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insam as
§ Rådgivning  innen 

samfunnsinnovasjon og integrert 
by- og stedsutvikling

§ Eksempler prosjekter grønn 
mobilitet
§ Vestre Billingstad i Asker
§ Grønn mobilitet i Lier
§ Mobilitetsplan for Slemmestad
§ Hjertesone Hegg skole og 

Gullag skole
§ Ski stasjon
§ Fornebu felt 9.4
§ Fjordbyen Lierstranda



BOLK 1

GRØNN MOBILITET I ET 
KLIMAOMSTILINGSPERSPEKTIV



FRA TRANSPORT TIL 
GRØNN MOBILITET

§ Hva er grønn mobilitet?



Lavutslippssamfunnet
§ Utslippsreduksjon på 80-95 prosent innen 2050 og 

minst 45 prosent reduksjon innen 2030. (M.dir 2015).

§ Utslippsreduksjoner innen alle sektorer , også utslipp 
som kan knyttes til forbruk av varer og tjenester der 
utslippene skjer utenfor kommunen.

§ FNs klimapanel påpeker i sin oppfølgingsrapport 
(2018) at forsterket innsats er nødvendig med 50 
prosent reduksjon innen 2030, null utslipp i 2050.

§ Vil kreve «omstilling» til forskjell fra «justering» av 
kursen, fordi omfanget av de utslippsintensive 
aktivitetene må reduseres betydelig.



FNs klimapanel definisjon av nødvendig omstilling

En prosess som endrer de fundamentale egenskapene 
til et system, inkludert strukturer og institusjoner, 
infrastruktur, regelverk, finansielle regimer, samt 
holdninger og praksiser, livsstil, politikk og maktforhold.

(IPCC 2012) 



Kortreist kvalitet
Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn 
for kommunesektoren?
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Fra «hvorfor» til «hvordan»
§ Klimautfordringen et «gjenstridig» problem
§ Indirekte og direkte utslipp i et 

livsløpsperspektiv
§ Bygg-transport-mat: Relevant for alle –

innbyggere, kommune, næringsliv, frivillige 
organisasjoner, etc. 

§ Vinn-vinn: En tilnærming til 
omstillingsarbeidet som fokuserer på å 
realisere flere samfunnsmål, og som 
samtidig utvikler lokale kvaliteter



Grønn mobilitet – hva er det?
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Kjennetegnes ved fokus på:
§ redusert transportbehov 
§ prioritering av gange og sykkel 
§ Kollektiv- og deletransport fremfor bil

Høy kvalitet på bærekraftige løsninger og 
tilrettelegging:
§ Bildeling fremfor privat eierskap til kjøretøy og 

infrastruktur
§ Sømløse reiser fra A til Å, og multimodale reiser

Økologisk, økonomisk, sosial bærekraftig:
§ Gir større frihet for flere mennesker 

(bærekraftig bevegelsesfrihet)
§ Deleløsninger kan bidra til flere sosiale 

møteplasser og mer byliv



Tiltaksnivåer
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NIVÅ 3
Omstilling
og forebygging

NIVÅ 2  
Utvikling

   NIVÅ 1  
Effektivisering

Nivå 3: Omstilling og forebygging
§ Forebygge og redusere transportbehovet
§ F.eks tilrettelegge for en kortreist hverdag, 

«nærhetsbyen»

Nivå 2:Utvikling
§ Overgang til strukturer som er mer klimaeffektive
§ F.eks overgang til kollektiv, gange og sykkel

Nivå 1: Effektivisering 
§ Tilpasning innenfor dagens strukturer og system 

(optimalisering).
§ F.eks tekniske tiltak, som overgang til el-bil.

Tiltak på de tre nivåene supplerer hverandre
Unngå tiltak som medfører «lock-in»



Urbanisering • Befolkningsvekst i og rundt byene. 
• Demografiske endringer. 
• ”Nullvekstmålet”. 

Bærekraft • Behov for omstilling til lavutslippssamfunnet.
• Fokus på en ønsket framtid. ”Vinn-vinn løsninger”

Digitalisering • Nye forretningskonsepter, herunder ulike former for 
”systemintegrasjon”.

Individualisering/
brukeradferd

• Unge mindre interessert i bil.
• Fra å eie infrastruktur/kjøretøy til mobilitet som en 

tjeneste.
• Fremvekst av lette elektriske kjøretøy (LEV). 

Utviklingstrekk – drivere grønn mobilitet



Tiltaksnivåer og temaer - eksempler
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 I Mindre energitap i 
bygg.

Mer drivstoffgjerrige
motorer.

Redusert svinn i 
verdikjeden (dyrking, 
distribusjon, forbruk). 

