kjennskap til
Sporveiens produkter.
- Bedriftsledere vet i liten grad hva deres ansatte
mener om bruk kollektivtransport.
- I motsetning til hva lederne tror, foretrekker mange
ansatte gratis månedskort fremfor gratis parkering.

- Brukerne av Møtekort reiser mer med bil til/fra
jobb, men…
- Brukerne av Møtekort reiser mer kollektivt i
arbeidstiden.
- I bedrifter med Møtekort oppfordrer lederne i større
grad de ansatte til å reise kollektivt.
- Hovedargument for å kjøpe Møtekort er økonomi og
enklere administrasjon.
Undersøkelse viser at bedriftene som kjøper møtekort
reiser i utgangspunktet mye kollektivt, men at innføringen av møtekort har ført til økt bruk av kollektivt
– som også var målsetningen. Hensikten er også å
lære bedriftsmarkedet å kjenne for å stå bedre rustet
til å utvikle nye, gode bedriftstilpassede produkter når
Sporveien får et nytt elektronisk billettsystem.
Både AS Oslo Sporveier og andre kollektivselskap
ønsker å inngå avtaler med bedrifter rabattordninger
som også inkluderer arbeidsreiser til og fra jobben.
Så langt vanskeliggjøres et slikt tilbud av at dette vil
medføre fordelsbeskatning for de ansatte som nyter
godt av ordningen. I tillegg fordelsbeskattes ikke
gratis parkering på jobben.

Møtekort
Som et pilotprosjekt har Sporveien innført et rabattert
møtekort. Flexikort sendes bedriften på bestilling.
Disse skal brukes til tjenestereiser/møter. Hver
bestilling faktureres. For hvert 5 møtekort en bedrift
kjøper, får de ett kort gratis. Bedriften følger opp med
informasjon om bruk av kortene og Oslo Sporveie.
Oppdatert rute- og takstinformasjon sendes bedriftene
pr mail. Ca. 100 bedrifter er med på ordningen.
Etter prøveperioden løper tiltaket videre som en fast
ordning fra AS Oslo Sporveier.
Etter ett år ble ordningen evaluert. Der fant man at:
- Brukerne av Møtekort har flere eksterne møter.
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15
Kolumbus
Rogaland Kollektivtrafikk FKF
Avtaler mellom kollektivselskap og bedrifter
Type bedrift: Kollektivselskap
Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 7
Postadresse: PB 270 Sentrum, 4002 Stavanger
Telefon: 51 53 96 00
Kontakt: Audhild Lofnes
Tlf. dir.: 51 53 96 25
E-post:audhild@kolumbus.no www.kolumbus.no

Kolumbus er merkenavnet til Rogaland
Kollektivtrafikk. Navnet viser til fylkets bussog båttilbud, som bedriften har ansvar for å
planlegge. Basert på en planlagt rutestruktur,
inngås avtaler med buss- og båtselskaper om
transporttjenester. Etableringen er resultat av et ønske
om å utvikle og styrke det kollektive transporttilbudet
i Rogaland og å benytte anbud ved kjøp av kollektive
transporttjenester
Kolumbus, Rogaland Kollektivtrafikk FKF går nye
veier for å styrke kollektivtransporten.
Selskapet har som mål å inngå avtaler med
bedrifter om innkjøp av rabatterte Flexikort som er
personuavhengige til de ansatte. Selskapet er blitt
kontaktet av to bedrifter (som ikke kan navngis) som
ønsker å inngå en slik ordning forutsatt at denne blir
skattefri for den ansatte, dvs. ingen fordelsbeskatning.
Kolumbus prøver å få til slike avtaler med bl.a.
Conoco Phillips og Aker-Kværner.
ConocoPhillips har i 30 år hatt egne arbeidsbusser. I
1999 hadde de 10 busser som fraktet 260 passasjerer
til og fra jobb daglig. I dag har de redusert til 6 busser.
En undersøkelse gjort av Rogalandsforskning i 1999
viser at andelen som bruker bil til jobb i PPCoN var
34 % lavere enn i andre bedrifter i samme område.
Årsaken var arbeidsbussen. 150 personer benytter seg
i dag av tilbudet om gratis arbeidsbuss. Nedgangen
skyldes store arbeidsmengder og lange dager pga.
større prosjekter, noe som tvinger fram bruk av egen
bil. I 1999 ønsket de å legge ned arbeidsbussene og
i stedet sponse busskort for hver enkelt arbeidstaker.
Dette ble raskt stoppet av myndighetene. En slik
ordning ville kreve at den enkelte ansatte ble
fordelsbeskattiget
ConocoPhillips og andre selskapet vurderer knytte

