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Forord 
Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdet tas med kollektivtransport, sykling og 

gåing, jf. Nasjonal transportplan 2018 – 2029.  Den inngåtte Byvekstavtalen for Nord-Jæren er et 

virkemiddel for å nå målet.   

Gjennom Byvekstavtalen får byområdet på Nord-Jæren belønningsmidler. Det er lagt opp til å bruke 

en betydelig del av disse midlene til tiltak for å endre trafikantenes holdninger og adferd slik at de i 

større grad velger å bevege seg bærekraftig og aktivt. 

Mobilitetsstrategien for Nord-Jæren 2017 - 2023 er styrende for arbeidet.  

Mobilitetsstrategien er utarbeidet i et samarbeid mellom Kolumbus og samferdselsavdelingen i 

fylkeskommunen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

 

Anne Mette N Thomassen, Samferdselsavdelingen 

Helmer Berre, Samferdselsavdelingen 

Wenche Myrland, Samferdselsavdelingen 

Audun M. Solheim, Kolumbus 

Terje Øen, Kolumbus 

Espen Strand Henriksen, Kolumbus 

Linn Falch, Kolumbus 

  



Mobilitetsstrategi, 18.01.2018 

2 
 

Innhold 
Forord 1 

Sammendrag 3 

1. Bakgrunn 4 

1.1 Byvekstavtalen, Bypakken og Nullvekstmålet 4 

1.2 Belønningsmidler og Mobilitetspakke Nord-Jæren 4 

1.3 Hvorfor mobilitetstiltak 5 

2. Status 7 

2.1 Spredt arealbruk, høyt bilhold og god parkeringsdekning 7 

2.2. Reisevaner – bilen dominerer 7 

2.3. Mobilitet 9 

2.4 Manglende brukerinnsikt og kompetanse knyttet til mobilitetspåvirkning 10 

3. Mål 11 

3.1. Hovedmål – Iverksette tiltak som endrer trafikantenes holdninger og adferd slik at 11 

        de i mindre grad bruker privatbil som reisemiddel. 11 

3.2. Delmål - Øke kjennskapen til og kunnskapen om eksisterende og nye 11 

        mobilitetsløsninger. 11 

3.3. Delmål – Skape attraktive mobilitetsløsninger 12 

3.4.  Evaluering av enkelttiltak 12 

4. Hvordan nå målene? 12 

5. Målgrupper og tiltaksområder 13 

5.1. Målgrupper 13 

5.2. Tiltaksområder (Målpunkt, knutepunkt og sentrale holdeplasser) 14 

6. Oppfølging og anbefaling av videre arbeid med mobilitetsstrategien 14 

Referanser                                                                                                                                                    16 

 

  



Mobilitetsstrategi, 18.01.2018 

3 
 

Sammendrag 
Gåing, sykling og kollektivtrafikk skal ta veksten i persontransporten på Nord-Jæren (nullvekstmålet). 

Prosjektene og tiltakene i Byvekstavtalen, inklusiv Bypakke Nord-Jæren, skal sikre at vi når målet. 

Tiltakene vil i tillegg bidra til at vi får et byområde som er bedre å bo og leve i.  

Som en del av Byvekstavtalen får byområdet belønningsmidler. En del av midlene skal brukes på 

tiltak for å påvirke befolkningens reisemiddelvalg (mobilitetstiltak) slik at de i større grad reiser på en 

bærekraftig måte. Mobilitetstiltakene vil bli samlet og organisert som Mobilitetspakke Nord – Jæren. 

Mobilitetsstrategien angir retningen på tiltakene.  

Arbeidet med Mobilitetspakken skal ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra 

kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, 

Rogaland fylkeskommune og Kolumbus. Kolumbus er gitt en sekretariatsfunksjon og vil ha ansvaret 

for planlegging og iverksetting.  

Det legges opp til å bruke opp mot 50 millioner kroner årlig på mobilitetstiltak i perioden 2017 - 

2023. Arbeidet og tiltakene vil bli koordinert med prosjektene og tiltakene i Bypakken, men 

kommunisert som egne tiltak uten å kobles opp mot Bypakken eller bompenger.  

Hovedmålet for Mobilitetspakken er å iverksette tiltak som endrer trafikantenes holdninger og atferd 

slik at de i mindre grad bruker privatbil som reisemiddel. 

