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1.

FORORD
Etter initiativ fra ATP-samarbeidet (Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen)
ble det i løpet av våren 2017 satt i gang et arbeid med å innføre mobilitetsplanlegging i fem
piloter. Kristiansand kommune har i samarbeid med Rambøll fulgt opp disse fem virksomhetene
med veiledning og bistand. Denne rapporten er en sammenstilling av prosessen, hva som ble
gjennomført og hva resultatene ble. I tillegg er det utformet en separat veileder for de som
ønsker å sette i gang med mobilitetsplanlegging i sin egen virksomhet.
Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Kristiansand Kommune og Rambøll. Formålet
er å vise til suksessfaktorer og gode eksempler på hvordan mobilitetsplanlegging kan foregå.
Samtidig er det et ønske å trekke frem utfordringer slik at andre kan bli oppmerksomme på disse,
og finne metoder som passer til sin virksomhet.
Mobilitetsplanlegging handler om å legge til rette for å velge mer miljøvennlig transport, særlig
reiser til/fra arbeid og andre reiser som genereres av arbeidsplassen. Dersom vi velger andre
transportmidler enn privatbilen kan vi spare utgifter og forbedre helse og trivsel. Samtidig bidrar
man til å redusere klimagassutslipp, lokal forurensning og kø på veiene. Mobilitetsplanlegging går
ut på å sette mål og jobbe aktivt for å oppnå dem, slik at flere kan oppleve de positive effektene
ved å reise miljøvennlig.
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2.

INNLEDNING

2.1

Om prosjektet
Våren 2017 engasjerte By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune Rambøll for å bistå i et
pilotprosjekt om mobilitetsplanlegging for virksomheter i Kristiansandsregionen. Prosjektet
omfattet planlegging og gjennomføring av en prosess for hvordan virksomheter utarbeider en
mobilitetsplan. Parallelt ble det utformet en veileder med tilhørende verktøy. Veilederen er
utarbeidet på bakgrunn av faglig ekspertise innenfor mobilitet og mobilitetsplanlegging. Den
bygger i tillegg delvis på eksisterende veiledere og tilgjengelig informasjon fra
referanseprosjekter. Sist men ikke minst har prosessanbefalinger og planleggingsverktøy blitt
videreutviklet på bakgrunn av erfaringer og lærdom fra dette pilotprosjektet.
Ved prosjektets oppstart ble det dannet en prosjektgruppe med representanter fra kommunen og
Rambøll. Fem pilotprosjekter ble håndplukket for å utarbeide mobilitetsplan med støtte fra
prosjektgruppen og andre nødvendige fagressurser.
Hoveddelen av arbeidet og prosessen ble gjennomført i perioden vår 2017 til utgangen av 2018.
Det er planlagt gjennomført noen ytterligere evalueringer av resultater av tiltak også i 2019.

2.2

Hensikt med prosjektet, mål og produkt
Kristiansand kommunen og ATP-samarbeidet har lenge jobbet med overordnet virkemiddelbruk
for å begrense vekst i biltrafikken. Mobilitetsplanlegging, et virkemiddel rettet direkte mot
virksomheter/bedrifter er et nytt satsingsområde.
Ett utgangspunkt for prosjektet var at Kristiansand bystyre har vedtatt at nye virksomheter skal
utarbeide mobilitetsplaner (september 2016). Kravet gjelder alle nyetableringer av virksomheter
med over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1.000m². Det gjelder for alle faser:
reguleringsplan, byggesak og driftsfase.
Hoveddelen av arbeidsplasser som genererer trafikk er allerede etablerte virksomheter.
Potensialet for å redusere biltrafikken for denne delen av næringslivet og offentlige virksomheter
er stort. Samtidig vil kravet om mobilitetsplan, slik det foreligger, ikke slå inn for virksomheter i
drift.
Hensikten med pilotprosjektet er å legge til rette for at allerede etablerte virksomheter kan
utarbeide en mobilitetsplan og på den måten bidra til å redusere biltrafikken, samtidig som de kan
oppnå flere positive effekter i egen drift.
Avgrensning av prosjektet:
 Prosjektet omfatter mobilitetsplanlegging for etablerte virksomheter i eksisterende lokaler.
 Prosjektet omfatter ikke mobilitetsplankrav knyttet til reguleringsplanarbeid og
byggesaksbehandling.
 Det er fokus på reiser til og fra arbeid, tjenestereiser og besøkende.
 Leveranser og varetransport tas ikke med i dette pilotprosjektet.