seg til kollektivtilbudet og kutte ut arbeidsbussene.
En måte er å kjøpe årskort på bussen til de ansatte,
men først må de skattemessige forholdene legges
til rette. Evt. vurderes også å legge tilbud om gratis
buss inn i ansettelsestilbudet. Flere (store) selskap i
nærområdet er interessert i samme ordning. I tillegg
til Tananger er Forus-området et pressområde mht.
parkeringsproblemer og svært aktuelt med tanke på å
inngå bedriftsavtaler. Her er det flere store bedrifter
og mangel på parkeringsplasser.
Kolumbus kan tilby bedriftene Flexikortet til
30 % rabatt. (Fra 550,- pr 30 dager til kr 385,-).
Kortet er personuavhengig, dvs. at kortet også kan
ligge i resepsjonen slik at ansatte kan bruke det til
møtevirksomhet el. Privat kan kortet brukes av andre
etter arbeidstid. Etter kl 17 på hverdager kan to
voksne og inntil 3 barn reise på samme kort samt hele
helgen.
Lokalt samarbeid
Kolumbus har innledet samarbeid med Organisasjon
Byen, Næringsforeningen i Stavanger og
Stavanger Kommune. Hensikten er å få frigitt
langtidsparkeringsplasser i byområdet mot at
bedriftene får kjøpe rabatterte Flexikort til de ansatte.
Parkeringsplassene vil bli frigitt til handlende, noe
som igjen vil gjøre sentrum mer attraktivt.
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Vedlegg
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1. Eksempel på reisevaneundersøkelse
Undersøkelsen nedenfor er benyttet av SMART-Groruddalen

1.

Er du?
Kvinne
Mann
2. Hva er din alder?
3. Hva er postnummeret der du bor?
(4 siffer)
4. Har du førerkort for bil?
Ja
Nei
5. Hva slags arbeidstidsordning har du?
Fast arbeidstid
Skift/Turnus
Annet
6. Har du sykkel som er i brukbar stand?
Ja
Nei
7. Finnes det egnede sykkelveger/traseer for sykling
til/fra jobben?
Ja
Nei
Vet ikke
8. Er sykkel et aktuelt fremkomstmiddel for
arbeidsreisen din (til/fra jobb)?
Ja
Nei
9. Hvis nei, hva er den/de viktigste årsaken/e?
Hvordan reiste du til og fra arbeidet siste gang
du var på arbeid? (Kryss av for alle reisemåter du
brukte.)
10. Til Arbeidet
Til fots (inkl. jogging, rulleskøyter mm.)
Syklet
Motorsykkel, scooter, moped
Bil, kjørte selv (privatbil)
Bil, var passasjer (privatbil)
Bil, kjørte selv (tjenestebil)
Bil, var passasjer (tjenestebil)
Buss
Tog
Trikk
T-bane/forstadsbane
Båt
Taxi
Annet
40

11. Fra arbeidet
Til fots (ink. jogging, rulleskøyter mm.)
Syklet
Motorsykkel, scooter, moped
Bil, kjørte selv (privatbil)
Bil, var passasjer (privatbil)
Bil, kjørte selv (tjenestebil)
Bil, var passasjer (tjenestebil)
Buss
Tog
Trikk
T-bane/forstadsbane
Båt
Taxi
Annet
Hvilket transportmiddel reiste du LENGST med
(målt i km), sist gang du var på arbeidet?
12. Til arbeidet
Til fots (ink. jogging, rulleskøyter mm.)
Syklet
Motorsykkel, scooter, moped
Bil, kjørte selv (privatbil)
Bil, var passasjer (privatbil)
Bil, kjørte selv (tjenestebil)
Bil, var passasjer (tjenestebil)
Buss
Tog
Trikk
T-bane/forstadsbane
Båt
Taxi
Annet
13. Fra arbeidet
Til fots (ink. jogging, rulleskøyter mm.)
Syklet
Motorsykkel, scooter, moped
Bil, kjørte selv (privatbil)
Bil, var passasjer (privatbil)
Bil, kjørte selv (tjenestebil)
Bil, var passasjer (tjenestebil)
Buss
Tog
Trikk

T-bane/forstadsbane
Båt
Taxi
Annet
14. Dersom du kjørte bil på hele eller deler av
arbeidsreisen, hvor mange km kjørte du til
sammen (til/fra jobb)?
Vennligst noter antall km (kun tall)
15. Er bilen du bruker på arbeidsreisen utstyrt med
piggdekk om vinteren?
Ja
Nei

Dersom du ikke bruker kollektivtransport
verken på sommeren eller på vinteren: Hvilke
betingelser må oppfylles for at du vil begynne å
reise kollektivt? Kryss av for hvor viktig du synes
de forskjellige betingelsene er:
Svært viktig Ganske viktig Litt viktig Ikke
viktig Uaktuelt
42. Flere avganger
43. Kortere reisetid
44. Direkte rute, slipper å bytte underveis
45. Hvis bussen/banen/toget holder rutetidene bedre
46. Hvis kollektivtransporten blir billigere