Mange har begrenset kunnskap om mulighetene de har til å reise bærekraftig fordi tilbudet er 
underkommunisert. En av hovedoppgavene blir å heve kunnskapsnivået slik at terskelen for å reise 
bærekraftig og aktivt senkes. Dette skal skje gjennom målrettet kommunikasjon og direkte dialog 
med innbyggerne. Sammen med konkrete mobilitetstiltak skal befolkningen inspireres til å velge bort 
bilen på flere reiser. 
 
For å nå nullvekstmålet må transportformene - gåing, sykling og kollektivtransport - spille best mulig 

på lag. Sammen skal de være en attraktiv reisemåte som konkurrerer med privatbilen. Det blir derfor 

viktig å iverksette tiltak som legger til rette for den sømløse bærekraftige reisen, slik at det oppleves 

som enkelt og attraktivt. 

Tiltakene som iverksettes skal ses opp mot nullvekstmålet og prioriteringene vil ha dette som 

utgangspunkt. I kommunikasjonen vil det bli fokusert på den aktive reisen og den gode opplevelsen.   

Spesielle målgrupper vil være:  

- Menneskers hverdagsreiser (jobb, handling, følgereiser med barn etc.) 

- Mennesker i endring 

- Neste generasjon (Barn, skoleelever og studenter) 

- Målpunkt, knutepunkt og sentrale holdeplasser 

 

På grunnlag av strategien er det utarbeidet en handlingsplan som følger strategien. Tiltakene i 

handlingsplanen justeres underveis på bakgrunn erfaringene. 

Mobilitetsstrategien og handlingsplanen er godkjent av Styringsgruppen. 
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1. Bakgrunn  
 

1.1 Byvekstavtalen, Bypakken og Nullvekstmålet  
Nasjonal transportplan 2018 - 2029 og Klimaforliket har som mål at gåing, sykling og kollektivtrafikk 

skal ta veksten i personbiltransporten i de større byområdene (nullvekstmålet).  

På bakgrunn av dette ble det juni 2017 inngått en Byvekstavtale for Nord-Jæren. Avtalen gjelder for 

perioden 2017 – 2023. Partene i avtalen er staten, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, 

Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg kommune og Rogaland fylkeskommune. Prosjektene og 

tiltakene i Byvekstavtalen skal bidra til å nå nullvekstmålet og legge til rette for høy arealutnyttelse i 

sentrumsområder og ved knutepunkter for kollektivtrafikken.  

Bypakke Nord-Jæren er en del av Byvekstavtalen. Bypakken er en bompengepakke vedtatt av 
Stortinget våren 2017. Prosjektene og tiltakene skal sikre en infrastruktur som legger til rette for flere 
bærekraftige reiser, samtidig som den sikrer fremkommelighet for bil. Gåing, sykling, kollektivtrafikk 
og næringstrafikk er prioriterte grupper.   
 
Det er etablert lokale gå- og sykkelstrategier som en del av arbeidet med Bypakke Nord-Jæren. 

Strategiene angir overordnede rammer for tiltakene, knyttet til sykling og gåing, som skal 

gjennomføres innenfor Bypakke Nord-Jæren.  

 

1.2 Belønningsmidler og Mobilitetspakke Nord-Jæren 
Gjennom Byvekstavtalen fikk byområdet på Nord-Jæren 170 millioner kroner i belønningsmidler i  
2017. Det forventes at vi får tilsvarende i årene frem til 2023. Mobilitetstiltak inngår i rammen for 

belønningsordningen, og det planlegges å bruke opp mot 50 millioner kroner årlig av midlene på 

mobilitetspåvirkende tiltak (mobilitetstiltak).  

Med Mobilitet menes ofte friheten til å bevege seg. Formålet med mobilitetstiltakene er å bidra til at 

innbyggerne opplever en stadig økende grad av frihet til å bevege seg uten å måtte bruke privatbil. 

Nærmere beskrivelse av relevante begreper og definisjoner finnes bakerst i strategidokumenteti.  

Mobilitetstiltakene vil være knyttet opp mot nullvekstmålet, men de vil i tillegg være et viktig bidrag i 

arbeidet med å utvikle en by som er god å bo og leve i.  

Mobilitetstiltakene vil bli samlet og organisert som Mobilitetspakke Nord – Jæren. 

Arbeidet skal ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra bykommunene på 

Nord-Jæren, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylkeskommunen og Kolumbus.  

Fylkeskommunen ved Fylkestinget har tatt på seg ansvaret for organisering, planlegging og 

iverksetting av tiltakene. Kolumbus er gitt en sekretariatsfunksjon og vil ha ansvaret for planlegging 

og iverksetting. Mobilitetsstrategien for Nord-Jæren 2017 – 2023 skal være en overordnet ramme for 

arbeidet.  