2.3

Hva er mobilitetsplanlegging?
Mobilitetsplanlegging handler om å gjøre folk bevisste på sine reisevaner og legge til rette for mer
bruk av miljøvennlig transport. Ved innføring av mobilitetsplanlegging i en virksomhet får man
oversikt over transportomfanget og hvordan man kan endre reisevanene.
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Mobilitetsplanlegging handler om å:
 Endre adferd
 Sette mål og se muligheter
 Muliggjøre bruk av alternative transportformer
 Sette fokus på store og små endringene
 Skape endring gjennom forankring
 Kommunisere et budskap uten å fordømme
En mobilitetsplan brukes til å håndtere reiser som genereres av en virksomhet. I dette prosjektet
er det fokusert på arbeidsreiser til/fra jobb og tjenestereiser i arbeidstiden.
Mobilitetsplanlegging i virksomheter er et samarbeid mellom ledelse og ansatte. En engasjert
arbeidsgruppe står for gjennomføringen av reisevaneundersøkelse, handlingsplan og iverksetting
av tiltak. Ved gjennomføring av mobilitetsplanlegging kartlegges dagens situasjon og reisene som
foretas til og fra en arbeidsplass. Det settes mål for miljø, transport og økonomi som skal oppnås
ved hjelp av iverksetting av tiltak. Tiltakene tilpasses virksomhetens hovedformål, lokalisering, de
ansattes bosettingsmønster og gjeldende transporttilbud.
En reisevaneundersøkelse både før og etter iverksetting av tiltak bidrar til å kartlegge potensial
for endring, gjøre de ansatte bevisste på sine reisevaner og belyse oppnådde resultater i løpet av
perioden. Mobilitetsplanlegging skal forankres i virksomhetens ledelse og kvalitetsrutiner.
Iverksetting av reiseregler (reisepolicy) kan benyttes for å sette rammer for reisene til/fra
virksomheten. Eksempler kan være begrensning av parkeringsplasser, regler for at korte reiser
(f.eks. under 5 km) ikke skal tas med bil eller når man skal bruke videokonferanse fremfor å reise
til møte.
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3.

MOBILITETSPLANLEGGING MED PILOTENE

3.1

Prosjektgruppe
Ved prosjektets oppstart ble det dannet en prosjektgruppe som utviklet og gjennomførte
prosessen, i samarbeid med pilotbedriftene som deltok. Underveis har nødvendig kompetanse og
ressurser blitt innhentet, både fra Kristiansand kommune og konsulenten.
Kjernegruppen, som har fulgt prosessen fra start til slutt:
Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten
Bjørne Jortveit
Raimond Oseland
John Johansen

Rambøll
Smári Stav

Andre personer som har hatt viktige bidrag underveis:
Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten
Jan Erik Lindjord

3.2

Rambøll
Trine Bunton
Katrine Nesset
Anna Litlehamar

Prosess
Pilotprosjektet omfattet to parallelle og overlappende prosesser. Utvikling av veileder med
tilhørende verktøy var basert på pilotvirksomhetenes prosess for mobilitetsplanlegging. Hensikten
med pilotprosjektet var å teste ut gjennomføringen av en foreslått fremgangsmåte, basert på
eksisterende teori og praksis innenfor mobilitetsplanlegging (Futurebuilt 2011, EPOMM mm) og
bruke erfaringer fra prosjektgjennomføringen til å utarbeide veileder for virksomheter i hele
regionen. Prosessmodellen i figuren under viser hvordan de to prosessene ble samkjørt.

Figur 1 Pilotprosjektet omfattet to parallelle prosesser, utarbeiding av veileder og mobilitetsplan for
pilotvirksomhetene.

Ved prosjektets start utarbeidet prosjektgruppen prosessmodellen over, valgte ut og engasjerte 5
pilotvirksomheter for å gjennomføre mobilitetsplanlegging iht. foreslått fremgangsmåte.
Fremgangsmåten er i hovedtrekk den samme som er beskrevet i veilederen for
mobilitetsplanlegging, som igjen har blitt formet av den reelle fremgangsmåten for
pilotbedriftene. Beskrivelse av fremgangsmåte, utvikling av verktøy, suksesshistorier og -faktorer
bygger i stor grad på erfaringene som ble gjort i løpet av prosjektet.
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3.3

Valg av piloter
Det er syv kommuner i ATP samarbeidet; Iveland, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen,
Vennesla og Kristiansand. På bakgrunn av dette var det et mål å finne 3-5 pilotbedrifter, gjerne
fra ulike kommuner med ulik karakteristikk. Pilotbedriftene skulle være fra både offentlig og privat
sektor slik at begge deler ble representert i prosjektet. Det ble viktig å få med offentlige
virksomheter som skoler eller sykehus som kan gå foran som gode forbilder. I tillegg kom andre
kriterier med vekt på variasjon i utvalget.
Kriterier for valg av pilotbedrifter:
 Motivert ledelse
 Representativitet – hvor mange vil kjenne seg igjen når den gode historien deles
 Tilgang til kollektivtransport
 Geografisk spredning
 Turnus
 En fordeling mellom kommunale virksomheter og private bedrifter
 Kontorbedrift
 Produksjonsbedrift
 Kjønnsdimensjonen (Kvinner sykler mer og bruker mer kollektivt. Derfor lurt å inkludere en
mannsdominert bedrift)
Det ble lagt vekt på at virksomhetene samlet sett ga best mulig dekning av kriteriene. Det
endelige valget ga et representativt utvalg, med variasjon i størrelse på virksomheten, antall
ansatte, lokalisering, turnusordning, kjønnsfordeling osv. De fem virksomhetene som ble valgt
var:

Glencore Nikkelverk
Glencore Nikkelverk er en stor arbeidsgiver med sentral beliggenhet i Kristiansand. Bedriften er
mannsdominert og har turnusordning. Statistisk sett er det menn som bruker mest bil og det var
derfor interessant å ha med denne bedriften.

