Integrerte transportløsninger på Fornebu

- Hvordan redusere bilbruk og rushtrafikk til og fra Fornebu?

En rapport utarbeidet med støtte fra Transnova og Bærum kommune
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Kapittel 2 – Sammendrag

2 Sammendrag
Trafikken til og fra Fornebu har de siste årene økt i takt med antall arbeidsplasser og beboere på
området. Med om lag 20 000 ansatte på Fornebu har kapasiteten på veiene nådd bristepunktet i
rushtidene, noe som har ført til en økning i antall dager med svært langsom trafikk. I påvente av Tbane, som kommer tidligst i 2021, har dette prosjektet sett på tiltak som kan bidra til å redusere
bilbruk og rushtrafikk til og fra Fornebu frem mot 2020. Prosjektet har blitt gjennomført med
finansiering og støtte fra Transnova og Bærum kommune.
Prosjektet har involvert sentrale interessenter og gjennomført en omfattende spørreundersøkelse
med de ansatte på Fornebu for å forstå hvilke tiltak som kan bidra til bedre trafikkflyt på Fornebu.
Med rapporten ønsker prosjektet å legge grunnlaget for et bredere samarbeid på Fornebu for
prioritering og realisering av tiltak. Figur 1 under viser prosjektets fokus og skisserer de neste stegene
som må til for at trafikkflyten kan forbedres.
Figur 1 Prosjektets fokus og videre arbeid

På bakgrunn av innspill fra interessenter og 3 500 ansattes vurdering av foreslåtte tiltak i
spørreundersøkelsen har prosjektet identifisert seks satsningsområder som kan bidra til bedre
trafikkflyt og mindre CO2-utslipp:
Figur 2 Overordnet løsningsforslag
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De seks satsningsområdene legger alle opp til at færre kjører egen bil alene til og fra Fornebu i
rushtiden. Satsningsområdene vil få størst effekt hvis det i tillegg legges til rette for at to sentrale
støtteelementer raskt kommer på plass. Det første støtteelementet omhandler mer koordinert
informasjonsdeling om reisealternativer for ansatte på tvers av bedriftene. Det andre elementet går
å sikre at ansatte får enkel tilgang til fleksible transportløsninger ved et umiddelbart eller uforutsett
behov for bil på arbeidsplassen.
Per satsningsområde har prosjektet identifisert sentrale tiltak som kan bidra til bedre trafikkflyt og
redusert CO2-utslipp. Under følger en oversikt over identifiserte tiltak per satsningsområde. Tiltak
merket med * angir at tiltaket kan realiseres raskt.
Figur 3 Oversikt over tiltak og prioritering basert på effektpotensiale og implementeringstid

To av satsningsområdene karakteriseres som såkalte quick-wins, ved at de har lav
gjennomføringskompleksitet og relativt høy effekt. Disse satsningsområdene går på å øke antall
ansatte som samkjører til jobb og at det jobbes målrettet med ordninger som bidrar til at
rushtidstoppene jevnes ut. Tiltak under disse satsningene som kan igangsettes og realiseres raskt er
at det inngås samarbeid om bruk av samkjøringsverktøy på tvers av bedriftene og at man sikrer
proaktiv informasjon til de ansatte i forbindelse med rushtidstopper.
Tre av satsningsområdene kan realiseres på mellomlang sikt. Av disse er det flere bussreisende og
mosjonister som har størst effektpotensiale. En satsning på utvidet båttilbud vil være et godt tiltak
for et utvalg ansatte, men satsningen vil føre til økt utslipp av CO₂ og ha en relativt lav påvirkning på
trafikkflyten.
Satsningsområdet som vil ha størst effekt er å sikre at flere reiser med tog. Det er fordi potensielle
togreisende har lang reisevei og CO₂-besparelsene ved at mange bilreisende går over til tog vil være
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betydelig. En satsning på tog innebærer betydelige investeringer og koordinering, og må derfor
betraktes i et mer langsiktig perspektiv.
Konkrete tiltak i kollektivtilbudet som nye ekspressbusser og nye båtruter er basert på en vurdering
av at en gitt andel av de ansatte som etterspør dette faktisk tar i bruk tilbudet. Potensialet for en
utvidelse av kollektivtilbudet må vurderes av fagkyndige trafikkplanleggere og andre interessenter.
Videre må de ses i sammenheng med Ruters overordnede strategi for kollektivtilbudet.

Satsningsområde 1: Flere bussreisende
I spørreundersøkelsen oppgir så mange som 30 % av de som primært reiser med bil til og fra jobb på
Fornebu i dag at de kunne reist med buss hver dag hvis de fikk et bedre tilbud. Respondentene har
oppgitt følgende motivasjonsfaktorer for at de skal reise mer med buss: Kollektivfelt ut av Fornebu
(planlagt ferdig mai 2015), flere ekspressruter i rushtiden, flere avganger og rimeligere Ruterreisekort. Med utgangspunkt i dette foreslår prosjektet fire tiltak. To av tiltakene kan realiseres raskt
og tar for seg hvordan eksisterende busstilbud kan gjøres mer attraktivt for de reisende. To andre
tiltak tar for seg hvordan eksisterende rutetilbud kan styrkes for Fornebu-ansatte. Prosjektet med
utgangspunkt i respondentenes bosted, tilbakemeldinger om hvilken holdeplass de vil reise fra og
preferanser med hensyn til reisevalg, skissert flere nye ruter i rushtiden. Potensialet i disse rutene må
ytterligere detaljeres og vurderes av Ruter og andre interessenter før de eventuelt kan opprettes.
Her følger foreslåtte tiltak:








Innføre rabatt på Ruters reisekort:
Av de store bedriftene på Fornebu er det kun Statoil og EVRY som i dag tilbyr rabatterte
reisekort i samarbeid med Ruter. Det anbefales at bedriftene på Fornebu går sammen med
Ruter for å gjøre mer for å stimulere til økt bruk av buss ved hjelp av rabattordninger.
Gratis prøveabonnement for nye kollektivreisende:
Forskning viser at reisevanene til bilkjørere kan endres betydelig hvis de får mulighet til å
prøve kollektivtransport over en kortere periode. Ved å la ansatte som i dag reiser med bil få
prøve ut kollektivtilbudet gratis kan dette bidra til at mange bilkjørere legger om sine
reisevaner.
Innføre nye ekspressruter i rushtiden:
Prosjektet trekker frem fem nye bussruter fra områder hvor Fornebu-ansatte etterspør
dette. Disse rutene må vurderes i et helhetsperspektiv og ytterligere analyser må til for å
vurdere om det er hensiktsmessig å innføre de:
 Buss til/fra Oslo Bussterminal og Jernbanetorget som går direkte til Fornebu uten å
kjøre innom Nasjonalteateret, Skøyen eller Lysaker.
 Buss som kjører ring 3 mellom Sinsen og Fornebu med minimalt antall stopp
 Buss mellom Slemdal, Hovseter, Røa og Fornebu
 Buss mellom Lommedalen, Bærums Verk, Kolsås og Fornebu
 Buss mellom Hosle, Østerås, Eiksmarka, Jar og Fornebu
Innføre ringbuss som går mellom Rolfsbukta, Lysaker og Skøyen stasjon:
Mange respondenter som reiser med buss og tog opplever at bussene som ankommer
Lysaker i dag er meget fulle, og at kapasiteten er nær bristepunktet. Mange tog stopper på
Skøyen og det er ønske om flere bussavganger til Fornebu herfra. Reisende med båt er også
opptatt av at det er et busstilbud som effektivt kan frakte dem fra Rolfsbukta til
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arbeidsplassen. Det bør derfor vurderes å opprette en ringbuss som går innom anløpsstedet
og bussholdeplassene på Fornebu, Lysaker og Skøyen stasjon for å gi et helhetlig tilbud for
reisende med tog og båt, samt de som bor i området. Grunnlaget for en slik rute må vurderes
videre før den eventuelt kan opprettes.

Satsningsområde 2: Utvidet båttilbud
Av de som i dag primært reiser med bil kunne 8 % tenke seg å reise med båt hver dag hvis tilbudet
ble bedre. Respondentene har oppgitt følgende motivasjonsfaktorer for båt: Buss som går direkte fra
anløpsstedet i Rolfsbukta til arbeidsplassen, mulighet til å ta med sykkel på båten og tilgang til
sykkelløsning mellom arbeidsplassen og anløpsstedet. Med utgangspunkt i respondentenes bosted,
tilbakemeldinger om hvilket anløpssted som det er aktuelt å reise fra og preferanser med hensyn til
reisevalg, har prosjektet foreslått at to eksisterende båtruter inkluderer Rolfsbukta som anløpssted i
rushtiden. Potensialet i disse rutene må ytterligere detaljeres og vurderes av Ruter og andre
interessenter før de eventuelt kan opprettes. I tillegg er det identifisert fire tiltak for å styrke
båttilbudet. Her følger foreslåtte tiltak:










Flere båtruter som stopper innom Fornebu
 Slemmestad – Vollen – Aker Brygge – Vollen – Slemmestad stopper innom Fornebu
 Nesodden – Lysaker – Nesodden stopper innom Fornebu
 Aker Brygge – Fornebu – Aker Brygge vil ha mange passasjerer og har planlagt
oppstart 3. november
Innføre shuttlebuss fra Rolfsbukta
De ansatte etterspør en shuttlebuss fra Rolfsbukta. Dette kan ivaretas ved at det innføres en
ringbuss som stopper innom Rolfsbukta, Skøyen, Lysaker stasjon og arbeidsplassene.
Tilrettelegge båter for å kunne frakte sykler
For mange ansatte vil båt-tilbud fra Nesodden, Aker Brygge, Slemmestad og Vollen være
langt mer attraktivt hvis det er mulig å ha med sykkel på båten. Det bør derfor legges til rette
for at sykkel enkelt kan medbringes på båten.
Trygg sykkelparkering på Aker Brygge
Mange oppgir at en trygg sykkelparkering på Aker Brygge er avgjørende for at de skal reise
med båt til Fornebu. En trygg sykkelparkering like ved anløpsstedet bør derfor opprettes.
Sykkelpool på Rolfsbukta
Flere ansatte etterspør et «bysykkeltilbud» ved anløpsstedet på Rolfsbukta. Det anbefales
derfor at Smartcity Bærum-prosjektet som er startet for å få en sykkelpool mellom Lysaker
og Fornebu inkluderer Rolfsbukta. Løsningen gjør det enkelt for flere å låne og returnere
sykkel før og etter arbeidsdagen.

Satsningsområde 3: Flere togreisende
Av de som i dag primært reiser med bil kunne 17 % tenke seg å reise med tog i stedet, hvis tilbudet
ble bedre. Respondentene har oppgitt følgende motivasjonsfaktorer for tog: Flere bussavganger fra
Lysaker, plass til flere passasjerer på toget og flere innfartsparkeringer for bil ved togstasjonene. I
tillegg er det mange ansatte som er misfornøyde med at mange tog stopper på Skøyen og ikke kjører
helt til Lysaker. På bakgrunn av disse funnene skisserer prosjektet tre hovedtiltak for å øke antallet
ansatte som reiser med tog:

Oktober, 2014

4 | 116

Kapittel 2 – Sammendrag







Plass til flere passasjerer på togavgangene
Spesielt ansatte som reiser fra vest, men også fra sør og nord/øst etterspør bedre kapasitet
på avganger. NSB vil fra desember 2014 og i løpet av 2015 øke frekvens og kapasitet på flere
avganger som går innom Lysaker og Skøyen, samt sette opp tog fra Ski og Østfold til Lysaker
stasjon. Innføringen bør følges opp, og det bør legges press på videre økning av kapasitet på
ruter fra sør og øst/nord
Flere og bedre innfartsparkeringer
Det er mangel på innfartsparkeringer på flere viktige knutepunkter, blant annet Asker og
Sandvika. Det bør gjøres mer for å sikre at ansatte på Fornebu har bedre tilgang til
innfartsparkeringer. I tillegg bør det opprettes flere trygge sykkelparkeringer. Løsningen med
sykkelhotell i Drammen bør innføres ved flere togstasjoner.
Flere avganger og mindre fulle busser fra Lysaker
Det foreslås å innføre en ringbuss som stopper ved Lysaker for å øke antall avganger og
busskapasitet fra Lysaker. Videre analyser vil kreves for å forstå potensialet i en slik rute. Se
satsningsområde 1 for detaljer om dette.