På bakgrunn av strategien er det utarbeidet en handlingsplan som følger strategidokumentet. Både 
strategien og handlingsplanen skal godkjennes av styringsgruppen. Det er ikke lagt opp til noen 
politisk behandling av strategien, men det vil bli rapportert til styringsgruppen for Bypakken samt til 
Samferdselsutvalget i fylkeskommunen. 
 
Handlingsplanen vil rulleres fortløpende på bakgrunn av erfaringene som gjøres underveis. 
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Noen byer har valgt å inkludere mobilitetstiltakene i by- og miljøpakkene. På Nord-Jæren har det 

vært et bevisst valg å skille mellom Bypakken og Mobilitetspakken. Dette er gjort for å unngå at de 

utelukkende positive mobilitetstiltakene blir assosiert med bompenger. Ved å inspirere mennesker 

gjennom skreddersydd kommunikasjon, brukervennlige tjenester og attraktive mobilitetsløsninger 

skal mobilitetspakken imidlertid støtte opp om Byvekstavtalen og prosjektene og tiltakene i 

Bypakken. Mobilitetsstrategien og tilhørende handlingsplan vil derfor koordineres løpende med 

prosjektene og tiltakene her.  

Reiseatferden påvirkes slik av flere rammebetingelser. Tiltakene i Byvekstavtalen og Bypakken vil 
bidra til fortetting og begrense bilbruken samt sikre nødvendig infrastruktur og et godt rutetilbud. 
Mobilitetspakken på sin side vil tilby «tjenester, service og belønning», som oppmuntrer til aktive og 
bærekraftige reiser. 

 

1.3 Hvorfor mobilitetstiltak 
Det er omkring 245.000 innbyggere på Nord-Jæren i 2017. Antallet forventes å øke til 300.000 frem 

til 2040. Dette vil gi opp mot 165.000 flere personreiser pr dag. 

For å nå nullvekstmålet vil dette kunne innebære at antall reiser med kollektivtransport må økes med 

111% og reiser med sykkel og gåing økes med henholdsvis 71 og 56 %ii.   

Mange av tiltakene i Bypakken og Byvekstavtalen vil endre konkurranseforholdet mellom bilen og de 
bærekraftige reisealternativene, og dermed stimulere til bedre reisevalg. Det er imidlertid krevende å 
endre vaner og vi må derfor i tillegg inspirere den enkelte til å reise bærekraftig.  
 
De alternative transportformene - gåing, sykling og kollektivtrafikk -  må spille enda bedre sammen 
og fremstå som en attraktiv konkurrent til privatbilen. I tillegg må vi endre holdningene til hvordan vi 
velger å forflytte oss og statusen på de bærekraftige reisealternativene heves.  
 
Inaktivitet trekkes frem som en stor utfordring i norsk helsepolitikk. Et godt mobilitetsarbeid vil bidra 

til at vi i større grad beveger oss. Vi må oftere benytte sykkelen eller gå fremfor å ta bilen. Også 

kollektivreisen innebærer at vi beveger oss mer.  

Mange opplever også hverdagen som stressende. Høyt tempo og stadig flere informasjonsinntrykk 

gjør det vanskelig, men samtidig viktigere å finne «av» knappen. Det er nødvendig å finne de små 

pusterommene i hverdagene for å sikre egen helse. En aktiv bærekraftig reise vil kunne hjelpe oss 

med det. Mobilitetsstrategien støtter dermed ikke bare opp om nullvekstmålet, men også opp om 

norsk helsepolitikk og innbyggernes helse. 

At flere begynner å sykle og gå innebærer økt risiko i trafikksikkerhetssammenheng. Antall ulykker 

med myke trafikanter som fotgjengere og syklister øker i forhold til resten av trafikantgruppene. 

Forebyggende arbeid rettet mot trafikanter virker, og trafikksikkerhet bør derfor inkluderes i 

mobilitetsarbeidet. 
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Figur 1. Organisering og forholdet mellom Byvekstavtalen, Bypakken og Mobilitetspakken. 
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2. Status 

2.1 Spredt arealbruk, høyt bilhold og god parkeringsdekning  
På grunn av høy næringsaktivitet har regionen hatt en høy befolkningsvekst. Bosettingsmønsteret 

har bidratt til en spredt arealbruk med relativt lange reiseavstander. Dette har, sammen med høy 

levestandard og god parkeringsdekning, ført til at mye av persontransporten er bilbasert. 