Nordea
Det var viktig å ha med en arbeidsplass lokalisert i Kvadraturen. Nordea er en god representant
for mellomstore kontorvirksomheter i Kristiansand sentrum. Med hyppige bussavganger og gode
forhold for gående og syklende har bedrifter i sentrum et stort potensial for økt bruk av
miljøvennlig transport.

Extra Tangvall
Extra Tangvall er en mindre, privateid bedrift i Søgne kommune. Butikken har middels
kollektivdekning og sykkelveinett. Butikken representerer mindre bedrifter med mange
besøkende.

Songdalen Rådhus
Songdalen Rådhus ble valgt for å representere større, offentlige virksomheter. Pilotprosjektet
omfattet kun virksomheten i selve Rådhuset.

Songdalen Ungdomsskole
Songdalen Ungdomsskole var positivt å ha med for å skape overføringsverdi til andre skoler. På
skoler kan de ansatte gå foran som gode forbilder for elevene. Tiltakene bør også rettes mot
elevene, for eksempel ved etablering av sykkelparkering. Skoler kan være rigide med tanke på
endringer, de har årsplaner og en fast struktur gjennom skoleåret. Dette kan være et interessant
moment ved innføring av mobilitetsplanlegging.
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3.4

Samarbeidet med pilotene
Workshop
Prosjektgruppen avholdt en felles workshop i juni 2017 med deltakere fra alle pilotbedriftene.
Hensikten med workshopen var å gi deltakere innblikk i mobilitetsplanlegging samt gjennomføre
en tenkesmie med idémyldring og erfaringsutveksling mellom virksomhetene.
Workshop ble gjennomført i løpet av en halv dag og var tredelt:
1. Introduksjon av prosjektet og mobilitetsplanlegging generelt: Hensikt, metodikk,
erfaringer, suksesshistorier.
2. Tenkesmie: Gruppearbeid med fokus på aktuelle løsninger og tiltak, erfaringer fra
virksomhetene, se figur nedenfor.
3. Gjennomgang av prosessen og veien videre. Utkast til reisevaneundersøkelse presentert.

Figur 2 Tenkesmie. Representanter fra pilotvirksomhetene deltok i gruppearbeid hvor spørsmålene i skjemaet
over ble drøftet.

Møteserie med pilotene
Møteserier, knyttet til de ulike fasene i mobilitetsplanleggingen som er beskrevet i kap. 3.5-3.9,
ble avholdt med hver enkelt pilotvirksomhet. I møtene samarbeidet prosjektgruppen og
representanter fra pilotene om å tilpasse prosessen og verktøyene lokale forhold.
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3.5

Reisevaneundersøkelsen
Innhold
Tidlig i prosessen ble det igangsatt en reisevaneundersøkelse for å kartlegge dagens situasjon,
avstand til jobb, tjenestereiser i løpet av arbeidsdagen, hvilke transportmidler som ble benyttet
samt holdninger til bruk av bil sammenliknet med kollektiv, sykkel og gange. Kartlegging hadde
fokus på avstand, tid og besparelser. I tillegg ble det spurt om hva de ansatte mente var nyttige
tiltak som ville imøtekomme deres behov. Kartleggingen ble gjort for å få et helhetlig inntrykk,
samtidig som hver enkelt blir bevisst på sine vaner og potensialet for omstilling.
Utførelse
Det ble brukt en mal for å gjennomføre reisevaneundersøkelsen som ble tilpasset hver
virksomhet. Fokuset var på arbeidsreiser og tjenestereiser som var de mest relevante reisene.
Det ble benyttet ulike løsninger for å utføre undersøkelsen, noen valgte å sende ut e-post mens
andre valgte å ha en tilgjengelig pc på pauserommet med undersøkelsen tilgjengelig.
Virksomhetene fikk tilbud om å gi belønninger til dem som deltok.

Hovedfunn

Omtrent 40-50% av de ansatte i virksomhetene hadde en avstand på under 5 km til jobb.
Dette er et godt utgangspunkt for omstilling til å bruke sykkel og gange fremfor bil.

Den største motivasjonen for å gå og sykle mer er å komme i bedre form.

Fleksibilitet og mindre tidsbruk er hovedårsaken til å velge bil.
Se veilederen for oppsummering av funn fra reisevaneundersøkelsene.
Erfaringer
Reisevaneundersøkelsen må være så enkel som mulig, samtidig som man innhenter god og
relevant informasjon. Det er ønskelig å finne ut hvilke transportmidler de ansatte bruker oftest i
løpet av uka, men også de som velger miljøvennlig transport 1-2 ganger i uka.
Reisevaneundersøkelsen må besvares av flest mulig, og det kan bli nødvendig med påminnelser
frem til undersøkelsen avsluttes og dataene samles inn. For større bedrifter og virksomheter må
det gjøres en innsats for å nå ut til alle ansatte. Ved gjennomføring er det viktig å ha fokus på at
den samme gruppen svarer på begge reisevaneundersøkelsene. Dette kan gjøres ved å være
nøye med hvilke personer som får tilgang til undersøkelsene og informere deltakerne om at det er
viktig å svare på begge. Det kan være lurt å ta direkte kontakt med dem det gjelder.