Satsningsområde 4: Flere mosjonister
Av de som primært reiser med bil i dag kunne 8 % tenke seg å gå eller sykle hver dag til arbeidet om
sommeren, hvis det ble lagt bedre til rette for det. I tillegg kunne 5 % tenke seg å gå eller sykle hver
dag om vinteren. Respondentene har oppgitt følgende motivasjonsfaktorer for mosjon: Bedre og
tryggere gang- og sykkelvei og bedre belønningsordninger for de som mosjonerer til jobb. I tillegg
etterspør ansatte ved noen bedrifter bedre garderobefasiliteter. På bakgrunn av disse funnene
foreslår prosjektet fire hovedtiltak for å øke andelen som mosjonerer:








Utbedre gang- og sykkelvei fra områder med mange potensielle reisende
For å øke antallet som mosjonerer til jobb bør utbedringer av gang- og sykkelveier
prioriteres. I Oslo er det spesielt ansatte bosatt i Frogner, Vestre og Nordre Aker,
Grünerløkka og Ullern som etterspør dette. Ansatte fra Bærum etterspør bedre gang- og
sykkelvei fra Eiksmarka, Jar, Bekkestua, Sandvika og Hosle.
Bedre garderobefasiliteter og sykkelparkeringer for de som mosjonerer
Det er stor forskjell på fasilitetene som hvert selskap tilbyr til ansatte som mosjonerer til
jobb. Statoil-ansatte er mest fornøyde, mens en rekke andre bedrifter etterspør bedre
fasiliteter. Der ansatte etterspør bedre fasiliteter bør det vurderes utbedringer og/eller
informeres bedre om det eksisterende tilbudet.
Opprette bedre incentivordninger for de som mosjonerer
Det er mulig å øke andelen syklister betraktelig gjennom gode incentivordninger. DNV GL,
som holder til på Høvik, har økt antallet arbeidsreiser på sykkel betraktelig gjennom å innføre
et trappetrinnsbasert bonussystem. Den enkelte bedrift bør vurdere et tilsvarende system.
Legge til rette for bedre snørydding om vinteren
De ansatte på Fornebu etterspør bedre rydding av sykkelveier om vinteren. For å øke
andelen som sykler til og fra jobb vinterstid bør det jobbes for at hovedsykkelveier til Lysaker
og videre til Fornebu holdes fremkommelige til tross for snøfall.
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Satsningsområde 5: Tilrettelegging for samkjøring
Av de som i dag primært reiser med bil kunne 12 % tenkt seg å samkjøre med andre til jobb hver dag
hvis det ble lagt til rette for det. Ansatte som er interessert i samkjøring er også åpne for å samkjøre
med ansatte i andre bedrifter. Kun 8 % av ansatte som vil samkjøre ønsker kun å gjøre det med
ansatte i sitt eget selskap. Det er derfor stort potensiale for å ha et felles system for samkjøring på
tvers av selskapene på Fornebu. Respondentene har oppgitt følgende motivasjonsfaktorer for
samkjøring: En brukervennlig web-portal og/eller app, tilgang til kollektivfelt hvis man er flere enn tre
i bilen og prioriterte parkeringsplasser. På bakgrunn av disse funnene trekker prosjektet frem tre
hovedtiltak:








Inngå samarbeid om bruk av samkjøringsverktøy
Bedriftene på Fornebu bør inngå et samarbeid om bruk av samkjøringsverktøy som gjør det
enkelt å registrere faste reiseruter fra forskjellige områder og la ansatte på tvers av selskaper
på Fornebu avtale og koordinere daglige reiser. De ansattes bruk av løsningen bør bli frontet
og synliggjort av bedriftene på Fornebu gjennom f.eks. intranett og informasjonsskjermer
som viser samkjøringsruter og suksesshistorier ved samkjøring. Flere løsninger for samkjøring
finnes allerede på markedet i dag.
Innføre reserverte parkeringer for ansatte som samkjører
Attraktive parkeringsplasser bør reserveres til bilkjørere som samkjører. Dette kan for
eksempel være parkeringer som har kort gangavstand til kontoret.
Gi ansatte som samkjører tilgang til kollektivfeltet
Samkjørere med tre eller flere i bilen bør gis lov til å anvende kollektivfeltet ut av Fornebu,
som er planlagt ferdigstilt i mai 2015.
Innføre kompensasjon for ansatte som bruker sin bil til samkjøring
Selskapene på Fornebu kan skape incentiver til ansatte som velger å disponere sin bil til
samkjøring. Dette kan være i form av en skattbar bonusordning basert på antall kilometer
den ansatte har fraktet andre ansatte til Fornebu.

Satsningsområde 6: Utjevning av rushtidstopper
I dag er det et økende problem at reisetiden til og fra Fornebu blir lengre og mer uforutsigbar.
Reisetidsdata delt av Ruter viser at det i det siste året har blitt stadig flere tilfeller der reisetiden ut av
Fornebu er mer enn 8 minutter mot normalt 4 minutter. Selskapene på Fornebu bør derfor gå
sammen og koordinere tiltak på tvers som gjør at flere tilpasser reisevanene sine. Et viktig
fokusområde blir å redusere antall som reiser på den tiden i rushtiden hvor belastningen på veinettet
er størst. I dag er det ingen initiativer som oppfordrer ansatte til å bli hjemme eller unngå rushtiden
for å forbedre trafikkflyten. På bakgrunn av disse funnene skisserer prosjektet følgende hovedtiltak:






Stimulere til at flere arbeider hjemmefra ved anledning
Ansatte på Fornebu kan ha en kvote med dager som de kan bruke til å arbeide hjemmefra.
Dette vil være på dager med høy forventet trafikkbelastning for å bidra til bedre trafikkflyt.
Stimulere til at flere kjører til og fra jobb utenfor rushtidene
De ansatte bør aktivt informeres om fordeler ved å reise til og/eller fra Fornebu utenfor
rushtiden.
Bedre felles planlegging av informasjon om rushtidstopper
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Bedriftene på Fornebu bør samarbeide om koordinert kommunikasjon rundt utfordrende
utfartsdager eller spesielle hendelser der trafikkbelastningen forventes å være høy. På denne
måten vil man stimulere de ansatte til å ta bevisste valg rundt transportmiddel, og når de
reiser inn og ut av Fornebu på dager med stor sannsynlighet for utfordringer.
I tillegg til de seks satsningsområdene er det to støtteelementer som er sentrale for å sikre at
skisserte tiltak lykkes på en effektiv måte. Disse dreier seg om å legge til rette for at ansatte er
informert om alternative måter å reise på, og at de har et tilbud som gir dem høy grad av fleksibilitet
hvis de velger ikke å reise med bil.

Støtteelement 1: Koordinert informasjon og bevisstgjøring
Bedriftene og eiendomsselskapene på Fornebu må jobbe tettere for å skape kontinuerlig bevissthet
rundt alternative transportformer til bil. For å oppnå dette bør det opprettes et informasjonsforum
som sikrer at skreddersydd informasjon blir sendt ut til de ansatte. Hvis det for eksempel lanseres en
ny bussrute fra et område, må Fornebuansatte på tvers av bedriftene som bor i dette området
effektivt informeres om det nye tilbudet. Ved å gi de ansatte oppdatert informasjon om hvor mange
som kjører bil i området der de bor og suksesshistorier om hvordan bilbruk har blitt redusert vil
terskelen for å endre reisevaner reduseres.
Videre bør det i selskapene informeres om avgangstider og forventet reisetid basert på
sanntidsinformasjon for ulike transportløsninger på f.eks. strategisk plasserte informasjonsskjermer.
Målrettet og skreddersydd informasjon kan på denne måten effektivt redusere bilbruk og rushtrafikk.

Støtteelement 2: Fleksible transportløsninger på Fornebu
Mange reiser i dag med bil fordi de ønsker fleksibilitet hvis noe uventet skjer, som f.eks. et møte i
sentrum eller at et sykt barn må hentes i barnehagen. Ved at ansatte på Fornebu tilbys og læres opp i
bruk av alternativer som gir de like mye fleksibilitet, bør det være mulig å få flere til å ha
kollektivtransport eller mosjon som hovedtransportmiddel til og fra Fornebu. En suksessfaktor er at
ansatte går over til å bruke bilpool til reiser i arbeidstiden og til private ærend der de trenger bil. Et
caseeksempel å strekke seg etter er DNV GL som i dag har 10 biler i sin bilpool som i snitt benyttes ca
to turer i døgnet hver. Bilene blir også lånt av de ansatte til private formål på kveldene og i helgene.
Hadde bruken av bilpool vært tilsvarende blant ansatte på Fornebu ville man trengt omtrent 80-90
bilpool-biler.

Realisering av satsningsområder og støtteelementer
For å realisere satsningsområdene foreslås det at det settes opp en arbeidsgruppe på tvers av de
største selskapene som sammen jobber om å realisere mål om en redusert andel som reiser med bil
til arbeidet og en økt andel som mosjonerer. Arbeidsgruppen bør møtes månedlig for oppfølging av
en felles tiltaksplan. Det bør samarbeides tett med eksisterende interessegrupper som Bane-Buss-Båt
(BBB), Fornebualliansen og Ruter1.

1

BBB består av beboere via følgende velforeninger: Snarøen Vel, Langodden Vel og Foreningen til Fornebos
Vel. Ansatte via følgende bedrifter: Statoil, Telenor, Aker Solutions, EVRY. Fornebualliansen består av IT
Fornebu, Koksa eiendom, KLP eiendom, OBOS og Telenor
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3 Innledning
Det er i dag ca. 19 500 arbeidsplasser på Fornebu, og det er lagt til grunn om lag 11 000 nye
arbeidsplasser i vekstplanene for Fornebu (Budstikka, 2013). En sterk vekst i antallet ansatte de siste
årene har medført at trafikkbelastningen har økt og vil fortsette å øke fremover. På samme tid har
ikke utbyggingen av et helhetlig kollektivsystem fulgt etter. I kommunedelplanene for Fornebu som
dannet grunnlaget for utbyggingen var bl.a. en baneløsning skissert som en viktig del av
kollektivtilbudet (Bærum kommune, 1999). T-bane til Fornebu er nå vedtatt med tidligst antatt
åpning etter 2021, men finansieringen er ikke endelig fastlagt.
I påvente av T-bane er det iverksatt ulike tiltak for å redusere trafikkbelastningen, der prøvedrift for
båt til og fra Aker Brygge med oppstart i november 2014 og et nytt kollektivfelt på Fornebu fra 2015
er de viktigste tiltakene. For å imøtegå fremtidig trafikkbelastning er det imidlertid et tydelig behov
etter å se på tiltak som kan redusere rushtrafikken de kommende årene.
Gjennom prosjektet «Integrerte transportløsninger på Fornebu» har SmartCity Bærum sammen med
Accenture tatt sikte på å kartlegge og anbefale konkrete løsninger for bedre trafikkflyt til og fra
Fornebu. Prosjektet har igjennom intervjuer med representanter fra bedriftene på Fornebu,
løsningsleverandører som bl.a. Ruter og viktige interessenter søkt å kartlegge transportsituasjon og
behov for ansatte på Fornebu. Ved å ivareta innsikten fra disse møtene og tidligere rapporter om
temaet, bl.a. Transportøkonomisk Institutts kartlegging av reisevaner hos Statoil-ansatte, har
prosjektet sendt ut en spørreundersøkelse til om lag 8 500 ansatte i Accenture, Aker Solutions,
Broadnet, EVRY, HP, Statoil og Telenor. Målet med undersøkelsen har vært å forstå hvilke tiltak som
de ansatte etterspør for å sikre en bedre trafikkavvikling. Prosjektet har mottatt svar fra ca 3500
respondenter, noe som kan betraktes som et representativt bilde av hele populasjonen av
arbeidstakere på Fornebu.
Denne rapporten skal beskrive de viktigste funnene fra spørreundersøkelsen og bruke innsikten om
ansattes reisevaner fra tidligere prosjekter for å anbefale konkrete tiltak som vil redusere bilbruk og
rushtrafikk til og fra Fornebu.
SmartCity Bærum vil igjennom prosjektet:


Tydeliggjøre transportsituasjon og behov for ansatte på Fornebu



Kartlegge drivere og barrierer for ulike tiltak som kan redusere biltrafikk og motivere for
alternative transport og kommunikasjonsformer



Tilrettelegge samarbeid mellom bedrifter på Fornebu for effektiv gjennomføring av tiltak



Bidra til at Fornebu blir et foregangseksempel for smarte og miljøvennlige transportløsninger
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4 Metode
4.1

Om rapporten

4.1.1 Avgrensninger
Denne rapporten har fokus på hvordan bilbruk og rushtrafikk til og fra Fornebu kan reduseres. Den
avgrenser seg til de ansattes arbeidsreiser til og fra Fornebu, og gjør derfor ingen vurderinger
omkring reisevanene til de som bor på Fornebu. Denne avgrensningen er gjort fordi de som bor på
Fornebu i hovedsak reiser «mot rushet» morgen og ettermiddag og dermed ikke opplever samme
køproblematikk som de som arbeider på Fornebu. De som bor på Fornebu vil imidlertid også
begunstiges av flere av tiltakene som foreslås i rapporten. Enkelte av prosjektets forslag for å
forbedre reisetilbudet for Fornebuansatte kan svekke tilbudet til andre reisende. Dette bør inngå i en
helhetsvurdering ved eventuell detaljering og iverksettelse av tiltak.
De foreslåtte satsningsområdene og støtteelementene i rapporten er utarbeidet på bakgrunn av en
iterativ prosess hvor man har gått fra et stort antall mulige tiltak som kan redusere bilbruk og
rushtrafikk, til et begrenset antall samlet under seks hovedkategorier. I denne prosessen ble det først
utarbeidet et hypotesetre som søkte å avdekke helheten av alle tiltak som kan være med på å
redusere bilbruk, bl.a. basert på tidligere kartlegging av reisevaner hos Statoil-ansatte på Fornebu
(Hjorthol et.al, 2014). Dette ble justert med støtte fra lokale og internasjonale ressurser med erfaring
fra lignende prosjekter. Erfaringer fra andre SmartCity-prosjekter og gode erfaringer fra andre land
ble også her ivaretatt i så stor grad som mulig. Dette ble så presentert for representanter fra alle
bedriftene som har deltatt i spørreundersøkelsen samt viktige interessenter og løsningsleverandører
for kvalitetssikring. Sluttrapporten ble sendt ut på høring for at deltakerbedriftene og sentrale
interessenter kunne gi innspill til rapportens innhold og form. Tilbakemeldinger har blitt ivaretatt i så
stor grad som mulig.
Det er lagt til grunn i rapporten at de tiltak som er identifisert skal vurderes på bakgrunn av hvor
effektive de er i å redusere CO2-utslipp, køer, og antall ulykker og samtidig øker trivsel og gir positive
helseeffekter. På samme måte har tiltak blitt vurdert etter hvor komplekse de er å gjennomføre i
form av investerings- og driftskostnader, koordinering og innføringstid. For å redusere bilbruk og
rushtrafikk er det foreslått en rekke tiltak innenfor seks satsningsområder som direkte kan redusere
antall biler og dermed har en direkte effekt.
Hvert av disse områdene kan forsterkes ved mer målrettet informasjon omkring alternative
reisemåter til bil og ved å innføre ordninger som gir fleksibilitet der den ansatte i dag typisk har
behov for å disponere egen bil. Dette omtales i to delkapitler som støtteelementer.
4.1.2 Innhold i rapporten
I kapittel fire beskrives metode og data som er brukt som grunnlag for resultatene som er presentert
i denne rapporten. Her legges det frem hvordan prosjektet har kommet frem til satsningsområdene
som blir vurdert i spørreundersøkelsen og hvordan spørreundersøkelsen ble utarbeidet. I kapittel
fem beskrives nåsituasjon på Fornebu og hva som er grunnlaget for at det er behov for tiltak som kan
redusere bilbruk og rushtrafikk. I kapittel seks blir de respektive satsningsområdene og tilhørende
støtteelementer gjennomgått. Her vil det beskrives hva som er nåsituasjon innenfor de ulike
områdene og hva som kan gjøres innenfor hvert av disse for å redusere andelen bilkjørere og
rushtrafikk. For hvert av satsningsområdene vil det bli vurdert hvilke effekter i form av bl.a. redusert
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CO2-utslipp og kompleksitet som er forbundet med å innføre ulike tiltak. Det vil i tillegg beskrives
hvordan mer målrettet informasjon og bedre fleksiblitetsordninger kan bidra til å redusere ansattes
bruk av bil. Dette vil omtales som «støtteelementer». I kapittel syv presenteres ulike typiske
brukerscenarioer på en enkel og kortfattet måte. Disse illustrerer hvordan integrerte
transportløsninger kan bidra til at ansatte på Fornebu gjør mer opplyste valg og får mer effektive
reiser til og fra jobb. Kapittel åtte vil legge en overordnet handlingsplan for oppfølging av prosjektet.