N
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energikilder.
Infrastruktur og kjøretøy 
med mindre økologisk 
fotavtrykk. 

Lokal dyrking som gir  
redusert energi- og 
ressursbehov.
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I Sambruk- og delings-
løsninger av bygg og 
uterom med økt 
intensitet.

Utdanning, rekreasjon, 
arbeid, mv, uten 
transportbehov

Økt andel mat basert på 
vegetabilske kilder (lavere 
i næringskjeden).

Transport inngår også i bygg og mat



Samordnet BAT-planlegging og –gjennomføring
- i et livssyklusperspektiv

Bygg 
og CO2

Lokalisering

Byggefase

Transport i 
drift

Materialer

Energibruk 
i drift

Avhending

§ Arealplan - lokalisering, utbyggingsstruktur
§ Lokalsamfunn med funksjonsmangfold og 

korte avstander (nærhetsbyen)
§ Innovative boligkonsepter for alle
§ Sambruk, delingsløsninger
§ Grønn mobilitet integrert boligutvikling 

(strategier for å forebygge transportbehov for 
personer, varer, avfall)

§ Endringsdyktige bygg som tilrettelegger for 
lang levetid, og samtidig velge materialer og 
konstruksjonsmetoder som er egnet for 
ombruk. 



Mening og opplevelse

Aktiviteter

Design

Funksjon

Krav

Grønn mobilitet – transport og verdi



FRA TRANSPORT TIL 
GRØNN MOBILITET

§ Grønn mobilitet integrert i 
område- og boligutvikling



Grønn mobilitetsstrategi -
bolig- og byutvikling Fornebu

Klimaklok Bærum –
klimanøytralt Fornebu 2027

OBOS Fornebu, felt 9.4, 700 boliger
Arkitektkonkurranse

5-minutters byen
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Eksempel Grønn mobilitet 



Fra regional plan for Oslo og Akershus, 2015.



Hvorfor grønn mobilitet på Vestre Billingstad?
§ Skal i løpet av 10-15 år utvikles til et urbant 

og levende bomiljø.
§ Reguleringsplanen fastsetter en maks 

trafikkmengde (YDT 4600).

§ Realisering av utbyggingspotensialet 
forutsetter et konkurransedyktig 
mobilitetstilbud som alternativ til bruk av 
egen bil. 

§ Nye mobilitetsløsninger er i sterk utvikling.

§ Grønn mobilitet kan gi området et 
markedsmessig fortrinn og bidra til en 
bærekraftig samfunnsutvikling. 



Ambisjon

§ Enkelt og attraktivt å gå, sykle og 
reise med kollektivtransport. 

§ Alle boligene selges med en 
integrert ”grønn mobilitetspakke”

§ Mobilitetstilbud som skaleres 
og utvikles over tid 

Tilrettelegge for at beboerne reduserer 
transportbehovet og velger bærekraftige 
mobilitetsløsninger fordi det gir det beste 
reisetilbudet.



Områdeplan og 
utbyggings-
avtale VB 
vedtatt januar 
2018



VB - Reisehensikt og -middel uten tiltak

Kilde: Trafikkanalyse, Norsam 2016

§ Transportbehov for typiske 
beboere 

§ Muligheter for å 
redusere/overføre 
transportbehovet lengst 
mulig opp i trafikkpyramiden 
gjennom tiltak



Helhetlig integrert mobilitetskonsept

§ Gange og byliv - reduksjon i 
transportbehov

§ Sykkel, sykkeldeling
§ Bildeling og 

parkeringsoptimalisering 
§ Grønn varetransport
§ Organisering og finansiering
§ Samspill med andre



Grønn mobilitetspakke Vestre Billingstad
Boligene selges med en integrert ”grønn mobilitetspakke” 
(medlemskap)  som i utgangspunktet  består av:
§ Tilgang bilpool.
§ Tilgang sykkel(el)pool.
§ Tilgang til innendørs (trygg) sykkelparkering.
§ Avtale med sykkelverksted om enkel tilgang til 

service/henting/levering.
§ Leverings-/hentepunkt for hjemlevering av dagligvarer. 
§ Mulighet for endret eierskap av parkeringsplass.
§ Vestre Billingstad APP som omfatter aktuelle servicetilbud.
§ ”Startpakke” for nyinnflyttede.



Kombinert Mobilitet



Grønn mobilitet Vestre Billingstad

Krever samarbeid, utvikling/ innovasjon

Asker kommune

Stansefabrikken

Bane NOR
Ruter

Kolonial.no
Bring

CityQ
Hertz Bilpool

Akershus fylkeskommune

Mfl.