3.6

Handlingsplan
Innhold
Handlingsplanen inneholder en oversikt over dagens situasjon, målsettinger, informasjon om
virksomhetens reisepolicy, transportmuligheter, tiltak som er iverksatt og tiltak som skal
gjennomføres. Handlingsplanen skal være et dokument som årlig gjennomgås i personalmøter og
som sikrer at alle får tilgang til samme informasjon.
Utførelse
Pilotene ble veiledet gjennom prosessen og Kristiansand kommune bistod med å utarbeide kart og
fremstilling av data. Hver virksomhet utarbeidet sin egen handlingsplan med utgangspunkt i en
mal som ble utarbeidet av fagpersoner. Det ble satt mål for reduksjon av bilbruk og økning i
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miljøvennlig transport. Noen av virksomhetene valgte å fokusere på kollektivtransport, andre
fokuserte mer på sykkel og/eller gange.
Erfaringer
Virksomhetene satt seg ambisiøse, men realistiske mål og kom på god vei for å oppnå dem.
Malen ble videreutviklet på bakgrunn av erfaringer som ble gjort i pilotprosjektet (se vedlegg).
Virksomhetene ga tilbakemelding på at handlingsplanen var enkel og brukervennlig. Det kom
også inn noen tips til justeringer som ble tatt med i det endelige utkastet. For eksempel ble det
lagt mer vekt på å lage en reisepolicy for tjenestereiser. Det kom også tilbakemeldinger på at det
kreves kompetanse for å utarbeide kart og fremstilling av data. Som et resultat av dette er det i
malen beskrevet at dette ikke er et krav og at man eventuelt kan få bistand fra kommunen.

3.7

Gjennomføring av tiltak
Utføring
Pilotene fikk veiledning og systematisk oppfølging for å skreddersy tiltak som passet til hver
virksomhet. Data fra reisevaneundersøkelsen var nyttig for å tilpasse tiltakene til virksomhetene
og for å gjøre de ansatte bevisste på sine reisevaner. Med engasjement fra ledelse og
arbeidsgrupper i virksomhetene, pådriv fra eksterne veiledere og økonomisk bistand fra
Kristiansand kommune ble tiltakene realiserbare.
El-sykkel var et populært tiltak som ble iverksatt i fire virksomheter. Med en el-sykkel kan man
reise fleksibelt og raskt også på lengre avstander. Extra Tangvall, Nordea og Songdalen
ungdomsskole valgte å låne ut el-sykler til de ansatte. Glencore Nikkelverk iverksatte en
innkjøpsordning for el-sykkel gjennom avtale med leverandør slik at de ansatte fikk rabaterte
priser. For å gjøre de ansatte oppmerksomme på tiltaket valgte Extra å ha en egen demodag for
el-sykkel og Songdalen Rådhus hadde en dag med gratis sykkelservice.
Nordea og Songdalen Rådhus valgte å gjennomføre egne kampanjer. Rådhuset fokuserte i tillegg
på eksisterende kampanjer som «Jeg kjører grønt» og «sykle til jobben».
Det ble også etablert ulike sykkelparkeringer og garderobeløsninger. Extra valgte etablering av
sykkelstativ under tak og dusj for de ansatte. Glencore Nikkelverk etablerte et stort og moderne
sykkelparkeringshus med utvidelsesmuligheter og Songdalen ungdomsskole valgte
sykkelparkering innendørs og forbedring av garderobeløsningen.
Evaluering
For noen av virksomhetene tok det lengre tid å få bestilt og iverksatt tiltak. Dette gjaldt de mest
omfattende tiltakene som nytt sykkelparkeringshus. For å komme i gang raskt kan det derfor
iverksettes enkle tiltak som for eksempel kampanjer og konkurranser. Det viktigste er at de
ansatte blir bevisste på vanene sine og blir motiverte til å reise mer miljøvennlig.
For de ulike bedriftene var det varierende hvor mange av de ansatte som var oppmerksomme på
tiltakene. Det er derfor positivt å gjøre det lille ekstra for å promotere tiltaket og nå ut til de
ansatte. For eksempel kan man ta en promoteringsrunde gjennom kontorlokalene eller sette frem
el-sykkelen godt synlig i resepsjonen. For noen tiltak kan signaleffekten være vel så viktig som
tiltaket i seg selv. Å gjøre noe gøy ut av det, for eksempel en felles premiering er positivt.
Resultatene fra reisevaneundersøkelsen viste at rundt 7,5-20% av de ansatte (Nordea, Songdalen
Rådhus, Songdalen Ungdomsskole og Extra Tangvall) mente at ordningene for el-sykkel hadde
påvirket i svært stor grad/i noen grad for valg av reisemiddel til/fra jobb.
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Arbeid for holdningsendring viste seg å ha god effekt og ble godt mottatt av de ansatte. Rundt
1/3 av de ansatte som mente kampanjene påvirket i stor grad/i noen grad (ref.
oppfølgingsundersøkelsen). Det er dermed grunnlag for å konkludere med at kampanjene har
skapt engasjement og bidratt til flere miljøvennlige reiser.
Andre fysiske tiltak ga også effekt. Rundt 15-20% som besvarte oppfølgingsundersøkelsen på
Songdalen Ungdomsskole mente at sykkelparkeringen og garderobeløsningen hadde påvirket i
noen grad. Det var ingen som svarte i stor grad. Resultatene for bruk av transportmidler til/fra
jobb viste likevel en reduksjon på 13% for bilbruk.