4.2

Om spørreundersøkelsen

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant om lag 8 500 ansatte på Fornebu for å innhente
informasjon om de ansattes arbeidsreise og reisevaner i dag og måle deres holdninger og motivasjon
rundt ulike tiltak som kan forbedre trafikkflyten.
I utarbeidelsen av spørreundersøkelsen ble det vektlagt at denne i så stor grad som mulig skulle
ivareta innsikten fra Transportøkonomisk institutts undersøkelse av reisevaner hos Statoil på
Fornebu. Transportøkonomisk institutt og Statoil ble derfor konsultert i denne prosessen. Siden Ruter
er den viktigste interessenten med tanke på kollektivtilbudet har også prosjektet gått i dialog med
Ruter for bedre å forstå eksisterende løsninger og mulighetsrom. I tillegg har tilbydere av bilpool blitt
konsultert for å forstå potensialet ved andre fleksible transportløsninger enn egen bil.
Videre har det blitt vektlagt at spørreundersøkelsen skal være basert på å måle holdninger og
motivasjon omkring ulike tiltak som forbedrer trafikkflyten. På bakgrunn av en helhetlig
datainnsamling, som beskrevet i kapittel 4.1., bygger spørreundersøkelsen derfor på eksisterende
innsikt om reisevaner og hvilke tiltak som kan være effektfulle for å redusere bilbruk og rushtrafikk.
Den første delen av spørreundersøkelsen undersøker de ansattes reisevaner i dag og hvor de reiser
fra. Dette inkluderer bl.a. spørsmål om hvor de ansatte bor, hvor mange dager i uken de arbeider fra
Fornebu, hvilke transportmidler de anvender på deres arbeidsreise sommer og vinter, ankomst og
avreise fra jobb, og hvor ofte de har møtereiser.
Den andre delen av spørreundersøkelsen introduseres med en oversikt over de seks
satsningsområdene for redusert bilbruk og rushtrafikk som prosjektet har identifisert. Også begge
«støtteelementene» som skal bidra til redusert bilbruk introduseres for respondenten. I denne delen
av spørreundersøkelsen kartlegges det hvor ofte de ansatte vil ønske å reise med ulike alternative
transportformer dersom tilbudet ble bedre og hvilke motivasjonsfaktor som nettopp er avgjørende
for å gi de et bedre tilbud.
Spørreundersøkelsen har blitt gjennomført ved at invitasjon til å delta ble sendt ut via e-postadresser
til ansatte i de syv bedriftene i uke 37 og 38 2014. Bedriftene tok selv ansvar for å distribuere og følge
opp undersøkelsen, basert på føringer fra prosjektet. Det ble sendt ut en purring ca. 1 uke etter at
undersøkelsen ble sendt ut, og spørreundersøkelsen ble lukket ved starten av uke 40 og den var åpen
for bedriftene i 2-3 uker. Totalt var det 3447 ansatte fra bedriftene som ga svar som kunne brukes
videre i analysen. Dette gir en gyldig svarrate svarrate på ca 41 % på tvers av selskapene. I tillegg var
det 47 respondenter som har besvart undersøkelsen som ikke tilhørte selskapene under. Ikke alle har
svart på alle spørsmålene, slik at N, som indikerer antall i tabeller og figurer, vil variere når resultater
fra spørreundersøkelsen presenteres.
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Figur 4 Deltakende selskaper

Selskap
Accenture

Mottatt undersøkelse Gyldige svar

Svarrate

~800

236

30 %

~2500

1120

45 %

~300

173

58 %

~2000

711

36 %

~250

117

47 %

Statoil

~1850

788

43 %

Telenor

~800

302

38 %

~8500

3447

41 %

Aker Solutions
Broadnet
EVRY
HP

Totalt

Hvis man ser på antall respondenter fra de ulike selskapene skiller Aker Solutions, Statoil og EVRY seg
ut med høy andel respondenter. Et betydelig antall respondenter besvarte også spørreundersøkelsen
i Accenture, Broadnet, HP og Telenor.
En stor andel av respondentene kommer fra de indre og nord-vestlige delene av Oslo, samt fra Asker
og Bærum kommune. Til sammen utgjør dette nesten 2250 av respondentene. Utvalget som har
besvart undersøkelsen er noe mannsdominert med 67 % menn og 33 % kvinner. Dette må dog anses
som representativt da teknologibedriftene i utvalget i stor grad kjennetegnes av en høyere andel
ansatte menn enn kvinner (eksempelvis er kvinneandelen i IT-bransjen generelt på 19 %, mens den
er 34 % i Telenor group og 23 % i EVRY2).

2

Se http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2012/03/Corporate-Governance-Report-2013.pdf og
https://www.evry.no/bedrift/investor/bors-og-pressemeldinger/evry-vant-oda-prisen-1787269/
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5 Nåsituasjon og videre utvikling på Fornebu
5.1

Nåsituasjon for trafikken på Fornebu

Da Oslo Lufthavn Fornebu ble nedlagt i 1998 hadde arbeidet med planlegging for etterbruk av
området allerede vært i gang i lang tid. I den første kommunedelplanen for Fornebu ble det lagt opp
til at det skulle bygges om lag 5000 boliger og 14 500 arbeidsplasser. Dette ble senere utvidet til
6000 boliger og 20 000 arbeidsplasser i kommunedelplan 2 (Bærum kommune, 1999). I dag er det ca
19 500 som jobber og nærmere 6000 som bor på Fornebu3.
Tabell 1 Fordeling av ansatte per arbeidsted (2013)

Selskap

Antall ansatte

Telenor

4400

Aker Solutions

3820

Statoil

2150

EVRY

2000

IT Fornebu (Technopolis/ Koksa eiendom) - flere bedrifter

1450

Hewlett-Packard, Ventelo, Ericsson, Software Innovation m.fl.

1300

Backe Gruppen, Euforum, Aveva m.fl.

450

KLP - Fornebu senter m/ butikker

400

Accenture

300

Scandic Fornebu

150

Quality Hotel Expo

150

Radisson Blu Park Hotel

80

Aspelin Ramm

300

Andre mindre bedrifter og skoler på Fornebu
Totalt antall arbeidsplasser

2550
19500

Kilde: Asker og Bærum Budstikke

I utarbeidelsen av planer for utviklingen av Fornebu for næringseiendommer og boliger har
trafikkavviklingen vært et sentralt spørsmål. I planene for området ble det lagt opp til et
kollektivsystem bestående av en kombinasjon av bane og buss med supplerende fergetrafikk fra

3

Bærum kommunes befolkingsprognose
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terminal i Rolfsbukta. I fravær av baneløsning er det påpekt at spesielt et kollektivfelt for buss er
nødvendig for å sikre god forbindelse til kollektivknutepunktet Lysaker.
Antallet som jobber på Fornebu har i dag nådd det antall som ble lagt til grunn i planene for Fornebu.
Utbygging av kollektivsystemet har derimot ikke fulgt etter. Dette har ført til at veinettet er
underdimensjonert for dagens trafikkbelastning. I de senere årene har dette ført til en
trafikkavvikling i rushtiden som i enkelte tilfeller beskrives som «kaotisk». Trafikktellinger
gjennomført av Statens Vegvesen på Snarøyveien (FV166) i krysset ved Oksenøyveien understreker at
antallet kjøretøy i rushtrafikken er voksende (se Figur 5).
Figur 5 Antall kjøretøy i rushtrafikken inn og ut av Fornebu

Kilde: Statens Vegvesen, Accenture-analyse

Trenden i denne trafikktellingen har blitt fulgt opp av en økning i reisetid de senere årene. Basert på
tall fra Ruter (GPS data fra bussene som reiser inn og ut av Fornebu) ser man at gjennomsnittlig
reisetid i rushtrafikken mellom kl.16 og 16:30 ut av Fornebu i dag er om lag 7 minutter, sett opp mot
en normal reisetid på 4 minutter. Reisetiden i ettermiddagsrushet har økt med 25 % siden 2012.
Figur 6 Utvikling i reisetid (minutter) mellom Fornebu Vest – Lilløyveien kl. 16 – 16:30

Kilde: Accenture-analyse basert på Ruter-data

Utfordringene er mindre om morgenen. Her har gjennomsnittlig reisetid kun økt med 10 % siden
2012. I snitt tar det nesten 7 minutter å komme seg fra Lysaker Stasjon til Fornebu Vest. Estimert
reisetid uten trafikk er 4 minutter.
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Figur 7 Utvikling i reisetid (minutter) mellom Lysaker stasjon – Fornebu Vest kl. 08:30-09:00

Kilde: Accenture-analyse basert på Ruter-data

At reisetiden for de ansatte på Fornebu er 3 minutter lengre enn normalt på morgenen og om
ettermiddagen har en estimert samfunnskostnad ca. 36,5 millioner kroner i året4.
Dette bildet bekrefter langt på vei de trafikksimuleringer som ble utført av Statens Vegvesen i 2011
med eksisterende trafikk og estimert trafikkvekst. Disse simuleringene viste at ved full utbygging på
Fornebu som skissert i kommunedelplan 2, med om lag 19 500 arbeidsplasser og 2500 boliger (ca.
dagens situasjon) og i tillegg utbygging av kjøpesenteret på Fornebu, så ville vegnettet bli
overbelastet, spesielt om ettermiddagen. I rapporten beskrives det at «I Snarøyveien avvikles kun
cirka 70 - 75 % av den etterspurte trafikken. Simuleringene viser også tidvis kø hele vegen fra
Widerøveien tilbake til krysset ved Rolfsbuktveien i retning mot E18. Som følge av dette er det også
flere kilometer med kø i flere av sideveiene.» (Statens Vegvesen, 2011).
5.1.1 Fornebuansattes reisevaner i dag
Figur 6 og 7 under viser hovedtransportmiddelet til de som jobber på Fornebu i sommer- og
vinterhalvåret. De fleste reisende benytter seg av enten bil eller buss til arbeidet. Deretter er tog og
sykkel/gange populære måter å komme seg til arbeidet på. Av andre transportmidler som nevnes er
båt, bilpassasjer og motorsykkel.
Figur 8 Fornebuansattes primære transportmiddel i sommer- og vinterhalvåret (N=3464)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Oppgitt transportmiddel på den siste delen inn til Fornebu korresponderer i stor grad med de
ansattes primære transportmiddel. Unntaket er togreisende som enten tar bussen eller mosjonerer
(går/jogger eller sykler) på den siste strekningen inn til Fornebu.

4

Dette forutsetter at reisetiden inn til Fornebu for reisende fra retning Sandvika og Smestad er like lang som
fra Lysaker
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Figur 9 Oppgitt transportmiddel på arbeidsreisen inn til Fornebu (N=3429)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Reisevaner i forskjellige områder
De ansatte på Fornebu bor primært i Oslo, Bærum og Asker, men det er også en stor andel ansatte
som bor lenger unna. I forbindelse med reisevaneundersøkelsen for Statoil-ansatte utarbeidet
Transportøkonomisk Institutt (TØI) en oversikt over hvor ansatte på Fornebu bor (Figur 10).
Figur 10 Fornebuansattes bosted (4. kvartal 2012)

Kilde: Transportøkonomisk Institutt

Det er stor forskjell på reisevanene til de ansatte, basert på hvor de bor. Det er størst andel
kollektivreisende blant ansatte som bor i Oslo, men dette varierer på tvers av bydelene. Bydelene
Frogner, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo har relativt lav andel bilførere og
mange bussreisende til Fornebu. Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Nordstrand og Østensjø har
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fortsatt en stor andel bilreisende, mellom 38 og 54 %. Som alternativ til bil er det mest populære
transportmiddelet buss, etterfulgt av mosjon.
Figur 11 Primært transportmiddel for ansatte bosatt i Oslo i sommerhalvåret, justert for populasjonen (N=1532)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

I Bærum er andelen bilreisende betydelig større enn i Oslo. Spesielt i Lommedalen og Bærums Verk
er det en meget høy andel bilreisende og veldig få som reiser kollektivt. Det er så å si ingen som
reiser med tog, med unntak av noen ansatte som bor i Sandvika.
Figur 12 Primært transportmiddel for ansatte bosatt i Bærum i sommerhalvåret, justert for populasjonen (N=450)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

I Asker er andelen togreisende betraktelig høyere, men også her er det meget høy andel bilreisende.
Fra noen områder, som Heggedal og Hvalstad er tog allerede et relativt populært alternativ til bil på
arbeidsreisen.