Hvor ofte bruker du følgende som hovedtransport
fram og tilbake til arbeidet i sommerhalvåret?
5 - 7 ganger i uken 3 - 4 ganger i uken 1 - 2
ganger i uken Sjeldnere Aldri
16. Går
17. Sykler
18. Motorsykkel
19. Scooter, moped
20. Bil, kjørte selv
21. Bil, passasjer
22. Buss
23. Tog
24. Trikk
25. T-bane
26. Båt
27. Taxi
28. Annet

47. Er det andre grunner som er viktig?
Vennligst skriv inn her
48. Hvor lang gangtid (i minutter) har DU fra din
bolig/bosted TIL holdeplassen/stasjonen du
bruker hvis du reiser/skulle ha reist kollektivt
til/fra arbeidet?
49. Hvor lang gangtid (i minutter) har du fra
holdeplassen/stasjonen til arbeidsstedet ditt hvis
du reiser/skulle ha reist kollektivt?
50. Hvilken holdeplass nærmest Tollpost Globe
er aktuell for deg hvis du reiser/skulle ha reist
kollektivt?
51. Hvor mange avganger er det pr. time for det
kollektive transportmidlet du kan bruke på reise
til/fra arbeidet?
52. Hvor lang tid (antall minutter) brukte du på
forrige reise TIL arbeidet (fra dør til dør)?
Noter antall minutter (kun tall)
53. Hvor lang tid (antall minutter) brukte du på
forrige reise FRA arbeidet (fra dør til dør)?
Noter antall minutter (kun tall)
54. Omtrent hvor mange km er det i reiseavstand
mellom din bolig/bosted og arbeidsstedet ditt
dersom du kjører bil?
Noter antall km (kun tall)
55. Kan du reise med kollektivt transportmiddel
direkte hjemmefra til arbeidsplassen eller må du
bytte kollektivt transportmiddel underveis?
56. Foretok du reiser fra/til arbeidsstedet (privateeller tjenestereiser) i arbeidstiden siste gang du
var på arbeid?
Nei, jeg foretok ingen reiser til og fra
arbeidsstedet i arbeidstiden
Ja, en (1) reise
Ja, to (2) reiser
Ja, tre (3) reiser
Ja, fire (4) reiser
57. Hvor mange km utgjorde din(e) reise(r)?
Skriv inn cirka antall km (Kun tall)

Hvor ofte bruker du følgende som hovedtransport
fram og tilbake til arbeidet i vinterhalvåret?
5 - 7 ganger i uken 3 - 4 ganger i uken 1 - 2
ganger i uken Sjeldnere Aldri
29. Går
30. Sykler
31. Motorsykkel
32. Scooter, moped
33. Bil, kjørte selv
34. Bil, passasjer
35. Buss
36. Tog
38. T-bane
39. Båt
40. Taxi
41. Annet
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2. Sjekkliste over mål og tiltak bedriften kan gjennomføre
Oversikten er utarbeidet av «Prosjekt næringslivet og miljøeffektiv transport» i Lillehammer v/EllenBirgitte Strømø

Bedriftsaktuelle
satsingsområder

Arbeidsreiser og
tjenestereiser

Delmål

Aktuelle bedrifts tiltak

Utført
tidligere

1.1
Økt bruk av
kollektive
transportmidler

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.2
Økt bruk av
sykkel/gange

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Etablere sykkelgodtgjørelse

1.3.3

Parkeringsbestemmelser

2.1
Optimalisere
antallet
firmabiler
3.1
Optimalisere
antallet

2.1.1

3.1.1

3.1.2
3.1.3
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Subsidiering av månedskort/
busskort
Inngå avtale med
kollektivselskaper om
rabattordninger for ansatte
Billettautomat i bedriftens
resepsjon etc.
Innkjøp av ”møtekort” for
kollektivtransport til møter
etc.
Inngå avtale med
kollektivselskaper om
bedriftsruter
Inngå et samarbeide
med nabobedrifter om
bedriftsruter
Etablere trygg
sykkelparkering
Etablere dusj og garderobe
Subsidiere ansattes
sykkelinnkjøp
Innkjøp av firmasykler

1.3
1.3.1
Redusert bilbruk
1.3.2

Firmabiler

Bedriftens vurdering

Undersøke muligheter for
kameratkjøring til jobben
Etablere bildeleordninger
Redusere ordninger med
kjørelønn
Kartlegge status og foreslå
tiltak for å optimalisere
antallet firmabiler
Kartlegge status og foreslå
tiltak for å optimalisere
antallet p-plasser
Utarbeide bedriftsinterne
p-bestemmelser
Fjerne subsidier for p-plasser