3.8

Ny Reisevaneundersøkelse
Innhold
Et år etter den første reisevaneundersøkelsen ble det gjennomført en oppfølgingsundersøkelse.
Hensikten var å kartlegge hvordan reisevanene hadde endret seg og hvordan tiltakene ble mottatt
av de ansatte. Alle pilotene opplevde en reduksjon av bilbruk og en økning av miljøvennlig
transport og mye tydet på at de ansatte var mer bevisste og generelt positive til tiltakene som
hadde blitt iverksatt.
Utførelse
Den nye reisevaneundersøkelsen ble utført på samme tidspunkt som året før, slik at besvarelsene
ikke skulle påvirkes av sesong (best forhold for syklende og gående vår-høst) og for at tiltakene
fikk virke en stund.
Hovedfunn
• Prosjektet førte til en nedgang i bilbruk og en økning i bruk av miljøvennlig transport for alle
virksomhetene som var med
 Den største motivasjonen for å gå og sykle mer var å komme i bedre form og få et sunnere liv
• Mange benyttet allerede miljøvennlig transport 1-2 dager i uka. Mellom 9 – 35% gikk, 8-46%
syklet og 0 – 34% benyttet kollektivtransport. Dette er et godt utgangspunkt å bygge videre på
• Mange var interesserte i å prøve el-sykkel som er et konkurransedyktig transportmiddel. Dette
er også aktuelt for dem med lang avstand.
• Tiltakene viste seg å ha god effekt for alle virksomhetene, selv om flere mente at de ikke hadde
påvirket reisevanene
Se vedlegg for oppsummering av funn fra reisevaneundersøkelsene.
Evaluering og erfaringer
Fra evalueringen kom det frem at det hadde vært utfordrende å få alle ansatte til å besvare
undersøkelsen og det ble gitt flere påminnelser for å få med seg alle. Det var noe variasjon i
utvalget som besvarte undersøkelsene, noe som understreker viktigheten av å få den samme
gruppen til å besvare begge undersøkelsene. Reisevaneundersøkelsene bør gjøres på en enkel
måte slik at de ansatte tar seg tid til å gjennomføre.

3.9

Evaluering med virksomhetene
Mot slutten av prosessen ble virksomhetene kontaktet for en gjennomgang. Funnene fra
reisevaneundersøkelsene ble presentert og arbeidsgruppene fikk komme med innspill. Alt i alt har
virksomhetene opplevd prosessen som positiv, og det ble lagt inn god innsats.

10/18

Rambøll - Mobilitetsplanlegging for virksomheter i Kristiansandsregionen

Det ble trukket frem at mobilitetsplanlegging bør ses i sammenheng med FN’s bærekraftsmål om
maks 1,5 grad økning i temperatur og nullvekstmålet i Nasjonal transportplan for å se prosjektet i
et større perspektiv. Virksomheter kan oppnå store fordeler av å begrense sin totale
klimapåvirkning, som økonomiske besparelser og muligheten til å promotere seg som en
miljøvennlig virksomhet utad.
Suksesshistorier og -faktorer
De største suksesshistoriene og lærdommene som ble gjort i løpet av prosjektet er
oppsummert nedenfor. For virksomheter som ønsker å utføre en mobilitetsplan kan det være
nyttig å være oppmerksom på disse. Erfaringene ble brukt i veilederen.
Suksesshistorier

Virksomhetene begynte å diskutere mobilitet og ble mer bevisste på sine reisevaner,
som var et hovedmål med prosjektet.

Aktive deltakere i virksomhetenes arbeidsgrupper skapte god stemning og
engasjement blant de ansatte. Det førte til endring, selv i en bedrift som allerede
hadde lav andel arbeidsreiser med bil.

Prosjektet førte til nedgang i bilbruk og økning i miljøvennlig transport for alle
virksomhetene som var med. Det er grunn til å tro at økt fokus på mobilitet og
iverksetting av tiltak bidro til den positive utviklingen.

Etter at prosjektperioden var over hadde virksomhetene et ønske om å videreføre
mobilitetsplanleggingen for å oppnå klimamål og vise en miljøprofil utad

Ved innføring av mobilitetsplanlegging i forbindelse med planlegging av ny utbygging
ble det mulig å innføre tiltak av større omfang
Suksessfaktorer

Det er en fordel å starte med gode og enkle tiltak tidlig i prosessen, da får man mer
engasjement!

