
Mobilitetsplanlegging
• Pilotprosjekt med 5 virksomheter

- Glencore 
- Nordea Kristiansand
- Extra Tangvall
- Songdalen ungdomsskole
- Songdalen rådhus

• Veileder 
- anbefalinger om prosess og gjennomføring
- mal for handlingsplan
- mal for reisevaneundersøkelse
- idébank
- kortversjon av veilederen       



Prosessen med 5 piloter



Fremgangsmåte og prosess



Suksesskriterier
•Miljøengasjert og deltakende ledelse 

•Mobilisere engasjerte ansaGe - ambassadører

• OppreGe miljøgruppe / arbeidsgruppe

• God svarprosent i reisevaneundersøkelsene 

• God prosess  og informasjon

• StraksJltak som viser at noe skjer

• Tiltak inn i budsjeGet for neste år

• Inkludere mobilitetsplan i bedriLens 
styringsverktøy
- definert ansvar for videreføring



Nordea 
Kristiansand
• Kampanje med 
klistremerker og premiering 
med 3 ukers varighet
• Innkjøp av to el-sykler



Resultater: Endring arbeidsreiser

Nordea:   flere sykler og færre kjører bil



Nikkelverket
• Stort og moderne sykkelparkeringshus

med utvidelsesmuligheter – 120 sykler

• Avtale om kjøp av rabattert 
el-sykkel via trekk i lønn. CA 120 
har inngått avtale

• Helt ny adkomstløsning for gående
og syklister fra sykkelekspressveien

• Brosjyre med informasjon om sykkel, 
gange og kollektiv                                                                                        



Valg av reisemiddel arbeidsreiser
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Hvilke andre transportmidler bruker du i 
Jllegg, gjennomsniGlig 1-2 ganger i uka?
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Gjennomsnittlig 1-2 ganger i uka

• Over halvparten bruker gange/sykkel/buss 1-2 ganger i uka
• Dette er positivt!



Extra Tangvall
• Sykkelstativ under tak
• Dag for testing av el-sykkel
• Dusj i garderobe
• Sykkelhenger



Songdalen rådhus
• Gratis sykkelservice på vårparten

• El-sykkel plassert i resepsjonen

• Forbedret fokus på kampanjer (Jeg kjører 
grønt, sykle til jobben og egen 30 min om 
dagen-aksjon) 

• Informasjon om forskjellige tiltak og 
busskort i resepsjonen



Songdalen ungdomsskole
• Sykkelparkering innendørs
• Forbedret garderobeløsning
• Innkjøp av el-sykkel til utlån



Hvordan få virksomheter «på kroken»? 

Utfordringer som vi trenger innspill på:

1. Hvordan nå ut med budskapet om                                      
mobilitetsplanlegging i privat og offentlige virksomheter?

2. Hvordan bruke én bevilget million kr. i regionen?

3. Hvordan kan kommunen bli en kontinuerlig pådriver for
mobilitetsplanlegging?



Overføringsverdi for andre kommuner

Får vi det til i Kristiansand og vår region, kan andre også lykkes.



Kommunen kan bistå
• Gjennomføring av

reisevaneundersøkelse
• Lage rekkeviddekart

for sykkel / el-sykkel