Behov
for
Tiltak

Ikke
aktuelt
tiltak

Varetransport

4.1
4.1.1
Mer miljøeffektiv
varetransport
4.1.2

Bedriftens
arrangementer og
kurs

5.1
5.1.1
Redusere
transportbehovet
knyttet til
bedriftens kurs
5.1.2
og arrangementer

Arbeidsordninger

6.1
6.1.1
Å muliggjøre
arbeidsordninger 6.1.2
som fremmer
miljøeffektiv
transport

Bedriftsintern
informasjon innen
transport, helse og
miljø

7.1
Å sørge for
løpende
informasjon om
transport, helse
og miljø til de
ansatte

Kartlegge status og foreslå
tiltak som kan gi en mer
miljøeffektiv varetransport
Vurdere en mulig
samordning av vareleveranse
Tilstrebe å legge bedriftens
arrangementer til
områder med dekning av
kollektivtransport
Vurdere bruk av
telefonmøter/
videokonferanser for enkelte
møter
Muliggjøre fjernarbeid for
deler av arbeidsuken
Muliggjøre flexitid for
å fremme spredning av
trafikken

7.1.1

Arrangere en
holdningskampanje for bruk
av sykkel, med utgangspunkt
i helse og miljø

Bedriftens strategi 8.1
innen miljø, helse
Miljøeffektiv
og samfunnsansvar transport skal
være inkludert
i bedriftens
strategi innen
miljø/CSR

8.1.1

Inkludere bedriftens
arbeide med miljøeffektiv
transport i bedriftens mål og
strategi for miljø, helse og
samfunnsansvar

Lokalisering av
bedriften

9.1.1

Lage oversikt over tilgang
på kollektiv transport/
sykkelveger ved de ulike
lokaliseringsalternativ

9.1
Ved lokalisering
av bedriften skal
nærheten til
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3. Arbeids- og tjenestereiser – bedriftens handlingsmuligheter
Oversikten nedenfor viser mulige tiltak, både for myndigheter og i bedrifter, for å få ansattes til
å benytte mer miljøvennlige og helsebringende transportformer. Den er utarbeidet av «Prosjekt
næringslivet og miljøeffektiv transport» i Lillehammer v/Ellen-Birgitte Strømø

Kategori

Tiltak

Skatteregler

Bilbruk - tjenestereiser
Kollektivtransport - subsidier
Sykkel - godtgjørelse
Fjernarbeid
Lokalisering bedrifter - boliger
Lokalisering - transport

Samordnet transportog
arealplanlegging
(lokalisering)
Parkeringsbestemmelser

Bedriftens
overordnete planer
Organisering av
arbeidet
Bilordninger
Tjenestereiser
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Myndigheter
X
X
X
X
X
X

Lokalisering av egen bedrift
Parkeringsnormer
Bedriftsinterne parkeringsbestemmelser
Parkeringsavgift
Fjerne subsidier av P-plasser
Bilpolitikk
Miljøprofil
Personalpolitikk/HMS/Etikk
Muligheter for fjernarbeid?
Komprimert arbeidsuke?
Redusert møtevirksomhet?
Redusere antall firmabiler
Overføre kjørelønn til koll.godtgjørelse
Stimulere kollektivtransport
Billettautomat/info i resepsjonen
Rabattordning ansatte
Videokonferanser

Bedrift

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Arbeidsreiser

Transport av varer
Bruk av sykkel

Arrangementer, kurs

Samarbeid

Etablere ansvar for arbeidsreiser
Subsidiere månedskort
Kameratkjøring/deling av bil
Miljøeffektiv logistikk
Samordning av transport
Holdningskampanjer
Helse - Sykefravær - Sykkel
Sykkelparkering/dusj
Sykkel-subsidier
Lokalisering nær kollektivtransport
Reisegodtgjørelse
Felles transport
Videokonferanse
Kontakt bedrift – kollektiv selskap

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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4. Litteratur og andre nettsteder
Litteratur
Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang:
TØI rapport 639/2003, Jan Usterud Hanssen
Mobility Management, En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer
TØI rapport 669/2003, Jan Usterud Hansen
Nettsteder
Oslo Bilpool AS: www.oslobilpool.no
Bilkollektivet BA: http://www.bilkollektivet.no/
Grønt arbeidsliv i praksis (GRIP): http://www.grip.no/
Idebanken: http://www.idebanken.no/
Sykle til jobben-aksjonen: http://www.sykletiljobben.no/
Miljøfyrtårn: http://www.miljofyrtarn.no/
Grønn Hverdag: http://www.gronnhverdag.no/ og www.gronnhverdag.no/haiketorget
Oslo Sporveier http://www.sporveien.no/
Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/
Miljøverndepartementet: http://odin.dep.no/md/
SMART: http://www.arbeidsreiser.no
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