Tiltakene bør promoteres og synliggjøres, signaleffekten er vel så viktig!

Arbeid med handlingsplanen og forslag til tiltak må knyttes til virksomhetenes
budsjettprosesser. Vær sikker på at det avsettes midler til å gjennomføre tiltakene,
sett opp et budsjett eller ta kontakt med den lokale kommunen for støtte.

Virksomheten bør være klar over at mobiltetsplanlegging alt i alt gir økonomiske
besparelser. For eksempel kan et møte på Skype spare både tid og utgifter til reiser.
Sykkelparkeringer er også billigere enn bilparkering.

Forankring og klart mandat fra virksomhetens ledelse er vesentlig.

Med et høyt ambisjonsnivå kan det være ønskelig å iverksette tiltak som krever mye
planlegging og ressurser. Dette er positivt, men det bør ikke komme i veien for
strakstiltak som krever mindre ressurser. Dette ble satt fokus på i veilederen.

Prosjektet er avhengig av noen gode pådrivende, enten internt eller eksternt slik det
ble gjort i dette pilotprosjektet. Dersom virksomheten ikke har ekstern veiledning er
det nødvendig med engasjement og pådriv både fra virksomhetens ledelse og
arbeidsgruppen som nedsettes til å utføre prosessen.
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4.

PROSESSEN I HVER VIRKSOMHET

4.1

Extra Tangvall
Reisevaneundersøkelsen før tiltak
Extra Tangvall gjennomførte reisevaneundersøkelser med god svarprosent. Omtrent halvparten hadde bosted
mindre enn 5 km fra arbeidstedet. De ansatte ga uttrykk for at de var åpne for å endre reisevanene dersom
de rette tiltakene ble iverksatt. De ansatte mente at det som skulle til for å sykle mer var mosjon, flere sikre
sykkelveier, bedre parkeringsforhold med tak samt garderobe med dusj. Arbeidsgruppa i Extra Tangvall
ønsket derfor å iverksette tiltak for å imøtekomme dette.
Tiltak
Tiltak som ble gjennomført var sykkelstativ under tak og dusj for ansatte. Det ble også arrangert en dag for
testing av el-sykkel for ansatte. Dette bidro til at prosentandelen som fikk prøvd el-sykkel økte fra 14 til 50
%.

Figur: Sykkelstativ og dusj for ansatte var blant tiltakene som ble iverksatt.
Reisevaneundersøkelse etter tiltak
Det ble spurt om hvordan tiltakene hadde påvirket reisevanene. Flest mente at dusj for ansatte hadde
påvirket i svært stor grad, mens rundt 15% mente at alle de tre tiltakene påvirket i noen grad.
Nedenfor er det samlede resultatet for hvilke reisemidler som oftest ble benyttet, før og etter at tiltakene ble
iverksatt. Resultatene viser noe nedgang i bilbruk og en liten økning i bruk av sykkel og buss.

Figur: Det samlede resultatet for hvor mange som benyttet ulike transportmidler i reisevaneundersøkelse 1 og 2.
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4.2

Glencore Nikkelverk
Reisevaneundersøkelsen før tiltak
Svarprosent på den første spørreundersøkelsen var 35 %. Det var en relativt høy andel på 27 % av deltakerne
som benyttet seg av sykkel eller gange/løping for å komme seg til og fra arbeidsplassen. Likevel var det 42 %
med bil som hoved-reisemiddel med kort avstand til jobb, på 3 km eller mindre. Det var altså stort potensiale
for omstilling, og de ansatte var åpne for en endring ved iverksetting av tiltak.
Tiltak
Glencore Nikkelverk har vært i en unik posisjon til å få gjennomført tiltakene i forbindelse med ny utbygging.
Det er lagt til rette for en helt ny adkomstløsning som er optimalisert for de ulike trafikantgruppene.
Sykkelekspressveien føres helt inn til området, og det skal etableres adskilte felt for fotgjengere og syklister.
Det ble tilrettelagt for et stort og moderne sykkelparkeringshus. Kollektivreisende og syklende får kortere
gåavstand sammenliknet med kjørende. I forbindelse med endringene ble det utgitt en brosjyre slik at
tilreisende kan lære seg det nye trafikkmønsteret.

Figur: Adkomstområdet blir oppgradert i forbindelse med ny utbygging.
Reisevaneundersøkelse etter tiltak
Glencore Nikkelverk har i løpet av perioden iverksatt omfattende tiltak i forbindelse med ny utbygging.
Tiltakene er planlagt ferdigstilt vinteren 2018-2019. Ny reisevaneundersøkelse vil bli sendt ut høsten 2019,
etter at tiltakene er gjennomført.
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4.3

Nordea
Reisevaneundersøkelsen før tiltak
I oppstarten ble det gjennomført møter i alle enheter for å forankre handlingsplanen og sette fokus på temaet
blant de ansatte. Dette var et positivt grep for å få med hele bedriften. 81 respondenter svarte på den første
reisevaneundersøkelsen og 90 svarte på oppfølgingsundersøkelsen.
Tiltak
I Nordea var holdningsendring det viktigste grepet. Det var et positivt fokus på holdningskampanjer,
bevisstgjøring og å få med seg folk. Tiltak som ble gjennomført var innkjøp av el-sykler til utlån og «inhouse»
kampanje med klistremerker og premiering.