Oktober, 2014

16 | 116

Kapittel 5 – Nåsituasjon og videre utvikling på Fornebu

Figur 13 Primært transportmiddel for ansatte bosatt i Asker i sommerhalvåret, justert for populasjonen (N=287)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Utenfor Oslo, Bærum og Asker er det meget stor variasjon i andel bilreisende. Lørenskog, Lier og
Drøbak står frem med stor andel bilreisende. Fra Nesodden reiser en stor andel med båt via Lysaker.
Fra mange områder er det også mange som reiser med tog, spesielt Oppegård, Ski og Drammen.
Figur 14 Primært transportmiddel for ansatte bosatt i andre områder i sommerhalvåret, justert for populasjonen (N=464)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

De ansattes ankomst og avreise fra jobb er konsentrert rundt midten av rushtidene. Ca 67 % av de
ansatte ankommer jobb midt i rushtiden om morgenen og 76 % forlater jobb i rushtiden om
ettermiddagen (se Figur 15).
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Figur 15 Ankomsttid om morgenen og avreise om ettermiddagen i rushtidene

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

5.2

Fremtidig vekst i trafikken på Fornebu

Økt trafikk og større utfordringer med trafikkavviklingen i rushtiden de seneste årene gjør at tiltak
som kan imøtegå trafikkutfordringene på kort sikt er høyst nødvendige. Dette understrekes av
planlagt vekst på Fornebu de kommende årene utover det som er lagt til grunn i
kommunedelplanene (Budstikka, 2013). Fornebuporten som vil huse Aker Solutions, Kværner, Kiwi
m.fl. (se Figur 16) vil totalt bety omkring 3200 ansatte når bygget er ferdig i 2016, men et stort antall
av disse vil flytte inn allerede i løpet av 2015. Statoil er i ferd med å leie ut 300 ekstra arbeidsplasser
til andre selskaper i sitt bygg, i tillegg åpnes det snart et nytt kontor på Oksenøen Bruk som kan huse
350 ansatte. Dette tilsvarer en økning av ansatte på 17 %, før en eventuell T-bane kommer på plass i
2021. Så fort man vet når T-banen kommer planlegges det å bygge ut Koksa området til å huse ca.
7500 ansatte.
Figur 16 Nåværende og kommende arbeidsplasser på Fornebu

Kilde: Fornebuporten, Øksenøen Bruk, Koksa Eiendom

Befolkningen på Fornebu er også voksende. Prognoser tilsier at antallet beboere på Fornebu vil vokse
i tråd med det som er lagt til grunn i kommunedelplan 2, fra om lag 5 000 i dag til ca. 12 000 i 2020.
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Figur 17 Befolkningsprognose for Storøya skolekrets

Kilde: Bærum kommune, Utviklingsenheten

5.3

Tiltak for trafikkreduksjon

Som en følge av den sterke veksten i antall arbeidsplasser og antallet beboere er det behov for å
iverksette tiltak for å imøtegå utfordringene ved økt trafikk på Fornebu. På bakgrunn av dette er det
blitt satt i gang en rekke tiltak de siste årene. Kapitlene under vil ta for seg de viktigste.
5.3.1 Eksisterende tiltak
Fra november i år (2014) vil det settes opp prøvedrift for båt mellom Rolfsbukta og Aker Brygge med
kapasitet for ca. 150 passasjerer i halvtimen fra Aker Brygge i morgenrushet (07:00 – 09:00) og fra
Rolfsbukta i ettermiddagsrushet (15:00 – 18:00), se markert i gult i Figur 18 under. Båttilbudet vil
være aktuelt først og fremst for de som er bosatt i sentrum og vil fungere som en avlastning for
busstrafikken som kommer fra sentrum og inn mot Fornebu.
Et nytt kollektivfelt er også under utarbeidelse på Fornebu fra rundkjøringen ved busstoppet IT
Fornebu frem til der Snarøyveien krysser Oksenøyveien, markert i blått i Figur 18. Dette vil være klart
sommeren 2015 og har som hovedformål å øke fremkommeligheten for bussene i
ettermiddagsrushet ut av Fornebu. Dette vil gi en mer forutsigbar reisetid ut av Fornebu, noe som er
spesielt viktig for de som skal videre med buss eller tog fra Lysaker stasjon.
Figur 18 Anløpssted for båt i Rolfsbukta og nytt kollektivfelt på Fornebu

Kilde: Statens Vegvesen, Googlemaps, Ruter.no

Videre har bedrifter på Fornebu iverksatt ulike initiativ for å få flere ansatte til å kjøre kollektivt eller
sykle/gå til jobben. Disse initiativene inngår i bedriftenes innsats for å gjøre arbeidshverdagen bedre
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for de som jobber på Fornebu. Eksempler på disse tiltakene er sykkelkampanjer og
bedriftsmedlemskap i en bilpool som kan brukes til arbeidsreiser. Statoil har en egen buss for Statoilansatte. Bussen har en rekke avganger fra Oslo sentrum og omegn i rushtidene fra sentrale
knutepunkt. Bedrifter og eiendomsutviklere på Fornebu har også jobbet tett med Ruter for å sikre at
kollektivtilbudet har blitt utvidet i takt med utbyggingen. Som et eksempel jobbet Statoil med Ruter
for å sikre en 20 % økning i antall avganger til og fra Fornebu i rushtidene for å kunne tilby et
tilfredsstillende kollektivtilbud da Statoil flyttet til Fornebu i 20125.
5.3.2 Tiltak på lengre sikt
Det er tydeliggjort i estimater som er utarbeidet i kommunedelplanene og rapporter utarbeidet av
bl.a. Ruter at T-bane er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig trafikkavvikling på Fornebu (Ruter a,
2011). T-bane til Fornebu er vedtatt, og i regjeringens handlingsplan for kollektivtransport er statlig
finansiering til dette prosjektet en prioritet (Samferdselsdepartementet, 2014). Hvis byggeplan og
forberedende arbeider starter nå, kan imidlertid tidligste byggestart bli i 2016-2017, og tidligste
ferdigstillelse vil være i 2021-2022 (Dagens Næringsliv a, 2014). Dette er svært viktig for utbyggerne
på Fornebu og vil være avgjørende for attraktiviteten til Fornebu som arbeidsplass og bosted i årene
fremover.
På lang sikt er det også planlagt en vestre lenke fra E-18 og inn til Telenor Arena som avlaster
trafikken som i dag kjører via Lysaker og forbi Oksenøyveien på vei inn til Fornebu. Dette vil redusere
trafikkbelastningen i området omkring krysset ved Oksenøyveien og Snarøyveien. Når denne vil
ferdigstilles er fortsatt uklart.
5.3.3 Ytterlige behov på kort sikt
Dette kapittelet har vist at det allerede er store trafikkutfordringer på Fornebu, og at utfordringene
kommer til å øke de kommende årene. Det eneste foreslåtte tiltaket som kan gjøre en virkelig
forskjell er T-bane, men denne vil tidligst være på plass i 2021. Det er derfor viktig for ansatte og
beboere på Fornebu at det skisseres helhetlige tiltak som kan sikre at trafikkutfordringene dempes
de kommende årene. Det neste kapittelet vil skissere en rekke tiltak som kan bidra til nettopp dette.

5

Intervju med Sissel Sunde, Statoil
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6 Satsningsområder og støtteelementer
For å redusere bilbruk og rushtrafikk har prosjektet formulert seks satsningsområder som hver
inneholder en rekke tiltak. Hvert satsningsområde har blitt vurdert etter effektpotensiale og
kompleksitet. Effektpotensiale omfatter mulighetene for CO2-reduksjon og en kvalitativ vurdering av
effekter som trivsel, reduserte ulykker, reisetid og helse. Kompleksitet er en ren kvalitativ vurdering
av investeringer og driftskostnader som hvert av satsningsområdene vil generere, samt
koordineringsbehov og innføringstid. Modellen for vurdering og overordnet evaluering av
satsningsområdene kan ses i figuren under.
Figur 19 Modell for vurdering og av satsningsområder

To av satsningsområdene karakteriseres som såkalte quick-wins, ved at det har lav
gjennomføringskompleksitet og relativt høy effekt. Disse satsningsområdene går på å øke antall
ansatte som samkjører til jobb og at det jobbes målrettet med ordninger som bidrar til at
rushtidstoppene jevnes ut.
Figur 20 viser ytterligere detaljer om satsningsområdene. Som man kan se har alle områdene positiv
CO2-effekt med unntak av et utvidet båttilbud. CO2-utslipp på båtreiser per personkilometer er
såpass høyt at tiltaket ender opp med å ha en negativ CO2-effekt, til tross for at mange reisende får
kortere reisevei og unngår å reise med bil. Det at flere reiser med buss og tog har størst innvirkning
på kortsiktig og langsiktig CO2-utslipp. CO2-potensiale og kvalitative gevinster vil bli kommentert
ytterligere i påfølgende kapitler om hvert satsningsområde.
Når det gjelder kompleksitet vil satsning på tog og mosjon medføre mest investeringer, da det
innebærer utbygging av infrastruktur som f.eks. flere parkeringer og forbedring av gang- og
sykkelveier. Driftskostnadene er størst der hvor man ser på måter å utvide transporttilbudet, som for
buss og tog. Koordineringsbehov og innføringstid er tett knyttet sammen, og øker spesielt der hvor
mange forskjellige interessenter må involveres, som for eksempel Bærum kommune og
løsningsleverandører som Ruter. Konkrete tiltak som nye ekspressbusser og nye båtruter er basert på
en vurdering av at en gitt andel av de ansatte som etterspør dette faktisk tar i bruk tilbudet.
Potensialet for en utvidelse av kollektivtilbudet må videre vurderes av fagkyndige trafikkplanleggere
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og andre interessenter. Videre må de ses i sammenheng med Ruters overordnede strategi for
kollektivtilbudet og reisetilbudet for de som arbeider på Lysaker og andre steder. Figur 20 under viser
en oppsummering av potensielle gevinster og en overordnet vurdering av kompleksitet per område.
Figur 20 Gevinster og kompleksitet av knyttet til satsningsområdene

Kilde: Accenture-analyse

De positive effektene av satsningsområdene kan i tillegg bli ytterligere forsterket ved mer helhetlig
informasjon og bevisstgjøring på tvers av bedriftene på Fornebu. I tillegg vil det hjelpe å tilby mer
fleksible mobilitetsløsninger på Fornebu for ansatte som i dag er avhengige av å ha med egen bil på
arbeidet. Satsningsområdene og støtteelementene, med kapittelhenvisning, kan ses i Figur 21 under.
Figur 21 Satsningsområder og støtteelementer
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De påfølgende underkapitlene vil gå dypere inn på hvert satsningsområde. Dagens status vil bli
gjennomgått og rasjonale for nye tiltak vil bli forklart. I tillegg vil potensielle effekter bli vurdert i
større detalj.
6.1

Flere bussreisende

6.1.1 Nåsituasjon
I dag er det 30 % av de ansatte som oppgir at de har buss som hovedtransportmiddel til og fra
Fornebu i sommerhalvåret og 35 % i vinterhalvåret. I tillegg er det mange som bruker buss som
transportmiddel inn til Fornebu på vinteren, opp mot 50 % i vinterhalvåret.
Figur 22 Antall og andel Fornebuansatte med buss som transportmiddel, juster for populasjonen (N=1222)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Grunnlag for eksisterende busstilbud
Dagens busstilbud består av en kombinasjon av direktebusser til Fornebu og flere busslinjer som
knyttes til Fornebu igjennom Lysaker og andre knutepunkt. Direktebussene som går til og fra Fornebu
i rushtiden og i løpet av dagen kan ses i Tabell 2.
Tabell 2 Bussruter som stopper på Fornebu

Busslinje

Direktebusser til og fra Fornebu med
utvalgte holdeplasser

Frekvens i morgen og
ettermiddagsrushet

Kapasitetsutnyttelse
(Høy – Med –
Lav)

24

Brynseng – Sinsenkrysset – Ullevål stadion
– Lysaker – Fornebu

Hvert 10. minutt

Høy

28

Helsfyr – Carl Berners plass – Majorstua –
Lysaker – Fornebu

Hvert 10. minutt

Høy

31

Tonsenhagen – Sinsen – Carl Berners plass
– Jernbanetorget – Nationaltheatret –

Hvert 6. minutt

Høy
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Skøyen – Lysaker – Fornebu
Grorud – Sinsen – Carl Berners plass –
Jernbanetorget – Nationaltheatret – Skøyen
– Lysaker – Fornebu
31E

Tonsenhagen – Carl Berners plass – Oslo
bussterminal – Jernbanetorget –
Nationaltheatret – Lysaker – Fornebu

Hvert 10. minutt.

Høy

36E

Oslo bussterminal – Jernbanetorget –
Nationaltheatret – Lysaker – Fornebu

Hvert 5. minutt.

Høy

707

Asker – Holmen – Sandvika – Høvik –
Fornebu

Hvert 15. minutt

Medium

733

Rykkin (Økri) – Bærum sykehus – Bekkestua
– Lysakerlokket – Fornebu

Hver time fra Rykkinn
og hver 30. minutt fra
Bekkestua

Medium

Kilde: Ruter.no, Spørreundersøkelse, Intervju med ansatte på Fornebu

Eksisterende linjenett som betjener de som skal kjøre buss til og fra Fornebu bygger på Ruters
hovedmål om enkelhet, nettverkseffekt og optimal ressursutnyttelse (Ruter, 2012). Enkelhet går ut
på at passasjerer lett skal finne frem i busstilbudet. Nettverkseffekt innebærer at det tilbys en høy
frekvens av avganger slik at omstigning på tvers av linje og driftsart ved knutepunkter skjer raskt og
effektivt. Hovedlinjene må ha høy frekvens og høy kapasitet og lokale linjer må bygge opp under
disse for å forsvare den høye frekvensen. Passasjerer skal med andre ord «mates» inn til sentrale
knutepunkt. Ruters erfaring er at dette vil gi en bedre ressursutnyttelse og et kollektivtilbud som når
ut til flere. Videre ønsker Ruter at det kollektive tilbudet koordineres slik at ulike driftsarter utnyttes
optimalt, bl.a. ved at jernbane, metro og trikk som har høye systemkostnader, men stor kapasitet, i
størst mulig grad håndterer passasjertrafikk som på samme strekning kunne foregått med buss.
Utfordringer
Stadig flere reiser med kollektivtransport i Oslo og Akershus. I 2013 ble det foretatt 309 millioner
reiser med kollektivtransport, en vekst på 3,1 % fra året før (Ruter.no). Ruter peker på at sin satsning
på enkelhet, nettverkseffekt og optimal ressursutnyttelse har bidratt meget effektivt til å sikre at
stadig flere ønsker å reise kollektivt. For å sikre fortsatt vekst i kollektivtransporten kreves det
investeringer, hvor det med tanke på busstilbudet er et stort behov for flere kollektivfelt som sikrer
bedre fremkommelighet for busser. Uten disse investeringene vil en satsning på et rutetilbud være
mindre effektfullt enn det potensielt kan være.
Det er imidlertid verdt å trekke frem de utfordringer ansatte på Fornebu peker på ved eksisterende
busstilbud. Selv om andelen som i dag primært reiser med buss er relativt høy, med om lag 30 %
sommerstid og 35% om vinteren, er det flere utfordringer ved eksisterende tilbud som gjør at mange
ansatte isteden velger å reise med bil.
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Transportøkonomisk Institutts (TØI) reisevaneundersøkelse av ansatte ved Statoil pekte på flere
utfordringer som et antall ansatte opplever knyttet til reisetid og behov for bytte underveis, spesielt
fra enkelte områder som Lommedalen og Bærums Verk (Hjorthol et.al, 2014). For mange er
reisetiden kollektivt opp mot dobbelt så lang som med bil.
I Bærum er det mange ansatte som bor i Lommedalen og Bærums Verk. I dag kjører de fleste av disse
bil til Fornebu, en reise som tar ca. 15-20 minutter ved god trafikkflyt. Å reise kollektivt herfra tar
mellom 30-50 minutter, og den ansatte må bytte buss underveis. Disse funnene underbygges av TØIs
reisevaneundersøkelse på Statoil. Her kom det klart frem at bilkjørerne kjører fordi det går raskt, er
fleksibelt og fordi dagens kollektivtilbud ikke oppleves godt nok fra disse områdene.
Et annet eksempel er reisealternativer for ansatte bosatte i Nordre Aker. En ansatt som reiser med bil
fra Sinsen til Fornebu bruker ca. 15 minutter til jobb på en dag med god trafikkflyt. Skal den ansatte
heller reise kollektivt vil reisen ta enten 31 minutter med 24-bussen fra Sinsen-krysset eller 40
minutter med 31-bussen fra Sinsen T-bane.
Figur 23 Bilister motivasjon for å kjøre bil til Fornebu (ansatte hos Statoil)