Undersøkelser viser at regionens innbyggere har en spesielt sterk bilkulturiii. Reisevaneundersøkelser 

for byområdet tilsier at halvparten av den voksne befolkningen bor i husholdninger med mer enn én 

bil. Henholdsvis bor rundt 39 % og 11 % i husholdninger med to, tre eller flere bileriv. 

 

2.2. Reisevaner – bilen dominerer 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 viser at 57 % av reisene på Nord – Jæren skjer 
med bil. Bilandelen varierer internt i byområdet. Den er eksempelvis en god del lavere i Stavanger 
sentrum mens den er spesielt høy på Forus.  
 
Selv om det kan se ut som om andelen bilreiser gikk ned fra 2012, har utviklingen vært relativ stabil 
fra 1998.   

 

Figur 2. Reisemiddelfordeling på Nord-Jæren (TØI, RVU 2013/14). 

 
Over 60 % av arbeidsreisene skjer med bil. Arbeidsreiser utgjør en fjerdedel av alle reiser, er blant de 
lengste reisene og gjentas stort sett hver dag.  Over 90 % av arbeidsreisene med bil er uten 
passasjerer. Bilistene sitter dermed i stor grad alene i hver sin bil. 
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Figur 3. Alle daglige reiser etter formål (TØI, RVU 2013/14). 

Handel og omsorg-/følgereiser utgjør en tredjedel av alle reisene og skjer også i stor grad med bil.  

 

Figur 4. Reisemiddel fordelt på formål (TØI, RVU 2013/14) 

Reisevaneundersøkelsene viser at bilen ofte brukes på relativ korte turer. Nærmere 40 % av bilturene 

er mellom 1 og 5 km. I tillegg vet vi at rundt 5 % av bilturene er under 1 km. Mange av de korte 

turene kan trolig erstattes med sykling og gåing. 

Figur 5. Andel bilreiser ulike 

avstandskategorier (TØI, RVU 2013/14).  

Selv om andelen bilreiser har vært relativ stabil er det en positiv trend at unge i større grad utsetter å 
ta sertifikat. Det ser også ut som de ikke er like opptatt av å eie egen bil. På den annen side er det en 
negativ utvikling knyttet til at færre sykler til/fra skolen.  
 

1 - 3 km  21%  

3 - 5 km  18 % 

5 - 7 km  11 % 

7 - 10 km 11 % 

10 - 15 km 15 % 

15 km eller mer 18 % 
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2.3. Mobilitet 
En spredt arealbruk og relativ lite kø har bidratt til at bruk av personbil, for mange, har vært en god 
og hensiktsmessig måte å forflytte seg på.  
 
Befolkningsvekst og flere biler på veien har imidlertid ført til at mange nå opplever 
fremkommelighetsproblemer.  Undersøkelser viser at 6 av 10 står 20 minutter i kø hver dag i 
Stavanger i rushtiden v.   
 
 
Kollektivtilbudet 
Det er gjort mye for å markedsrette kollektivtilbudet på Nord-Jæren. Kapasiteten på tilbudet er også 

mer enn fordoblet de siste 30 årene. I følge den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 er 

tilbudet godt sammenlignet med flere andre større norske byer. Kollektivtransporten har likevel en 

relativ lav andel av reisene.  

Undersøkelser viser også at en ikke har lyktes med å kommunisere tilbudet til innbyggerne og 

tilbudet blir ofte undervurdertvi. Dette innebærer at kollektivtransport i mindre grad blir vurdert som 

et aktuelt og reelt alternativ. 

 
Knutepunkt og holdeplasser 
Gode knutepunkt tilrettelagt for overganger mellom transportmidler-/former er sentralt for 

mobiliteten og den sømløse reisen. Brukerundersøkelser tilsier at de reisende på Nord-Jæren ikke 

alltid opplever forholdene som tilfredsstillendevii. 

Skjermer med sanntidsinfo er installert på sentrale knutepunkt og utvalgte holdeplasser i byområdet 

og Kolumbus arbeider løpende med å videreutvikle tjenesten. 

Dette arbeidet er sentralt med tanke å utvikle gode hensiktsmessige mobilitetspunkt som f.eks. 

inneholder låneordninger for bil og sykkel, sanntidsskjermer, sykkelhus og ulike servicetjenester. 