Figur: Line og Simen viser frem nye el-sykler til utlån i resepsjonen.
Reisevaneundersøkelse etter tiltak
Det ble spurt om hvordan tiltakene hadde påvirket reisevanene. Flest mente at kampanjen hadde påvirket i
svært stor grad, mens rundt 10% mente at kampanje og utlån av elsykkel påvirket i noen grad.
Nedenfor er det samlede resultatet for hvilke reisemidler som oftest ble benyttet, før og etter at tiltakene ble
iverksatt. Resultatene viser en stor reduksjon i bilbruk og høy økning av syklende.

Figur: Det samlede resultatet for hvor mange som benyttet ulike transportmidler i reisevaneundersøkelse før og etter
tiltak.
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4.4

Songdalen Rådhus
Reisevaneundersøkelsen før tiltak
Songdalen Rådhus satt seg klare mål om 10 % mindre bilbruk, at 5 % flere velger buss og 5 % flere velger
sykkel som hoved-transportmiddel til/fra jobb. Nærmere 50% av ansatte med bosted innenfor en avstand på
3-15 % brukte bil som hovedreisemiddel. Også i denne virksomheten var det et stort potensial for en
overgang til mer miljøvennlig transport. I henhold til målsettingene klarte Rådhuset målsettingene for
økningen av buss og sykkel, og kom et stykke på vei for reduksjon for bilbruk.
Tiltak
Tiltak som ble gjennomført var gratis sykkelservice på vårparten, el-sykkel plassert i resepsjonen, fokus på
kampanjer (Jeg kjører grønt, sykle til jobben og egen 30 min om dagen-aksjon) samt informasjon og busskort
i resepsjonen. De ansatte var positive til kampanjer og premiering, og satt pris på en påminnelse om
transportvalg.

Figur: Busskort og utlån av el-sykkel i resepsjonen var blant tiltakene som ble iverksatt.
Reisevaneundersøkelse etter tiltak
Det ble spurt om hvordan tiltakene hadde påvirket reisevanene. Flest mente at kampanje og gratis
sykkelservice hadde påvirket i noen grad.
Nedenfor er det samlede resultatet for hvilke reisemidler som oftest ble benyttet, før og etter at tiltakene ble
iverksatt. Resultatene viser noe nedgang i bilbruk og en økning i bruk av sykkel og buss.

Figur: Det samlede resultatet for hvor mange som benyttet ulike transportmidler i reisevaneundersøkelse 1 og 2.
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4.5

Songdalen Ungdomsskole
Reisevaneundersøkelsen før tiltak
Mobilitetsplanlegging på skoler bidrar til å gjøre ansatte, lærere og elever mer bevisste på sine reisevaner.
Ungdomsskolen hadde en ganske høy andel av kjørende i den første reisevaneundersøkelsen, men også et
stort potensial for forbedring.
Tiltak
Tiltak som ble gjennomført var innendørs sykkelparkering, forbedret garderobeløsning og innkjøp av el-sykkel
til utlån. Dette bidro til at prosentandelen som fikk prøvd el-sykkel økte fra 32 til 60 %.

Figur: Sykkelstativ og dusj for ansatte var blant tiltakene som ble iverksatt.
Reisevaneundersøkelse etter tiltak
Det ble spurt om hvordan tiltakene hadde påvirket reisevanene. Hele 22 % mente innkjøp av elsykkel hadde
påvirket i noen grad.
Nedenfor er det samlede resultatet for hvilke reisemidler som oftest ble benyttet, før og etter at tiltakene ble
iverksatt. Resultatene viser noe nedgang i bilbruk og en økning i bruk av sykkel.

Figur: Det samlede resultatet for hvor mange som benyttet ulike transportmidler i reisevaneundersøkelse 1 og 2.
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5.

VEILEDER OG ANDRE VERKTØY
Beskrive veilederen og de andre verktøyene som ble utviklet underveis.

5.1

Veileder - mobilitetsplanlegging for virksomheter
Parallelt med pilotprosjektet har det blitt utarbeidet en veileder for å forenkle prosessen med å
utarbeide en mobilitetsplan for virksomheter. Veilederen gjelder for mobilitetsplanlegging i
driftsfasen og ikke nyetablering (veileder for nyetablering finnes på Kristiansand Kommunes
nettsider). Det er valgt å fokusere på arbeidsreiser (til/fra arbeid) og tjenestereiser (i
arbeidstiden) som vanligvis utgjør den største andelen av transport i en virksomhet. I forbindelse
med veilederen ble det utarbeidet en mal for reisevaneundersøkelse (før/etter tiltak), mal for
handlingsplan og en idébank med forslag til tiltak.