Utbyggergruppen

Statens vegvesen



Optimalisering av mobilitetsløsningene/-tilbudet

Mobilitetsløsninger Vestre 
Billingstad - grunnleggende 
(nødvendig) ”infrastruktur”.

Utviklingsprosjekter som 
styrker mobilitetskonseptet.

Tiltak utenom planområde 
som styrker mobilitets-
konseptet ytterligere (eget 
prosjekt).



En reisekjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd



Samarbeidsarena - Koordinering og samhandling

Billingstad 
stasjon –
helhetlig konsept

Forbindelser 
Vestre Billingstad –
sentrale målpunkt

Dør-til-dør 
mobilitetstjeneste 
- supplement til 
faste kollektivruter

Tjeneste for 
kombinert 
mobilitet (MaaS)

Utbyggergruppen VB, Asker kommune, Bane NOR Eiendom, Ruter, (Statens Vegvesen, Akershus fk.) 



Maks trafikkmengde som virkemiddel 
i bolig- og områdeutvikling

§ Framskriving av trafikkmengde som grunnlag for kapasitetsvurdering av 
veiinfrastruktur er grunnleggende «konservativ» - fører i stor grad til økt 
transport.

§ Fastsette en maks trafikkmengde som setter rammer for utbygging. 
Kombinere med en maks P-norm.

§ Realisering av et gitt utbyggingspotensial forutsetter et konkurransedyktig 
mobilitetstilbud som alternativ til bruk av egen bil. 

§ Regelmessig evaluering og oppfølging av virkninger i en lærings- og 
forbedringsprosess.



Ønsket framtid – hva må vi gjøre for å komme dit?

Involvering/ 
samskaping med 

sivilsamfunn, 
næringsliv og 

relevante offentlige 
aktører

Utvikling av helhetlige 
konsepter for områder 

eller prosjekter før formell 
PBL-prosess

Transformative prosesser



FRA TRANSPORT TIL 
GRØNN MOBILITET

§ Lokal mobilitetsstrategi



Kjennetegn med dagens
mobilitetsarbeid lokalt

§ Tar utgangspunkt i enten i et kollektivknutepunkt, sentrum, eller i 
arbeidsplassen.

§ Det lokale arbeidet med transport og trafikksikkerhet mm, er ofte 
tilfeldig, drevet av konkrete utfordringer, og ofte aksjonspreget

§ Det lokale arbeidet fra skole, kommune og lokalbefolkning har i stor 
grad hatt ensidig fokus på tradisjonelt trafikksikkerhetsarbeid. 

§ Følger nødvendigvis ikke kommunens eller nasjonale 
myndigheters overordnede mål og strategier.



Mål
§ Lokal mobilitet i et nærmiljø. 

§ Kan snu innretningen og ta utgangspunkt i hjemmet og nærmiljøet (skolen).

§ Knyttet det lokale fokuset og engasjementet, knyttet  til et «tradisjonelt» 
trafikksikkerhetsarbeid, til et bredere og mer helhetlig perspektiv på 
mobilitet;

§ Lokale mål og initiativ (trygg skolevei, trafikksikkerhet og tilgjengelighet), med 
nasjonale og kommunale mål om samordnet areal- og transportplanlegging,  
reduserte klimautslipp, byutvikling mm. 

§ Bygge videre på allerede pågående arbeid og prosjekter i kommunen

§ Utgangspunkt; Stort sammenfall i strategier og tiltak innenfor lokalt 
trafikksikkerhetsarbeid, nærmiljøutvikling, samordnet areal- og 
transportplanlegging, byutvikling og kommunens klimaarbeid

§ - Målene er forskjellige – strategier og tiltak er sammenfallende



Aktører i nærmiljøet

Kommune Skole

PolitietKommune -
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Lokalt næringsliv
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Fragmentert lokal innsats

§ Ofte mange pågående prosesser, men de er ikke koordinert eller har ikke en 
felles målsetting

Lokalt 
trafikksikkerhets-

arbeid

Areal- og 
transportplan-

legging

Aksjonspreget 
arbeid

Drift og 
vedlikehold av 

veier

«Mobility
Management»

Holdnings-
skapende arbeid



Strukturert lokal innsats

Lokal 
mobilitets-
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Flere prosesser og
prosjekter

§ Lokalt trafikksikkerhetsarbeid: Foreldre, FAUenes innsats

§ Holdningsskapende arbeid: «Sykle til jobben», Miljøagentene osv

§ Aksjonspreget arbeid: Innbyggermobilisering, ofte knyttet til konkrete 
problemstillinger

§ Areal- og transportplanlegging: Regionale planer, Kommuneplan, 
bygging av en ny skole, reguleringsplaner mm.