 
Gåing og sykling  
Gang- og sykkelvegnettet opp mot sentrale destinasjoner, kollektivknutepunkt og holdeplasser er av 

varierende kvalitet. Stedvis er det lite lesbart og kan oppleves som utrygt. Sykkelveiene har i tillegg 

ofte flere barrierer og kompliserende systemskifter. Gangveier kan i mange tilfeller oppleves som 

omveier og fører noen steder ikke frem til kollektiv-holdeplasser.  

Noen av knutepunktene er tilrettelagt for låsbare oppstillingsplasser for sykkel, men tilbudet er 

relativt begrenset og lite kommunisert. Tjenestene betjenes også med ulike låsesystemer på tvers av 

og innad i den enkelte kommune.  

Selv om kvaliteten på gang- og sykkelvegnettet varierer er det likevel mange gode forbindelser på 

ulike reiserelasjoner. Ny infrastruktur vil også komme på plass gjennom Bypakken. Det er et behov 

for å formidle de mulighetene som ligger i eksisterende og fremtidig gang- og sykkelvegnett samt 

fordelene med å sykle og gå.  
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Deleordninger for sykkel- og bil 

Sykkel 
Bysykkelordningen på Nord-Jæren har i dag rundt 200 el-sykler i drift. De er hovedsakelig utplassert i 

Stavanger og omegn og på Forus. Flere sykler vil komme i drift i Randaberg, Sandnes og Sola våren 

2018. 

Bysykkelordningen er populær og det begynner å bli vanskeligere for brukerne å finne ledig sykkel. 

Syklene trekker også for dårlig i bakker, og det arbeides med å utvikle en bedre sykkel.  

Innen to år er det planlagt 500  sykler og omtrent 1.000 ladepunkter i byområdet. Det blir viktig å 

sikre finansiering og koordinering av arbeidet. 

 
Bil 
Gode bildelingstjenester vil kunne bidra til at antall biler og bilbruken i byområdet reduseres. Det er 
per i dag få og relativt små aktører som tilbyr slike tjenester på Nord-Jæren. Det bør legges til rette 
for at flere aktører kan etablere seg.  
 

Mobilitet som en tjeneste 
Mobilitet som en tjeneste (MaaS – mobility as a service) innebærer at ulike transporttilbud 

integreres i en digital løsning. Brukerne kan abonnere på en tjeneste som eksempelvis gir lett tilgang 

til offentlig transport, bildeling og sykkeldeling gjennom et universelt betalingssystem via app på 

mobiltelefonen.  

Det er behov for å få på plass en god MaaS-løsning for innbyggerne i regionen.  

Koordinering av tiltak på tvers av kommuner og aktører  
Byområdet har flere aktører som hver for seg arbeider for bærekraftig mobilitet. Planlegging og 
iverksetting av tiltak er ofte ikke samordnet. Det er behov for å styrke samarbeidet og 
koordineringen av arbeidet.  
 

2.4 Manglende brukerinnsikt og kompetanse knyttet til mobilitetspåvirkning  
Reisemiddelvalg handler mye om holdninger. Vi har per i dag liten kunnskap om befolkningen på 

Nord-Jæren sine behov, bruk, holdninger og preferanser rundt mobilitet. Det er behov for sikre bedre 

kunnskap rundt dette. 
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3. Mål 
Det overordnede målet for arbeidet er nullvekstmålet. Tiltakene skal bidra til at personbiltransporten 

i byområdet ikke øker. Mobilitetstiltakene skal være positive, brukernære tiltak som fremmer gåing, 

sykling og reiser med kollektivtransport. Samspillet mellom kollektivtransporten og øvrige 

transportalternativer er viktig.  

Tiltakene vil bidra til at byområdet blir bedre å bo og leve i, samtidig som de stimulerer til flere aktive 

hverdagsreiser.  

Tiltakene som iverksettes skal være brukerstyrt og det blir viktig å involvere brukerne tidlig i 

planleggingsprosessen. 

For å sikre at alle mobilitets-relaterte tiltak som iverksettes i byområdet er koordinert må nettverk og 

samarbeid prioriteres. Det blir også viktig å heve egen og nettverkets kompetanse knyttet til 

mobilitetspåvirkning. 

For bedre brukerinnsikt samt for å kunne evaluere tiltakene blir det viktig å gjennomføre ulike 
nullpunkts-målinger.  
 
Skreddersydd kommunikasjon, inspirasjon og brukervennlige tjenester er sentralt i strategien. 
 