Kilde: Transportøkonomisk Insitutt, 2014

Respondenter i TØIs undersøkelse pekte også på at kapasiteten ikke var tilstrekkelig på mange av
bussene, som gjør at de noen ganger ikke kan plukke opp flere passasjerer. Hvis man fikk plass, ble
man stående «som sild i tønne». Respondenter i dette prosjektets undersøkelse understøtter dette
bildet ved å peke på at kapasiteten er presset både på Lysaker og på Smestad. Som flere oppgir i
forbindelse med spørreundersøkelsen: «For at jeg skal ønske å ta bussen må det bli mindre trengsel
og bedre plass». «Må ha mulighet for sitteplass i rushen (ikke kun ståplass som nå), mer
behagelig/trygg kjøring (mye råkjøring i dag)». «Hver gang jeg tar buss og bane, må jeg be unge,
spreke mennesker som sitter på plassen for eldre og uføre om å flytte seg for gi meg sitteplass. (…)
Sitteplass er helt avgjørende for at jeg skal kunne ta buss.»
Skal flere av bilbrukerne benytte seg av kollektivtilbudet kan man se på måter å øke kvaliteten i
tilbudet ytterligere. Dette understøttes av at kvalitet (målt i punktlighet, avgangshyppighet,
omstigning, ventetid, reisetid, komfort og gangavstand) er vurdert som viktig for bilister (Fristrøm,
2013).

Oktober, 2014

25 | 116

Kapittel 6 – Satsningsområder og støtteelementer

6.1.1.1 Motivasjonsfaktorer for økt bruk av buss
Spørreundersøkelsen utført i forbindelse med dette prosjektet peker på at dersom busstilbudet til og
fra Fornebu styrkes så vil bilisters tilbøyelighet til å reise med buss øke betraktelig. Om lag 30 % av
bilistene oppgir at de vil kjøre buss fem dager i uken både sommer- og vinterstid dersom tilbudet blir
bedre, mens rundt 50 % oppgir at de er villige til å bruke buss mer enn tre dager i uken.
Figur 24 Bilister villighet til å reise med buss, gitt bedre tilbud (N=1345)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Prosjektets spørreundersøkelse har kartlagt motivasjonsfaktorer som kan bidra til å få flere av de
som i dag kjører bil går over til å kjøre buss. Den motivasjonsfaktoren de ansatte anser som mest
viktig er mer forutsigbar reisetid ved at det innføres et kollektivfelt ut av Fornebu. Dette understreker
at busstilbudet vil bli betydelig mer attraktivt når nytt kollektivfeltet står ferdig sommeren 2015, og
er en klar indikator på at dette vil bidra til å øke andel ansatte som velger å reise kollektivt til og fra
jobb.
Figur 25 Motivasjonsfaktorer for å reise mer med buss (N=2892)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Det bekreftes også i spørreundersøkelsen at flere ekspressbusser er en viktig motivasjonsfaktor for
de ansatte. 56 % av de spurte oppgir at flere ekspressruter direkte til og fra Fornebu er avgjørende
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for å gi dem et bedre busstilbud. Dette understreker funn fra TØIs kartlegging av ansattes reisevaner
i Statoil hvor det kom frem at respondentene vurderte at de viktigste tiltakene for å få flere til å kjøre
buss var å slippe å bytte underveis og kortere reisetid (Hjorthol et.al, 2014).
I undersøkelsen trekkes det også frem som spesielt viktig at det kan gis rabatt på kjøp av Ruters
reisekort. Blant de som oppgir at bil er deres primære transportmiddel til og fra Fornebu oppgir 41 %
at rabatt på kjøp av Ruters reisekort er en viktig motivasjonsfaktor for å reise mer med buss. Dette er
en ordning som Statoil og EVRY allerede har iverksatt i samarbeid med Ruter i dag.
Det er også mange ansatte som ønsker flere avganger i rushtiden. Flere avganger har i hovedsak en
innvirkning på to faktorer – kortere reisetid for de som må bytte og flere tilgjengelige sitteplasser på
bussen. Flere avganger gir det Ruter kaller en positiv nettverkseffekt ved at kollektivtilbudet samlet
sett når ut til flere. Reisen blir mer forutsigbar og effektiv når man sømløst kan bytte på tvers av linje
og driftsart. En eventuell økning i antallet avganger må i alle tilfeller veies opp mot belegg på hver
enkelt rute, de kostnader det vil medføre og miljøeffekten. Flere avganger kan også gi flere
sitteplasser på bussen ved at man får en mer jevn fordeling av antall reisende per buss i rushtidene.
6.1.2 Tiltak
Prosjektet har på bakgrunn av dagens situasjon, svar fra undersøkelsen og intervju med interessenter
avdekket fem tiltak som kan innføres for å øke ansattes bruk av buss. Tiltakene er oppsummert
Tabell 3 og vil bli utdypet i de påfølgende underkapitlene.
Tabell 3 Tiltak for å bedre tilbud for bussreisende
#

Tiltak

Beskrivelse

Foreslått eier

Interessenter

1

Kollektivfelt ut
av Fornebu

- Følge opp progresjon med hensyn til
ferdigstillelse av kollektivfelt ut av Fornebu til
sommeren 2015.
- Informere fordeler ved kollektivfeltet til ansatte
for å øke andel bussreisende.

Bane-Buss-Båt
alliansen










Ruter
Bedrifter på Fornebu
SmartCity Bærum
Fornebualliansen &
Fornebuporten
Beboere på Fornebu
Fylkeskommunen
Bedrifter på Fornebu
Ruter

2

Rabatt på Ruters
reisekort

- Innføre rabattordning for Ruters reisekort i flere
bedrifter på Fornebu. Legge til rette for en løsning
som gir enkel tilgang til ordningen

Hver enkelt bedrift
på Fornebu

3

Gratis prøveabonnement for
bilister

- Innføre gratis Ruters reisekort til bilister i en
begrenset periode for å senke terskelen for
endring av reisevaner

Hver enkelt bedrift
på Fornebu

 Bedrifter på Fornebu
 Fornebualliansen &
Fornebuporten
 Ruter

4

Flere
ekspressbusser

Vurdere grunnlag for å opprette nye
ekspressbusser fra Oslo og Bærum
1. Oslo bussterminal – Jernbanetoget – Fornebu
2. Ring 3 direkte til Fornebu
3. Slemdal – Hovseter – Røa – Fornebu
4. Hosle – Østerås – Eiksmarka – Jar – Fornebu
5. Lommedalen – Bærums Verk – Kolsås – Fornebu

Bane-Buss-Båt
alliansen






5

Innføring av
ringrute

- Innføre ringrute som går Rolfsbukta – IT Fornebu
– Telenor Fornebu – Skøyen – Lysaker – Fornebu –
Rolfsbukta. Hensikt er å avlaste busser på Skøyen
og Lysaker samt hente reisende som kommer med
båt.

Bane-Buss-Båt
alliansen

 Samme som over
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6.1.2.1 Potensielle effekter
Det er en rekke kvantitative og kvalitative effekter knyttet til økt bruk av busstilbud. Potensiale for
CO₂-besparelser er blitt beregnet ut fra at bilkjørere som er tilbøyelige til å reise med buss faktisk gjør
dette. Utslipp fra bilbruk overføres da til buss, som er lavere per personkilometer. De potensielle
effektene, gitt en adopsjon på 50 % kan ses i Figur 26. Dette er beregnet på grunnlag av at det
forbedrede busstilbudet vil bidra til å redusere reisekilometer med bil til og fra Fornebu med 18,4
millioner kilometer i året ved full realisering (fra og med 2018).
Figur 26 Potensiell tonn CO₂-besparelser ved økt bruk av buss

Kilde: Spørreundersøkelse , Accenture-analyse

I tillegg er det en rekke kvalitative effekter som bør tas i betraktning. Bedre busstilbud kan øke
trivselen blant de ansatte ved at de får flere reisealternativer og blir mindre avhengige av å bruke
bilen. Flere avganger og bedre tilgang til sitteplasser vil redusere det som i dag oppleves som en stor
frustrasjon for mange. I tillegg vil færre ansatte måtte bytte buss under reisen og flere vil ha en mer
forutsigbar reisetid. Ved at færre kjører bil vil man også begrense personbilulykker. Et bedre
busstilbud vil også føre til mindre kø på veier i Bærum, E18 inn og ut av Fornebu. I tillegg til mindre
køer vil man også få en reduksjon i partikkelutstlipp og støy langs de samme veiene.
6.1.2.2 Tiltak 1: Kollektivfelt ut av Fornebu
Statens Vegvesen utførte sent i 2011 et grunnlagsnotat for utbygging av et kollektivfelt på Fornebu.
Som henvist tidligere i denne rapporten viste simuleringene at kun 70 – 75% av den etterspurte
trafikken ble avviklet i trafikksimuleringer i fase 1a for utbyggingen på Fornebu. (Statens Vegvesen,
2011) Dette tilsvarer dagens situasjon med en utbygging av Fornebusenteret (åpner i oktober 2014).
På bakgrunn av denne analysen ble det anbefalt at det opprettes et kollektivfelt fra IT Fornebu til
Lilleøyveien i retning ut av Fornebu for å avlaste trafikken i ettermiddagsrushet og øke
fremkommeligheten for bussene. Kollektivfeltet er planlagt kunne tas i bruk mai 2015.
Et kollektivfelt er etterspurt fordi det vil gjøre reisetiden til Lysaker mer forutsigbar og gjøre overgang
til en annen busslinje eller tog på Lysaker sikrere. Respondentenes prioritering av et kollektivfelt som
en viktig motivasjonsfaktor for å velge buss er derfor en tydelig indikasjon på at andelen som velger å
kjøre buss til og fra Fornebu vil øke ved innføringen av et nytt kollektivfelt.
For å sikre en full effekt av dette kollektivfeltet bør imidlertid bedrifter og Ruter iverksette
informasjonskampanjer som understreker budskapet om at kollektivfeltet sikrer en kortere og mer
forutsigbar reisetid ut av Fornebu om ettermiddagen og gjør kollektivtilbudet mer attraktivt for de
ansatte. Det er også viktig at bedriftene på Fornebu og Ruter følger opp progresjon med hensyn til
ferdigstillelse av kollektivfeltet, slik at det kan tas i bruk så fort som mulig.
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6.1.2.3 Tiltak 2: Rabatt på Ruters reisekort
Prosjektet har identifisert tre mulige rabattordninger som kan bidra til at flere velger buss fremfor bil
når de reiser til arbeidet.
Bedriftsordning – Avtale mellom bedrifter og Ruter som gir ansatte rabatt
Statoil og EVRY har i dag allerede iverksatt et samarbeid med Ruter rundt rabatt på reisekort. De
ansatte får rabatt på månedskort tilsvarende en forhåndskjøpt 12-månedersbillett, bare med
månedlige lønnstrekk. Hovedfordelene for de ansatte med en slik ordning er altså at den er basert på
månedlige trekk istedenfor én enkelt sum og at det er mulig å si opp abonnementet til en hver tid.
For å gjøre ordningen om rabatterte Ruters reisekort mer utbredt på Fornebu er det i hovedsak tre
hensyn som bør ivaretas. For det første bør Ruter i større grad legge til rette for bedriftsavtaler og
fronte ordningen overfor bedriftene på Fornebu. For det andre etterspør bedrifter bedre
bedriftsavtaler som gir noe større rabatt enn den rabatten den enkelte ansatte selv kan oppnå ved å
kjøpe et 12-månedersabonnement selv. Det vil bli mer ettertraktet for bedriftene å tilby denne
tjenesten overfor sine ansatte hvis den reelt sett vil gi de ansatte et bedre tilbud enn det de kan få
selv på eget initiativ. For det tredje bør de bedriftene som oppretter eller allerede har opprettet en
rabattordning i større grad å informere om dette til sine ansatte. Dette kan gjøres bl.a. gjennom
informasjonskampanjer i ansattemailer, på informasjonsskjermer, i informasjonspakker som gis til
nye ansatte osv.
Del- eller fullfinansiering av Ruters reisekort fra bedrifter
Når det gjelder rabatt på Ruters reisekort kan det også være aktuelt å subsidiere de ansattes
månedskort. Dette kan gjøres enten ved å tilby en bonus som belønning for bruk av
kollektivtransport til og fra jobb, eller ved å del- eller fullsubsidiere kjøp av månedskort. Ulempen ved
at bedriftene subsidierer Ruters reisekort er at denne fordelen er skattbar for de ansatte. Det er
imidlertid gode argumenter for at subsidiering likevel kan være meget effektivt for å få flere til å
velge kollektivt til og fra jobb, i alle fall i en overgangsperiode.
Kompleksitet knyttet til å gi rabatt på Ruters reisekort
Opprettelse av rabattordninger på Ruters reisekort vil medføre en økt kompleksitet ved
administrering og drifting av ordningen. Bedriftenes oppfatning av dagens avtaler er at det er noe
tidkrevende å administrere lønnstrekk og utdeling av reisekort, men at det er et tilbud de ansatte
etterspør og som bidrar til å øke bruken av kollektivtransport6. Rabattordninger vil også kreve en viss
grad av koordinering med Ruter. Del- eller fullfinansiering av reisekort medfører økt kompleksitet
ettersom det også medfører skattetrekk for den enkelte ansatte.
6.1.2.4 Tiltak 3: Gratis prøveperiode
Gitt at kollektivtilbudet er godt nok til å gi de ansatte et reelt alternativ til bil, kan det å tilby de
ansatte sterkt rabatterte eller gratis månedskort være meget effektivt for å redusere barrieren for å
bryte innarbeidede reisevaner og rutiner7. Mange tidligere studier og rapporter adresserer nettopp
6