5.2

Mal for reisevaneundersøkelse før/etter tiltak
Det ble utarbeidet mal for reisevaneundersøkelse før og etter tiltak. I pilotprosjektet ble det
gjennomført en omfattende spørreundersøkelse som ble grunnlaget for en kortere og forenklet
mal. Hensikten med malen er å bruke den som et utgangspunkt til å utforme en undersøkelse
som passer til den enkelte virksomhet. Reisevaneundersøkelsene utføres for å måle effekten av
tiltakene som blir iverksatt, og det er derfor sentralt at spørsmålene er identiske. Likevel kan det
legges til noen spørsmål som er tilpasset situasjonen før/etter tiltaket iverksettes. For eksempel
kan man før tiltak legge til spørsmål om holdninger og hvilke tiltak de mener vil fungere. Etter
tiltak kan man spørre om effekten av tiltakene.

5.3

Handlingsplan
Mal for handlingsplan er et skjema som fylles ut for å beskrive dagens situasjon, sette mål,
kartlegge muligheter og finne tiltak som kan iverksettes i virksomheten. Malen gir en punktvis
gjennomgang av det som skal kartlegges og beskrives. Handlingsplanen skal oppdateres jevnlig
og være tilgjengelig for de ansatte.
Malen er en enkel gjennomgang av de mest nødvendige punktene som skal være med i en
handlingsplan for mobilitet. Dersom virksomheten ønsker det er det mulighet for å lage den mer
detaljert. For eksempel kan beskrivelsen av dagens situasjon utdypes med flere analyser, eller det
kan inkluderes en mer omfattende fremdriftsplan og budsjett.

5.4

Idébank
Idébanken er en samling av flest mulige tiltak som kan iverksettes av virksomheter. Den
inneholder tiltakene som pilotbedriftene valgte, i tillegg til en rekke andre eksempler. Kriteriene
for tiltakene i idébanken var at de kunne iverksettes av virksomheter over en kort periode og uten
for store kostnader. Disse er ment som forslag som kan tilpasses etter virksomhetens
preferanser. Eksempler på tiltak er kampanjer/konkurranser kombinert med etablering av
sykkelparkering, garderobe med dusj eller lignende. Med utgangspunkt i reisevaneundersøkelsen
bør tiltakene rettes mot det transportmidlet med størst potensiale. For eksempel kan samkjøring,
el-sykkel eller buss passe for dem med lang avstand til jobb, og gange/sykkel for dem med
kortere avstand.

5.5

Videre utvikling av verktøy
I videre utvikling av mobilitetsplanlegging bør det satses på teknologi for enklere gjennomføring
av prosessen. Med de rette hjelpemidlene, for eksempel en app eller en nettside kan utfylling av
handlingsplan og reisevaneundersøkelser bli enklere. Da kan man samle og hente ut data, i tillegg
til at det blir enkelt å gjøre endringer underveis. En slik app/nettside kan være nyttig for å følge
med på egne resultater, samtidig som man kan se resultatene samlet.
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6.

VEIEN VIDERE
Som nevnt innledningsvis har Kristiansand kommune satt krav om mobilitetsplan ved etablering
av virksomheter med over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1000 m².
For allerede etablerte virksomheter er det ingen krav. Det samme gjelder de øvrige
kommunene i regionen.
Hovedutfordringen er å nå frem til allerede etablerte virksomheter, som jevnt over har et stort
forbedringspotensial. De vil ha stor nytte av å gjennomføre mobilitetsplanlegging – slik som bedre
omdømme, økonomiske besparelser og helsegevinster for de ansatte.
ATP-samarbeidet vil i samarbeid med andre aktører for å promotere mobilitetsplanlegging i
Kristiansandsregionen.
Private bedrifter og offentlige virksomheter kan ta kontakt med Kristiansand kommune for å få
råd og bistand om gjennomføring av mobilitetsplanlegging.
I evalueringen av prosjektet ble det diskutert hvordan mobilitetsplanlegging kan forankres i
virksomheten. Mobilitetsplanleggingen må bli en del av de årlige rutinene og en del av
kvalitetssystemet. Hvordan dette foregår vil variere ut fra type virksomhet, størrelse og rutiner.
Det er helt sentralt at mobilitetsplanleggingen kobles til virksomhetens budsjettprosess og at
arbeidet når opp til ledelsen som har myndighet til å ta større avgjørelser.
Prosjektet med pilotbedriftene har vist at pådriv og initiativ har gitt gode resultater. Med
veiledning og økonomisk bistand til å gjennomføre tiltakene kom virksomhetene godt i gang med
mobilitetsplanleggingen. Prosessen avhenger av pådriv, tid og innsats. Å jobbe med
mobilitetsplanlegging krever at noen i virksomheten er engasjerte og tar tak i gjennomføringen.
Det må være fokus på å få med seg alle og engasjere de ansatte til å endre vaner.
Ved å velge miljøvennlig transport fremfor privatbilen kan vi spare utgifter og forbedre helse og
trivsel. Samtidig bidrar man til å redusere klimagassutslipp, lokal forurensning og kø på veiene.
Fokus på mobilitetsplanlegging på alle nivå er viktig for å oppnå nullvekst i biltrafikken i
byregioner i årene fremover.
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