 

3.1. Hovedmål – Iverksette tiltak som endrer trafikantenes holdninger og adferd slik at     

        de i mindre grad bruker privatbil som reisemiddel. 
Målsettingen er at det skal oppleves som enkelt og attraktivt å bevege seg uten bil. Det skal 

fokuseres på aktive bærekraftige reiser og tiltak som treffer majoriteten i befolkningen.  

Gåing utgjør en stor og viktig del av alle reiser og skal løftes og gjøres mer synlig. Samtidig skal det 

iverksettes tiltak som gjør sykling mer attraktivt, slik at disse reisene i større grad også kan inngå i 

kombinerte reiser.  

Endring av holdninger gir ikke nødvendigvis endret adferd. «Riktige» holdninger er imidlertid ofte en 

forutsetning og holdningsendring er derfor en del av strategien. 

I jakten på virkemidlene som gir best effekt må vi våge å være modige og villige til å prøve og feile.   

 

3.2. Delmål - Øke kjennskapen til og kunnskapen om eksisterende og nye  

        mobilitetsløsninger. 
Dagens tilbud og eksisterende infrastruktur byr på gode muligheter for bærekraftige reiser. 

Innbyggerne skal få mer kunnskap, erfaring og positiv holdning til alternativene til bilen. Dette skal 

skje gjennom kommunikasjon og inspirasjon.  

Dialogen med befolkningen skal være informativ, konkret og lokaltilpasset og det skal skapes 

emosjonelle historier rundt den gode reisen, mobilitet og mobilitetsløsninger.  

• Innbyggerne på Nord-Jæren skal få økt kjennskap til kollektivtilbudet  

• Innbyggerne på Nord-Jæren skal få økt kjennskap til relevante gang og sykkelstier 

• Innbyggerne på Nord-Jæren skal få økt kjennskap til fordelene til de bærekraftige 

reisealternativene  
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• Innbyggerne på Nord-Jæren skal oppleve at det er enkelt og attraktivt å bevege seg uten 

bil 

• Andelen som har testet ut de bærekraftige reisealternativene skal økes betraktelig 

 

3.3. Delmål – Skape attraktive mobilitetsløsninger 
Det skal utvikles og tilbys mobilitetstjenester som oppleves som relevante og brukervennlige. 

Tiltakene skal legge til rette for den sømløse reisen, både fysisk og digitalt. 

Digitale løsninger og innovasjon knyttet til mobilitet skal være brukerorientert, og være et middel og 

ikke et mål. 

• Etablere et tilfredsstillende nettverk av sykler i de fire bykommunene med utgangspunkt i 

eksisterende Bysykkel-ordning  

• Tilby digitale mobilitetsløsninger 

• Legge til rette for attraktive bildelingsordninger  

• Etablere store og små mobilitetspunkter 

 

3.4.  Evaluering av enkelttiltak 
Det vil bli iverksatt en rekke tiltak på Nord-Jæren i årene som kommer. Dette gir noen utfordringer 

med hensyn til evaluering da det blir vanskelig å isolere effekten av enkelttiltak.  Ofte er det også slik 

at effekten er større når flere tiltak iverksettes samtidig.  

Det vil likevel være viktig å forsøke å dokumentere effekten av det enkelte mobilitetstiltak. Både med 

tanke på å forsvare ressursbruken, men også med hensyn på å kunne justere virkemiddelbruken og 

tiltakene underveis.  

Der det er mulig skal det derfor fastsettes tydelige målbare effektmål for hvert enkelt 

mobilitetstiltak. Målene skal være knyttet til  

• Andel i målgruppen som har endret holdning og er mer positiv til det å reise bærekraftig  

• Andel i målgruppen som har endret reisemiddelvalg 

 

4. Hvordan nå målene?  
Samarbeid og kompetanse er en sentral del av strategien. Skal vi skape gode mobilitetsløsninger må 

alle bidra og trekke i samme retning, både på tvers av kommunegrenser og fagsektorer. 

Mobilitetsstrategien har for øvrig sitt utgangspunkt i følgende:  

1. Ivareta de som i dag reiser kollektivt, sykler og går. Tilbudet skal videreutvikles slik at det blir 

enda enklere å bevege seg uten privatbil. 

 

2. Identifisere nye og eksisterende målgrupper og skreddersy tilbud og kommunikasjon. Skaffe 

innsikt og sørge for at de blir inspirert av våre eksisterende og nye tjenester.  