Intervju med hhv. Sissel Sunde i Statoil og Eldar Valde i EVRY.
Hvorvidt reisetilbudet er «godt nok» er vanskelig å besvare isolert sett. Denne rapporten forsøker å angripe
dette spørsmålet ved å se mer helhetlig på hvordan ulike kollektivtilbud, incentiver, og fleksibilitetsordninger
7
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dette. Matthies (2005) peker på at rutiner, eller eksisterende reisevaner ikke nødvendigvis vurderes
rasjonelt av den enkelte. For å påvirke reisevaner må de brytes på en eller annen måte først. I
rapporten «Introduction: Habitual travel choice» viser Gärling og Axhausen (2003) til tidligere studier
som fremhever effekten av at gratis kollektivtransport ble tilbudt til en gruppe bilførere i en måned.
Resultatene viste at holdningene til offentlig transport og reisetider ble endret og at deres bruk av
offentlig transport hadde økt betydelig selv etter at det ikke lenger var subsidiert. Videre ble det
påvist at subsidieringen bidro til å bryte eksisterende rutiner og reisevaner.
På bakgrunn av dette foreslås det derfor at Ruter eller bedriftene på Fornebu tilbyr gratis
månedskort i en måned i vintersesongen for å få flere bilførere til å velge offentlig transport. Dette
kan tilbys til ansatte på tvers av selskapene som bor i områder der tilbudet allerede er godt fra før av.
Ved at de bilreisende får klare incentiver til å prøve ut kollektivtilbudet over en begrenset periode, vil
dette kunne føre til at mange endrer vanene sine og forblir kollektivreisende. Tiltaket bør også ses i
sammenheng med lansering av nye ekspressruter. Ved å tilby gratis reisekort til ansatte som bor i
områder der ekspressruter lanseres, kan dette bidra til at reisevanene deres endrer seg slik at de
fortsetter å benytte kollektivtilbudet etter at gratisperioden er over.

6.1.2.5 Tiltak 4: Flere ekspressbusser
I spørreundersøkelsen har prosjektet kombinert hvor de ansatte bor (ved hjelp av spørsmål om
postnummer) med hvilke busstopp som er aktuelle for dem å ta en ekspressbuss fra. Ansatte har
også besvart om de er interessert i å reise med ekspressbuss fra forhåndsdefinerte busstopp som
anses som spesielt relevante.
Generalisert for hele populasjonen på Fornebu så vil flere områder være spesielt interessante i
vurdering av nye ekspressruter. Figur 27 viser hvilke holdeplasser i spørreundersøkelsen som har
mest potensiale til å ha busser som går raskt til Fornebu. På flere av disse er det mange som primært
bruker bil som er interessert i å reise fra angitte holdeplass, spesielt i utkanten av Oslo (f.eks Røa og
Slemdal) og i Bærum (f.eks Bærums Verk og Lommedalen). Ved hjelp av denne innsikten har
prosjektet kartlagt en rekke muligheter for ekspressruter og vurdert potensialet for antall reisende
per dag.

sammen kan bidra til å gjøre tilbudet så godt at flere personer ikke trenger å være avhengige av bil til og fra
jobb
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Figur 27 Ansattes vurdering av busstopp som er mest aktuelle for ekspressbuss, justert for populasjonen (N=860)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Oversikten over viser hvor mange som har opplyst at forskjellige busstopp er aktuelle for dem å reise
med ekspressbuss fra. Fra denne oversikten kan man trekke ut to hovedfunn. Det første at
ekspressbusser med utgangspunkt i Oslo sentrum kan være spesielt ettertraktet. Det andre
hovedfunnet er at en høy andel ansatte etterspør ekspressbusser som går direkte til Fornebu fra de
stedene i Bærum hvor de ansatte anser at kollektivtilbudet til og fra Fornebu ikke er godt nok i dag.
Her er det spesielt relevant å trekke frem Lommedalen og Bærums Verk hvor konsentrasjonen av
bilkjørere og misnøyen med kollektivtilbudet er høy. Prosjektet foreslår fem forskjellige
ekspressbusser som vurderes å ha et godt potensiale for å få flere til å reise kollektivt og gjøre
arbeidsreisen raskere for mange ansatte.
Potensialet for nye bussruter er basert på en vurdering av at en gitt andel av de ansatte som
etterspør dette faktisk tar i bruk tilbudet. Potensialet for en utvidelse av kollektivtilbudet må
vurderes av fagkyndige trafikkplanleggere og andre interessenter. Videre må de ses i sammenheng
med Ruters overordnede strategi for kollektivtilbudet om å øke avgangsfrekvens og føre hoveddelen
av de reisende via sentrale knutepunkt. Opprettelse av nye bussruter må vurderes utfra et
kostnadsperspektiv og skal hvile på et tydelig markedspotensiale som må videre undersøkes. Det må
også vurderes hvorvidt nye ruter som er hensiktsmessig for Fornebu-ansatte kan gå på bekostning av
tilbudet for andre reisende.

Ekspressbuss 1: Oslo Bussterminal – Jernbanetorget – Fornebu
En ekspressbuss som unngår store deler av sentrum kan gjøre reisen for mange ansatte betraktelig
enklere og raskere. Det er da spesielt fra Jernbanetorget hvor det er størst etterspørsel etter en slik
buss. Det foreslås en bussrute som starter på Oslo Bussterminal, stopper innom Jernbanetorget, og
deretter går direkte uten stopp frem til Fornebu. Dette vil også bidra til å avlaste stopp etter
Jernbanetorget og sørge for at busser som 31, 31E, 36E har større kapasitet til å plukke opp
passasjerer i bykjernen, Skøyen og Lysaker. Ansatte som bor i sentrum vil ha et reisealternativ som er
en reell konkurrent på reisetid i forhold til bil, da den stopper kun på to stopp, og kan benytte seg av
kollektivfelt på store deler av reisen gjennom E18. Gitt normale trafikale forhold vil ruten gi en
tidsbesparelse på ca 30 % sammenlignet med busstilbudene fra sentrum som eksisterer i dag.
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Figur 28 Potensiale for daglige reisende med ekspressbuss til og fra sentrum

Kilde: Spørreundersøkelse, Googlemaps, Ruter.no, Accenture-analyse

Potensielle utfordringer knyttet til å innføre tilbudet er kapasiteten i E18-tunnelen som går under
Sentrum/Vika. Her er det mangel på kollektivfelt, og dette kan føre til forsinkelser hvis trafikken
stopper opp. Disse trafikkutfordringene skjer primært på ettermiddagen.
Ekspressbuss 2: Ring 3 direkte til Fornebu
Respondenter i prosjektets undersøkelse har også påpekt at det er frustrerende med mangel på et
reisealternativ som går direkte gjennom Ring 3 til Fornebu utenom Skøyen. Det blir også påpekt at 28
bussen som går innom Smestad er av og til så full at man ikke får plass på den. Et forslag er derfor en
ekspressbuss som går langs Ring 3 som gir betraktelig raskere reisevei for beboere i Nordre Aker.
Siden det er forholdsvis enkelt for mange beboere i området å komme seg til Storo ved hjelp av trikk
og T-bane, er det mange som vil kunne ha glede av et slikt tilbud. Det mangler også et raskt
reisetilbud for mange beboere rundt Ryen, og stoppet kan derfor vurderes som startpunkt for ruten.
Det bør også vurderes om ruten bør stoppe innom Smestad for å avlaste rute 24 og 28. Andre
potensielle stopp på veien er Tåsen og Ullevål.
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Tabell 4 Potensiale for daglige reisende med ekspressbuss langs Ring 3

Kilde: Spørreundersøkelse, Googlemaps, Ruter.no, Accenture-analyse

Potensielle utfordringer knyttet til å innføre tilbudet er kapasiteten på Ring 3, spesielt om morgenen
mellom Økern og Sinsen og på ettermiddagen mellom Storo og Sinsen. Det vil være til stor hjelp om
denne strekningene fikk et kollektivfelt. Et kollektivfelt har blitt foreslått tidligere av Ruter, men det
har så langt ikke blitt gjort en avklaring rundt dette (NRK - Østlandssendingen, 2013).
Ekspressbuss: Lommedalen – Bærums Verk – Kolsås – Fornebu
Ansatte på Fornebu som jobber i Lommedalen, Bærums Verk og Kolsås har gitt inntrykk for sin
misnøye rundt kollektivtilbudet til Fornebu (Se Hjorthol et.al., 2014). Det er derfor ikke overraskende
at funn i analysen viser at andelen bilkjørere fra disse områdene er meget høy, sammenlignet med
andre områder med tilsvarende lengde på reiseveien (f.eks. Asker). Et bedre busstilbud fra dette
området kan stimulere mange ansatte til å velge å reise med buss fremfor bil, da de vil ha en reell
konkurrent på reisetid. Ruten foreslås å begynne i Lommedalen og deretter gå direkte til Fornebu
med stopp innom Bærums Verk og Kolsås.
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Figur 29 Potensiale for daglige reisende med ekspressbuss til og fra Lommedalen

Kilde: Spørreundersøkelse, Googlemaps, Ruter.no, Accenture-analyse

Det er lite trafikkutfordringer knyttet til ruten rushtiden, unntatt tidvis saktegående trafikk i på Rv160
ved Kolsås både i morgen og ettermiddagsrushet. Potensielle utfordringer med ruten er at risikoen
for at det blir få passasjerer som benytter seg av tilbudet. Samtidig er det en veldig stor andel
bilkjørere i området, og dermed et viktig sted å tilby bedre kollektivløsninger. For å sikre at tilbudet
benyttes godt kreves det koordinerte informasjonskampanjer på tvers av bedriftene på Fornebu, slik
at ansatte i området blir bevisst på at det finnes nytt og bedre transporttilbud til Fornebu.
Ekspressbuss: Hosle – Østerås – Eiksmarka – Jar – Fornebu
Fornebuansatte som i dag bor rundt Hosle, Østerås og Eiksmarka har en kronglete reisevei med buss
til Fornebu, som krever minst ett bytte. Mange av de som bor i disse områdene uttrykker misnøye
med kollektivtilbudet som eksisterer i dag og ønsker en raskere busrutes til Fornebu. På reiseveien
fra Østerås og Eiksmarka et det naturlig å kjøre forbi Jar. Jar er relativt nærme Fornebu, men også
herfra tar det lang tid å reise kollektivt til Fornebu. Selv om det kun tar ca 7 minutter å kjøre bil fra
Jar til Fornebu er reiseveien til Fornebu med buss tregere enn fra Nasjonalteateret. Prosjektet
foreslår derfor å opprette en ekspressbuss som reduserer den kollektive reisetiden for beboere i
Østerås/Hosle, Eiksmarka og Jar.
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Figur 30 Potensiale for daglige reisende med ekspressbuss til og fra Hosle/Østerås

Kilde: Accenture-analyse

Den foreslåtte reiseruten er lite belastet av trafikk i rushtiden, men som bussruten fra Lommedalen
er dette en rute som ikke vil ha de store passasjervolumene. Det er imidlertid en stor andel bilister
som bor i området, og de vil gjennom dette tilbudet få et tidseffektivt reisealternativ til bilen.
Ekspressbuss: Slemdal – Hovseter – Røa – Fornebu
I dag er det høy konsentrasjon av reisende fra Vestre Aker som benytter seg av bil til arbeidsreisen.
Kollektivtilbudet til Fornebu er begrenset fra mange områder, og beboerne etterspør ekspressbuss
fra både Slemdal og Røa. For å adressere dette foreslår prosjektet at det opprettes en buss som
starter ved T-banestasjonen ved Slemdal, stopper innom Hovseter og Røa og går deretter til Fornebu.
Alle disse stoppene har også T-bane i nærheten, og direkteturen vil derfor kunne være attraktiv for
andre beboere som bor i nærheten av T-bane linje 5 (Røa og Hovseter) og linje 1 (Slemdal).
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Figur 31 Potensiale for daglige reisende med ekspressbuss til og fra Slemda