§ «Mobility Management»: strategier knyttet til enkelte arbeidsplasser/ 
virksomheter. Eks Mobilitetsplan for Raumyr skole i Kongsberg

§ Løpende drift og vedlikehold av veier og VAV: 



SAMSKAPING OG DIALOG SOM 
VIRKEMIDDEL FOR OMSTILLING 
TIL GRØNN MOBILITET



Omstillling til grønn mobiliteten (og klimautfordringen) 
en samfunnsfloke 

Klimaproblemet – gjenstridig problem 
(Rittel og Webber, 1973) 
§ Målkonflikter
§ Sektoroverskridende
§ Ufullstendig informasjon
§ Flere uoversiktlige og sammenvevde 

underliggende årsaker
Krever
§ Nye tenkemåter
§ Samarbeid på tvers 
§ Ledelse
§ Utfordringens «innramming»





Samarbeidsdrevet innovasjon

Penta Helix, Björk 2015



§ PÅDRIV-METODEN V/ 
ARENDAL KOMMUNE

§ REFLEKSJONER OG 
SPØRSMÅL I PLENUM



Tradisjonell transportplanlegging Bærekraftig mobilitetsplanlegging
Fokus på trafikk Fokus på mennesker
Hovedmål: Trafikkapasitet og hastighet Hovedmål: Tilgjengelighet og livskvalitet, bærekraft, 

økonomisk levedyktighet, sosial likhet, helse og miljøkvalitet
Reisemiddelfokusert Balansert utvikling av alle relevante transportformer og 

overgang til mer bærekraftige transport
Infrastruktur som hovedtema Kombinasjon av infrastruktur, marked, tjenester, 

mekanismer, informasjon, promotering 
Sektorplan Sektorplandokument som er konsistent og utfyllende til 

tilgrensende politikkområder
Leveranseplan for tiltak på kort og 
mellomlang sikt (lukket planprosess)

Kort- og mellomlang leveranseplan som er innbakt i en 
langsiktig visjon og strategi

Knyttet til et administrativt område Knyttet til et funksjonsområde basert på 
arbeidsreisemønster

Domene for trafikkingeniører Tverrfaglige planleggingsgrupper

Ekspertplanlegging Planlegging med involvering av aktører ved bruk av en 
åpen og medvirkningsorientert tilnærming

Begrenset konsekvensanalyse Regelmessig evaluering og oppfølging av virkninger i en 
lærings- og forbedringsprosess

Basert på Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (Second Edition), European Commission 2019.



PRESENTASJON KOMMUNENES 
PROSJEKTER
§ Kristiansand kommune
§ Asker kommune
§ Lier kommune
§ Arendal kommune



BOLK 2

GRUPPEARBEID



Gruppearbeid
1. «Prosjekteier» oppsummerer prosjektet kort for gruppens medlemmer.

2. Drøfting og innspill på hvordan kommunen kan komme videre med sitt 
prosjekt.

§ Hva er hovedutfordringene?
§ Hva er styrken i grepet? 
§ Innspill til prosjektet 
§ Overføringsverdien til andre kommuner?

3. Presentasjon av gruppearbeidet i plenum. 
Fortrinnsvis en deltaker i gruppen som ikke er «prosjekteier».



BOLK 3

INSTITUSJONALISERING AV 
GRØNN MOBILITET



Samhandling om grønn mobilitet 
som virkemiddel for omstilling

§ Institusjonalisering av grønn mobilitet i kommuneorganisasjonen, blant 
beslutningstakere og i lokalsamfunnet. (Strategi som griper på tvers, forankring i 
planstrategi, kommuneplan, lokale prosesser, etc.)

§ Utvikling av institusjoner innebærer at det etableres rutiner og praksis, 
møteplasser, kultur og aksept for omstillingsarbeidet for å få varige endringer, 
slik at det ikke er avhengig av enkeltpersoner eller såkalte ”ildsjeler”. Det betyr 
at omstillingsarbeidet må integreres i den daglige virksomheten i alle sektorer og 
følges opp kontinuerlig. 



Institusjonalisering

Faser 
§ Vanedanning
§ Fokusering
§ Integrasjon

Basert på Selznick, 1957

Grønn 
mobilitet



BOLK 4

SAMARBEIDSFORM OG VEIEN VIDERE



Samarbeid om grønn mobilitet

§ Tematisk nettverk i kortreist kvalitet nettverket, 
eller på annen måte?

§ Felles prosjekt/ problemsilling? Søke klimasats?



Kortreist Kvalitet nettverkssamling 
Trondheim 12-13 november