 

3. Utforske og iverksette løsninger som støtter opp under sømløse/kombinerte reiser samt 

styrke funksjon og overganger i knutepunkt. 
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5. Målgrupper og tiltaksområder  
Mobilitetstiltakene skal iverksettes i byområdet på Nord-Jæren.  

Tiltakene skal ses opp mot nullvekstmålet og prioriteringene vil ha dette som utgangspunkt. Det skal 
samtidig tas hensyn til at hele byregionen engasjeres slik at alle drar i samme retning. 
 

5.1. Målgrupper 
 

Menneskers hverdagsreiser (Jobb, handling, følgereiser med barn etc.) 

En av de viktigste hverdagsreisene er jobbreisen. Reisene skjer konsentrert over en relativ kort 
periode og utgjør den største utfordringen med hensyn til kø og fremkommelighet. Å påvirke 
reisemiddelbruk på jobbreisene vil også være viktig med tanke på å skape ringvirkninger på øvrige 
reiser vi foretar. 
 
Mange foreldre leverer barn til barnehage og skole om morgenen. Vi vet at dette ofte skjer med bil, 
og at bilen ofte blir brukt videre på jobbreisen. Det blir viktig å inspirere og legge til rette for at 
dagens første reiseledd blir bilfritt.  I tillegg er det behov for å legge til rette for og stimulere til en 
effektiv transport av barn og unge til og fra ulike aktiviteter på ettermiddagen. 
 
Mange handlereiser foretas også ofte, og sikkert med gode grunner, med bil. Samtidig kunne trolig 

mange av reisene skjedd med sykling eller gåing. Det blir viktig å utvikle gode løsninger og 

gjennomføre holdningsskapende tiltak med tanke på å redusere bilandelen på korte handlereiser.  

 
 
Mennesker i endring 

Folks mobilitetsmønster og reisemiddelvalg er sjelden basert på kognitive beslutninger. I stedet 

reiser vi vanligvis i "autopilot-modus" og vi styres i stor grad av vaner. 

På enkelte tidspunkter i livet vil vi imidlertid måtte revurdere våre rutiner. Ny jobb, nytt hus eller 

andre forhold gjør at vi må se på mobilitetsbehovene og alternativene på nytt. 

Disse "livsendringsmomentene" vil være et mulighetsvindu med tanke på å inspirere til bærekraftige 
reiserviii. 
 
 
Neste generasjon (Barn, skoleelever og studenter) 

Barn og unges reiser er primært i nærmiljøet. En stor del av deres reiser er innenfor 
sykkel/gåavstand, men foreldrene foretrekker ofte at barna blir kjørt med bil. Barn og unge er 
morgendagens bilbrukere og det er viktig at de får gode reisevaner. I tillegg kan denne gruppen være 
en nøkkel til å nå og påvirke foreldrenes holdninger og reisevaner. 
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5.2. Tiltaksområder (Målpunkt, knutepunkt og sentrale holdeplasser) 
Generelt sett vil destinasjoner og områder som tiltrekker seg mange reiser, og bilreiser spesielt, være 

viktige tiltaksområder. Bo- og byområder hvor mange av husstandenes reisemål er i sykkel og 

gåavstand, vil være spesielt sentrale.  

For å sikre den sømløse reisen vil det være viktig å bygge opp om mobiliteten og 
mobilitetstjenestene rundt sentrale transportknutepunkt og holdeplasser langs viktige 
kollektivtrasèer. 

 

6. Oppfølging og anbefaling av videre arbeid med mobilitetsstrategien 
 

Punktene nedenfor gir en anbefaling for videre arbeid. 

• Det utarbeides en kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan som tar utgangspunkt 

i målene i Mobilitetsstrategien 

• Reisemønster, reisemiddelfordeling og de bærekraftige reisealternativene kartlegges og 

analyseres slik at dette kan legges til grunn for prioriteringer innenfor innsatsområdene 

• Publikums preferanser og holdninger kartlegges med tanke på å finne de rette tiltakene 

samt vinklingene i kommunikasjonen og for å evaluere effekten av holdningsskapende 

tiltak. 

• Det utarbeides opplegg for evaluering av tiltak slik at effekten av tiltakene kan måles på en 

god måte.  

 

Mobilitet som tilnærming er relativt nytt. Det skjer mye på området og dette strategidokumentet vil 

måtte justeres i tråd med dette og de erfaringene som gjøres undervegs. 