Den foreslåtte reiseruten er lite belastet av trafikk i rushtiden, men som bussrutene fra Lommedalen
og Hosle er dette en rute som ikke vil ha de store passasjervolumene. Det er imidlertid en stor andel
bilister som bor i området, og de vil gjennom dette tilbudet ha et reisealternativ som kan konkurrere
med bilen.
Ruter som ikke ble vurdert
Det er stort passasjergrunnlag fra en rekke andre områder, som det ikke foreslås direkteruter fra.
Dette gjelder spesielt for Haslum, Rykkinn og Blommenholm. For Haslum har man hver halvtime
relativt kort reisevei (22 minutter) til Fornebu gjennom T-bane til Bekkestua og buss derfra til
Fornebu. For Rykkinn finnes det allerede en buss som går til Fornebu med én avgang per time, og
passasjergrunnlaget gjør det lite hensiktsmessig å innføre flere ruter som går raskere fra Rykkinn.
Fra Blommenholm er det også mange som etterspør ekspressbuss. Herfra vil det åpnes en togstasjon
fra desember 2014 som vil kunne frakte ansatte effektivt med tog til Lysaker.
Kompleksitet knyttet til innføring av ekspressruter
Den overordnede kompleksiteten knyttet til å innføre nye ekspressruter knytter seg først og fremst
til driftskostnader og koordinering mellom bedriftenes behov og Ruter. Ekspressrutene vil føre til at
en rekke nye busser må driftes, som kun kan benyttes i rushtiden. Utnyttelsesgraden for disse
bussene vil dermed bli tilnærmet null utenfor rushtiden.
Et viktig moment knyttet til innføring av nye ekspressruter er at det ikke er i tråd med Ruters
overordnede strategi for linjenettet om høy frekvens på avganger og at bussene går til eller via
sentrale knutepunkter for å øke utnyttelse av tilbudet. Ekspressruter vil naturlig ha en noe lavere
avgangsfrekvens siden det er færre reisende som ønsker å reise fra et område til Fornebu, og det
kreves færre stoppesteder for at tilbudet skal bli et attraktivt alternativ til å velge bil for mange
reisende. Behovet for å tilby ekspressruter for å øke antallet Fornebu-ansatte som kjører kollektivt
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må derfor av Ruter vurderes i en helhetlig sammenheng. For å tilby Fornebu-ansatte et mer
omfattende kollektivtilbud kan det derfor vurderes hvorvidt det er interessant for bedriftene å støtte
opprettelsen av ruter som er spesielt attraktive for Fornebu-ansatte, men som det ikke samlet sett
vurderes at det er et marked for.
På bakgrunn av dette bør direkterutene kunne implementeres raskt hvis man kommer frem til en
enighet mellom Ruter og bedriftene på Fornebu om at dette er tiltak som Ruter ønsker å være med å
satse på. Det er en stor fordel om nytt rutetilbud i rushtiden integreres i Ruters eksisterende rutenett
og reiseplanlegger. Hvis Ruter ikke finner det hensiktsmessig å finansiere og drifte de foreslåtte
direktelinjene, bør det ses på alternative finansieringsformer der bedriftene på Fornebu går sammen
med et busselskap og opprettet bussruter som tilbys til ansatte på tvers av Fornebuselskapene. Et
annet alternativ er at Ruter drifter direkterutene, men at tilbudet finansieres helt eller delvis av
bedriftene på Fornebu.
Ved innføring av eventuelle nye ruter bør informasjon om dem deles koordinert på tvers av
bedriftene, slik at adopsjonen av dem blir så høy som mulig. Videre er en typisk utfordring med
direkteruter med lav avgangsfrekvens at det ved kø oppstår forsinkelser underveis som gjør at
tilbudet oppleves lite forutsigbart for de som ønsker å benytte en holdeplass midt i ruten. Dette kan i
stor grad adresseres med bedre formidling av sanntidsinformasjon til de som ønsker å benytte
tilbudet. Hvordan skreddersydd informasjon som dette kan formidles vil bli utdypet i kapittel 6.7.
6.1.2.6 Tiltak 5: Innføring av ringrute
Mange buss- og togreisende opplever at bussene som ankommer Lysaker og Skøyen i dag er meget
fulle, og at kapasiteten er nær bristepunktet. Potensielle båtreisende er også opptatt av at det finnes
et busstilbud som effektivt kan frakte dem til og fra anløpsstedet i Rolfsbukta til arbeidsplassene på
Fornebu. En løsning som adresserer alle disse utfordringene er en dedikert bussrute som går i ring
mellom Fornebu, Rolfsbukta, Lysaker og Skøyen (se Figur 32). Dette vil sikre flere avganger fra viktige
knutepunkter med reisende til Fornebu og avlaste bussene som transporterer Fornebuansatte fra
Lysaker og Skøyen.
Figur 32 Forslag til ringrute

Kilde: Accenture-analyse, Googlemaps
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Det foreslås at ruten i første omgang kan operere innenfor rushtidene (07–09:00 om morgenen og 15
– 18:00 om ettermiddagen) med mulighet for utvidelse dersom det er høy etterspørsel etter tilbudet.
Kompleksitet knyttet til innføring av ringrute
Innføring av en ny ringrute vil bl.a. gi økte driftskostnader ved å sette opp nye busser som går mellom
Skøyen og Lysaker. Dette fordrer også en ny koordinering av ruter og avganger fra Skøyen og Lysaker,
samt at ringbussen koordineres med båttilbudet fra Rolfsbukta. Dette må vurderes opp mot andre
ruter og et helhetsbilde i rutetilbudet. Det må også sikres at eksisterende holdeplasser på Skøyen og
Lysaker har tilstrekkelig kapasitet for å håndtere økt avgangsfrekvens. Det må legges til rette for at
busser kan snu og plukke opp passasjerer ved anløpsstedet på Rolfsbukta.
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6.2

Utvidet båttilbud

6.2.1 Nåsituasjon
I dag er det veldig få som bruker båt på arbeidsreisen til Fornebu. Et unntak er ansatte på Nesodden.
De fleste derfra reiser med båt til Lysaker og tar deretter bussen eller går til arbeidsplassen på
Fornebu.
Det første båttilbudet til Fornebu vil være på plass i starten av november 2014. Båten vil gå i
skytteltrafikk mellom Aker Brygge og Rolfsbukta med avgang ca. hver halve time i rushtiden (0709:00 om morgenen og 15:00-18:00 om ettermiddagen). Kapasiteten på båten vil være på omkring
150 personer. Figur 18 i kapittel 5.3.1 viser lokaliseringen av anløpsstedet for båt i Rolfsbukta.
Allerede eksisterende båttilbud rundt Oslo for arbeidsreisende i dag er Vollen-Slemmestad-Aker
Brygge, Nesoddtangen – Lysaker og Nesoddtangen – Aker Brygge.
Figur 33 Rutenett for båt i indre Oslofjord i dag

Kilde: Ruter.no

Det generelle båttilbudet i Oslofjorden og tilknytning av dette til Fornebu har lenge vært et
omdiskutert tema. Ettersom kapasiteten i veinettet i Oslo-området er anstrengt i rushtidstrafikken
har mange pekt på behovet for en ekspandering av båttilbudet for å avlaste veitrafikken. På grunn av
de trafikale utfordringene kan det derfor være en god avlasting fra veiene å frakte flere passasjerer til
Fornebu med båt.
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Motivasjonsfaktorer for bruk av båttilbud
Spørreundersøkelsen utført i forbindelse med dette prosjektet viser at dersom båttilbudet til
Fornebu blir bedre så vil flere av de som kjører bil til og fra Fornebu heller velge båt som
hovedtransportmiddel. 8 % av de bilreisende oppgir at de vil benytte båt fem dager i uken både
sommer- og vinterstid dersom tilbudet blir bedre, og det er om lag 13-14 % som oppgir at de vil
benytte seg av båt mer enn tre dager i uken sommer- og vinterstid.
Figur 34 Villighet til å reise med båt, gitt bedre tilbud (N=1333)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

En høy andel av respondentene i spørreundersøkelsen oppgir at det som er mest avgjørende for at
de vil benytte seg av et båttilbud er at det opprettes en bussrute som går mellom Rolfsbukta og
arbeidsplassen. Dette er spesielt viktig for ansatte i Telenor, Aker Solutions og EVRY, som har
arbeidsplassen over en kilometer fra anløpsstedet. Mange ønsker også å kunne ta med sykkel på
båten, noe som vil gjøre det enklere for ansatte å sykle til anløpsstedet båten går fra og deretter
sykle videre til arbeidsplassen når de ankommer Rolfsbukta. I tillegg er det viktig for de ansatte å ha
tilgang til en sykkelpool-ordning mellom Rolfsbukta og arbeidsplassen. Flere ansatte etterspør også
gode sykkel- og innfartsparkeringer for bil ved anløpsstedene som de skal ta båten fra. Trådløs
internett og mulighet for å jobbe på båten oppfattes som mindre viktig av de ansatte.
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Figur 35 Motivasjonsfaktorer for å reise mer med båt (N=1168)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

6.2.2 Tiltak
Prosjektet har gjort en vurdering av hva de ansatte på Fornebu anser som de viktigste
motivasjonsfaktorene, samt innspill fra bedrifter og interessenter. Gjennom arbeidet har prosjektet
identifisert fem tiltak som kan øke andelen som reiser med båt til Fornebu betraktelig. I Tabell 5
følger en oppsummering av de fem viktigste identifiserte tiltakene for å gjøre at flere kan reise med
båt og dermed økt trafikkflyt på Fornebu.
Tabell 5 Oppsummering av identifiserte tiltak for å øke antall båtreisende
#

Tiltak

Beskrivelse

Foreslått eier

Interessenter

1

Endre eller
utvide
eksisterende
båtruter

- Inkludere Fornebu i 716. Slemmestad – Vollen –
Aker Brygge-ruten, eller opprette ny rute
Slemmestad – Vollen – Fornebu

Bane-Buss-Båt
alliansen






- Inkludere Fornebu i 256. Nesodden – Lysaker
ruten, eller opprette ny rute Nesodden – Fornebu

Ruter
Bedrifter på Fornebu
SmartCity Bærum
Fornebualliansen &
Fornebuporten
 Beboere på Fornebu
 Norled

2

Innføre
shuttlebuss fra
Rolfsbukta

- Anløpsstedet i Rolfsbukta betjenes av rutebuss
som en del av ringruten mellom Fornebu – Skøyen
– Lysaker (allerede foreslått under kapittelet om
forbedret busstilbud)

Bane-Buss-Båt
alliansen

 Samme som over

3

Sykkelvennlige
båter

- Tilpasse prisene og båtene til Fornebu slik at de
reisende lett kan ta med seg sykkel på båten

Bane-Buss-Båt
alliansen

 Samme som over

4

Trygg
sykkelparkering
på Aker Brygge

- Innføre sykkelhotell med trygg parkering av
sykler for de som ønsker å reise med båt til og fra
Fornebu.

Bane-Buss-Båt
alliansen

5

Sykkelpool på
Rolfsbukta

- Innføre sykler som kan lånes fra Rolfsbukta til
arbeidsplassen og leveres tilbake igjen på slutten
av dagen.

Bedriftene på
Fornebu









Bedrifter på Fornebu
Oslo kommune
Ruter
Sporveien
Norled
SmartCity Bærum
Fornebualliansen v/
Technopolis &
Fornebuporten
 Bedrifter på Fornebu

6.2.2.1 Potensielle effekter
Det er flere kvantitative effekter knyttet til tiltak som vil øke bruken av båt som reisemiddel til
Fornebu. Potensialet for CO₂-besparelser er blitt beregnet ut fra at det settes opp båttilbud fra
Slemmestad og Vollen, samt Nesoddtangen. Dette vil føre til kortere reisevei for reisende fra disse
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områdene. Bilister fra Slemmestad og Vollen vil redusere utslipp fra bil, men utslippet som generes
fra båtreiser er høyere en med bil. Per personkilometer generer derfor bruk av båt mer CO₂-utslipp
enn bilkjøring. De potensielle effektene, gitt en adopsjon på 75 % for målgruppen for Vollen –
Slemmestad – Fornebu og Nesodden – Fornebu, samt 50 % adopsjon på målgruppen for Aker Brygge
– Fornebu kan ses i Figur 26. De negative CO₂-effektene kan reduseres eller muligens bli positive
isteden hvis det heller satses på el-båter i nærmeste fremtid.
Figur 36 Potensiale for tonn CO₂-besparelser ved økt bruk av båt

Kilde: Accenture-analyse

I tillegg er det en rekke kvalitative effekter som bør tas i betraktning. Bedre båttilbud kan øke
trivselen blant de ansatte ved at de får et attraktivt transportmiddel til jobb hvor de kan bevege seg
mer fritt under reisen. Reisetiden vil være mer forutsigbar siden man slipper uforutsette køer som
kan oppstå når man reiser med buss eller bil. At flere velger å reise med båt vil bidra til å redusere
trengsel på busstilbudet til Fornebu. Tilbudet vil også redusere antall bilreisende og dermed antall
ulykker. Båttilbudet vil også redusere biltrafikken fra Asker og sentrum inn til Fornebu. Dette vil også
bidra til redusert støy og partikkelutslipp langs veiene.
6.2.2.2 Tiltak 1: Flere båtruter til Fornebu
I spørreundersøkelsen har prosjektet kombinert hvor de ansatte bor (ved hjelp av spørsmål om
postnummer) med hvilke anløpssteder som er aktuelle for dem. Ansatte har også besvart om de er
interessert i å reise fra forhåndsdefinerte anløpssteder. Anløpsstedene som de ansatte har hatt
mulighet til å vurdere har vært utarbeidet i samarbeid med Ruter. Generalisert for hele populasjonen
på Fornebu så vil flere anløpssteder være spesielt interessante i vurdering av nye båtruter. Figur 37
viser hvilke anløpssteder som har størst potensiale for å ha båttrafikk til Fornebu, basert på svar fra
de ansatte.
Figur 37 Ansattes vurdering av anløpssteder som er mest aktuelle for dem, justert for populasjonen (N=1655)

Kilde: Accenture-analyse

Aker brygge fremstår som et meget attraktivt anløpssted til Fornebu for mange reisende. Til tross for
det store potensialet, er ikke mange av de som foretrekker Aker Brygge villige til å reise med båt
mange ganger i uken. Aker Brygge vil derfor ha mange reisende hver dag, men det vil være
forskjellige reisende fra dag til dag. Ansatte som har oppgitt Vollen, Nesoddtangen og Slemmestad er
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mye mer villige til å benytte seg av båttilbudet daglig. Trolig har dette å gjøre med at kollektivtilbudet
fra Sentrum er betydelig raskere og mer effektivt en det eksisterende tilbudet fra Vollen og
Slemmestad.
Ved å se på de ansattes villighet til å reise fra forskjellige områder, kombinert med hvor hyppig de
ønsker å benytte seg av tilbudet, har prosjektet kommet frem til to overordnede ruter som bør
vurderes nærmere. Potensialet i foreslåtte båttilbud tar utgangspunkt i respondentenes bosted,
tilbakemeldinger om hvilket anløpssted som det er aktuelt å reise fra og preferanser med hensyn til
reisevalg. Dette må detaljeres og vurderes av Ruter og andre interessenter før tilbudet eventuelt kan
opprettes.
Utvide rute 256. Slemmestad – Vollen – Aker Brygge til å inkludere Fornebu
I dag er det mange ansatte på Fornebu som bor i Vollen- og Slemmestad-området. Mange av disse
viser stor villighet til å reise med båt hvis de får muligheten til å gjøre det. I tillegg vil de redusere
reisetiden sin sammenlignet med nåværende kollektivtilbud. Prosjektet har vurdert potensialet for
antall daglige reisende til å ligge på ca 250 passasjerer fra både Slemmestad og Vollen, gitt en
adopsjon på 75 %. Ca 50 % av målgruppen benytter seg av bil til Fornebu i dag, dermed vil et
båttilbud bidra til en vesentlig reduksjon i daglig biltrafikk mellom Asker og Fornebu.
Figur 38 Potensiale for daglige reisende fra anløpssteder vest for Fornebu (vinterhalvåret)

Kilde: Spørreundersøkelse, Googlemaps, Accenture-analyse, Ruter.no

Å inkludere Fornebu i rute 256 kan oppleves problematisk for de som benytter seg av ruten til Aker
Brygge i dag. Et stopp innom Fornebu vil føre til en økning i reisetiden for disse. En annen utfordring
kan være kapasiteten på båten. MS Tidebaronessen som opererer ruten i dag har kun kapasitet til
180 passasjerer. Det kan derfor være mer hensiktsmessig at det settes opp en egen båtrute som
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opererer kun mellom Slemmestad/Vollen og Fornebu, gitt at Ruter vurderer markedet for egen båt til
Fornebu som stort nok.