Handlingsplanen vil være et levende dokument. På bakgrunn av erfaringer og tilgang på ny kunnskap 

vil tiltakene endres, men vil alltid være knyttet opp mot utfordringene som fremkommer nedenfor.   
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Utfordringer – Oppsummering: 

 

Reiser og reisevaner: 

✓ Forventet befolkningsvekst og økning i antall reiser i byområdet  

✓ Høy levestandard, biltilgjengelighet, tilgang til parkering samt spredt 

arealbruk og en sterk bilkultur 

✓ Mange husholdninger har flere biler  

✓ Høy bilandel på arbeidsreiser, handlereiser og hente/bringereisene som 

også utgjør de fleste reisene 

✓ Bil er dominerende reisemiddel, også på korte turer der gåing og sykling er 

et alternativ 

✓ Negativ utvikling med hensyn til barn og sykling til skolen 

 

Kjennskap og holdninger til «de bærekraftige» reisealternativene  

✓ Kjennskap til, og trygghetsopplevelsen på gang og sykkelveinettet er lav  

✓ Kollektivtransporten har en lav andel av reisene. Publikum mangler 

kunnskap om rutetilbudet og tror tilbudet er dårligere enn det faktisk er 

✓ Behov for å heve statusen på de bærekraftige reisealternativene 

Mobilitetstjenester  

✓ Mangler gode ordninger for bildeling 

✓ Behov for å videreutvikle og utvide ordningen med bysykkel 

✓ Brukerne av kollektivtransport opplever ikke alltid at knutepunkter og 

holdeplasser er godt tilrettelagt for overganger mellom transportmidler 

✓ Mangler en god Maas tjeneste til innbyggerne 

✓ Behov for mer kunnskap om brukernes behov og preferanser for å finne de 

«rette» tiltakene 

✓ Behov for bedre koordinering av mobilitetstiltak mellom ulike aktører i 

byområdet 

✓ Behov for rutiner og løsninger som fanger opp mobilitetshemmende 

forhold 

✓ Behov for å heve egen kompetanse rundt mobilitetspåvirkning 
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Referanser 

i Forklaring av sentrale begreper: 
 
Mobilitet: 
Evne til å komme fra et sted til et annet. Omfatter både egen bevegelse og å bli forflyttet av andre.  
Mobilitet kan også omfatte potensiell mobilitet, herunder mulighet for virtuell forflytning. Potensiell mobilitet kan 
betraktes som en innledende fase til fysisk forflytning. Virtuell mobilitet kan øke tilgjengeligheten uten å øke den fysiske 
mobiliteten. (Kilde. presentasjon Statens vegvesen 2015, Konferanse om bærekraftig mobilitet).  
 
Bærekraftig mobilitet:  
En bærekraftig mobilitet innebærer at mobiliteten ikke er i motstrid til en bærekraftig samfunnsutvikling. En bærekraftig 
samfunnsutvikling skal imøtekomme dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å dekke 
sine. (Kilde. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987). Begrepet bærekraftig henviser til miljømessige, økonomiske 
og sosiale forhold, hvor alle disse tre må være ivaretatt på samme tid for å kunne kalles bærekraftig. 
 
Mobilitetstiltak:  
Mobilitetstiltakene omtales gjerne som de “myke” tiltakene for å fremme bærekraftig transport (Mobility Management, 

MM). I motsetning til "harde" tiltak som f.eks nye bil- og sykkelveier krever mobilitetstiltakene ikke nødvendigvis store 

økonomiske investeringer og kan ha en høy økonomisk nettogevinst; http://evidence-project.eu/index.php. Gjennom å 

endre de reisenes holdninger og adferd skal antall bilreiser reduseres.  Mobilitetstiltakene vil gjerne bestå i informasjon og 

kommunikasjon, organisering av tjenester og koordinere aktiviteter.  

 
ii Urbanet Analyse rapport 50/14 for Statens vegvesen Vegdirektoratet: Nullvekstmålet Hvordan kan   
    den forventede transportveksten fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange. 
iii TØI rapport 1502/2016, Tilgang til kollektivtransport og bruk. Oppfatning kontra virkelighet. 
iv TØI rapport 1383/2014, Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. 
v NAF https://www.naf.no/om-naf/nytt-fra-naf/kobilistene-er-tilbake-/ 
vi TØI rapport 1502/2016, Tilgang til kollektivtransport og bruk. Oppfatning kontra virkelighet. 
vii IRIS Rapport – 2014/187, Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av   
   tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet. 
viii https://www.switchtravel.eu/single-post/2016/08/11/Final-Report-Published 
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