Utvide rute 716. Nesoddtangen - Lysaker til å inkludere Fornebu
I dag er det allerede mange ansatte som reiser til Fornebu ved å ta båt innom Lysaker. De ansatte må
da enten gå til Fornebu eller ta bussen fra Lysaker. Siden det er såpass mange som bor på Nesodden
som jobber på Fornebu, er det hensiktsmessig at denne båten stopper innom Rolfsbukta på vei til
Lysaker. Figur 39 viser at det daglige potensialet for reisende fra Nesoddtangen til Fornebu ligger på
rundt 300 ansatte, hvor ca halvparten har allerede båt som sitt primære transportmiddel. Å stoppe
innom Rolfsbukta før Lysaker er ingen stor omvei, men mange som bruker båten i dag som ikke
jobber på Fornebu vil trolig være misfornøyde med endringen. En annen utfordring er om
kapasiteten på er stor nok ved et nytt båttilbud. MS Tidebaronen som går mellom Nesoddtangen og
Lysaker har en kapasitet på 250 passasjerer. Kapasitetsfordringene er betydelig mindre
sammenlignet med forslaget om båt til Fornebu fra Slemmestad – Vollen, da mange reisende fra
Nesoddtangen benytter seg allerede av det eksisterende båttilbudet.
Figur 39 Potensiale for daglige reisende fra anløpssteder øst for Fornebu (vinterhalvåret)

Kilde: Spørreundersøkelse, Ruter.no, Googlemaps, Accenture-analyse

Prosjektet ser lite potensiale i å opprette en båt som går fra Bygdøy til Fornebu. Selv om reisetiden
fra anløpsstedet kan reduseres betraktelig er målgruppen veldig liten, med ca 50 passasjerer per dag,
gitt 50 % adopsjon. Aker Brygge derimot ser ut til å bli en meget attraktiv rute med samme adopsjon
på 50 %. Prosjektet har estimert at antall arbeidsreisende vil bli 900 ansatte om dagen. Båten som
skal betjene ruten, MS Tidevind (se Figur 40 for bilde) har en kapasitet på 147 passasjerer. Det kan
dermed bli utfordrende å betjene alle som ønsker å ta båten med kun en avgang per halvtime. Over
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50 % av de som vil benytte seg av båttilbudet reiser med buss i dag. Dette vil bidra til å avlaste
bussene som går mellom sentrum og Fornebu.
Figur 40 MS Tidevind

Kilde: Snarøen Vel

Kompleksitet knyttet til innføring av nytt båttilbud
Siden et nytt anløpssted på Rolfsbukta allerede er finansiert og vil være klart til drift i starten av
november kreves det lite investeringer for å igangsette et mer omfattende båttilbud til Fornebu8. Alle
andre anløpssteder som prosjektet skisserer at ansatte kan reise fra har allerede infrastrukturen på
plass. Gitt at det er kapasitet på eksisterende ruter vil inkludering av Fornebu i rutetilbudet kunne ha
en positiv effekt på driftskostnader pr passasjer, siden utnyttelsesgraden på båten vil øke. Det er
imidlertid en betydelig koordinering som må til ved etablering av nye båtruter. Avgangene må
koordineres med det eksisterende tilbudet, og de ansatte på Fornebu må bli godt informert om
avgangene for å sikre høy adopsjon. Implementeringstiden bør være rimelig kort gitt at Ruter har
kapasitet gjennom eksisterende ruter. Krever endringene innføring av flere båter vil dette føre til
lengre ledetid og økte driftskostnader ved anskaffelse av nye båter.
6.2.2.3 Tiltak 2: Shuttlebuss fra Rolfsbukta
Den viktigste motivasjonsfaktoren for de ansatte knyttet til båt er at det opprettes en bussrute som
går fra Rolfsbukta og innom de forskjellige arbeidsplassene på Fornebu. Ved et fravær av et
busstilbud fra Rolfsbukta være en hindring for mange. For å imøtekomme dette behovet er det
foreslått at Rolfsbukta blir en del av den ringruten som er skissert i kapittel 6.1.2.6.
6.2.2.4 Tiltak 3: Sykkelvennlige båter
Spørreundersøkelsen har vist at en viktig motivasjonsfaktor for bruk av båttilbudet vil være
muligheten for å ta med egen sykkel på båt. Mange arbeidsreisende ser potensialet i å reise
hjemmefra med sykkel og deretter ta med sykkelen på båten, og fortsette reisen fra Rolfsbukta til
arbeidsplassen raskt og effektivt. Båtene som frakter ansatte til og fra Fornebu bør derfor være
tilpasset slik at de kan ta imot en stor mengde med sykler. I dag betaler man barnepris for sykkel på
båten, og personalet avgjør om det er plass. I fremtiden bør båtene tilpasses til å kunne frakte flere
sykler, da dette er en naturlig del av transportmiddelet til mange ansatte.
8

Eventuelle investeringer i nye båter behandles som en driftskostnad fordi det er selskapet som drifter ruten
som tar investeringen
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Skal båtene gjøres mer sykkelvennlige vil det kreve investeringer for å modifisere båtene til å bli
tilrettelagt for å transportere flere sykler.
6.2.2.5 Tiltak 4: Trygg sykkelparkering på Aker Brygge
Båttilbudet fra Aker Brygge ligger an til å bli meget populært, og mange vil ønske å reise med sykkel
frem til anløpsstedet. Det er derfor viktig at ansatte på Fornebu og andre reisende gis tilgang til en
trygg sykkelparkering på Aker Brygge som forhindrer tyveri av sykler. I Drammen og Sandefjord er det
blitt innført sykkelhoteller som bidrar til at de ansatte kan parkere syklene sine trygt med et rimelig
månedsabonnement.. Et lignende initiativ på Aker Brygge kan være til fordel for mange reisende.
Detaljer og kostnader knyttet til et slikt sykkelhotell er beskrevet nærmere i kapittel 6.3.2.3
6.2.2.6 Tiltak 5: Sykkelpool på Rolfsbukta
Flere ansatte påpeker at tilgang til en «bysykkelordning» fra Rolfsbukta som de kan bruke til
arbeidsplassen, vil være motiverende for å benytte seg av båt. Eneste lignende tiltak på Fornebu i
dag er at Technopolis på IT Fornebu har igangsatt utleie av sykler. Ansatte som arbeider på IT
Fornebu har mulighet til å leie disse syklene gratis. Et slikt tilbud burde utvides til å gjelde for alle
ansatte på Fornebu som reiser til og fra arbeidet gjennom Rolfsbukta. På denne måten kan ansatte
effektivt ta seg til jobb fra anløpsstedet til arbeidsplassen hvis shuttlebuss ikke er tilgjengelig.
Figur 41 Plassering av sykkelpool på IT Fornebu

Kilde: Googlemaps

Oktober, 2014

46 | 116

Kapittel 6 – Satsningsområder og støtteelementer

6.3

Flere togreisende

6.3.1 Nåsituasjon
I spørreundersøkelsen utført i forbindelse med dette prosjektet oppgir ca. 12-13 % at de har tog som
hovedtransportmiddel på arbeidsreisen til og fra Fornebu. De fleste tar buss på den siste delen av
arbeidsreisen inn til Fornebu fra togstasjonen. Enkelte oppgir at de går den siste biten inn til
Fornebu.
Figur 42 Antall og andel fornebuansatte som reiser med tog (N=458)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Det er viktig å påpeke at stasjonene Blommenholm, Stabekk og Høvik har vært stengt for trafikk
mellom 7. april 2013 og 13. desember 2014. Dette påvirker datainnsamlingen i spørreundersøkelsen.,
og andelen som normalt har tog som hovedtransportmiddel på arbeidsreisen til Fornebu blir
underestimert. En viss andel som i dette området normalt har tog som hovedtransportmiddel til og
fra jobb fordeles i dag på andre transportmidler, først og fremst buss og bil. Hvor stor andel av disse
bilkjørerne som normalt tar toget er usikkert.
Grunnlag for eksisterende togtilbud
Overordnet sett bygger rutetilbudet for tog i Oslo-området på at de passasjerer som har tilgang til å
bruke det på deres reise i så stor grad som mulig skal anvende det. Dette er som nevnt i kapittel 6.1
et viktig prinsipp for kollektivbetjeningen i hovedstadsområdet, og det betyr at buss og tog i så liten
grad som mulig kjører samme strekning «parallellt» (Ruter, 2011).

Figur 43 gir en oversikt over lokal- og regiontog som er relevante for arbeidsreisende til Fornebu. De
fleste reisende kan enten reise hele veien til Lysaker og ta buss derfra, eller gå av på Skøyen eller
Oslo S og bytte til et annet tog som går til Lysaker. Alternativt kan de ta buss som går direkte til
Fornebu fra Oslo S eller Skøyen.
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Figur 43 NSB Lokaltog og Regiontog

Kilde: Ruter.no

Tabell 6 under illustrerer helheten i togtilbudet i Oslo og Akershus og hvilke knutepunkter som er
innenfor Ruters sonekart. De viktigste knutepunktene for tog innenfor sone 1-4 er bl.a.:
Tabell 6 Knutepunkter i Sone 1-4
Område

Knutepunkter

~ Frekvens i rushtidene til/fra Lysaker

Indre by

Oslo S, Nationaltheatret, Skøyen og
Lysaker

Hvert 2. – 10. minutt

Øst og
nord

Lillestrøm

Direkte ca. hvert 20. minutt

Eidsvoll, Oslo Lufthavn

Hver time (Flytoget hvert 20. minutt)

Sør

Holmlia, Kolbotn og Ski

Direkte hver halve time

Vest

Sandvika, Asker

Hvert 7. – 10. minutt fra Asker/Sandvika
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Blommenholm*, Høvik*, Stabekk*
Spikkestad

* Stasjonene Blommenholm, Stabekk og Høvik er stengt for trafikk mellom 7.
april 2013 og 13. desember 2014.
Direkte hver halve time fra Spikkestad

Utenfor sonekartet for Oslo og av betydning for arbeidsreisende til Fornebu ligger bl.a. følgende
knutepunkt med reisetid under 1,5 timer9:
Tabell 7 Knutepunkter utenfor Sone 1-4
Område

Knutepunkter

~ Frekvens i rushtidene til/fra Lysaker

Øst og
nord

Dal

Hver halve time

Sør

Moss

Hver halve time

Vest

Drammen
Brakerøya, Lier
Kongsberg
Tønsberg, Sandefjord , Skien, Larvik mfl.

Direkte ca. hvert 10. minutt
Hver halve time
Hver halve time
Hver time

I Oslo-området er det i dag felles pris- og billettsamordning mellom NSBs togruter og Ruters
betjening av buss-, T-bane- og båtruter. Dette gjør at alle som reiser innenfor sone 1-4 kan gjøre
dette med en Ruter-billett. De som i dag pendler med tog fra utenfor sone 4 er avhengige av to
månedskort – ett for NSB og ett for Ruter.
Utfordringer i dag
De viktigste utfordringe mange opplever med togtilbudet i dag er at togene er overfylte og at
overgang til buss ikke er sømløst nok. Overgang fra tog til buss på Lysaker (eller Skøyen) oppfattes
som en utfordring ved togtilbudet siden busser som går i retning Fornebu ofte er overfylte i rushtiden
siden det er ikke er høy nok frekvens i avganger fra Lysaker.
Eksisterende ruteavganger har ikke nok kapasistet til å imøtekomme etterspørselen i rushtiden.
Mange velger derfor å kjøre egen bil til og fra til tross for at de har et fullverdig togtilbud i nærheten.
Togtilbudet er viktig for de som reiser over lengre distanser, og innfartsparkeringer er høyt etterspurt
i tilknytning til togstasjoner. Innfartsparkeringene fylles imidlertid raskt opp om morgenen og det er
dermed mange reisende som ikke har mulighet til å komme seg til og fra jobb med tog.
6.3.1.1 Motivasjonsfaktorer for økt bruk av tog
Spørreundersøkelsen utført i forbindelse med dette prosjektet viser at dersom det legges bedre til
rette for at de skal reise med tog så vil en stor andel av de som kjører bil til og fra Fornebu heller
velge det som hovedtransportmiddel. Det er 17 % som oppgir at de vil kjøre tog fem dager i uken
både sommer- og vinterstid dersom tilbudet blir bedre, og det er totalt om lag 27 % som oppgir at de
vil bruke tog mer enn tre dager i uken.

9

Vi har begrenset analysen til de som bor nærmere enn 1,5 timer fra Lysaker. Ved utbyggingen av et InterCitynettverk vil andelen som kan pendle til Fornebu med en reisetid under 1,5 timer reduseres betydelig
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Figur 44 Bilisters tilbøyelighet for å ta toget (N=1279)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

For å realisere potensialet som ligger i at flere som i dag kjører bil heller velger tog som
hovedtransportmiddel er det kartlagt hvilke motivasjonsfaktorer som er viktigst for de reisende. Den
motivasjonsfaktoren alle ansatte anser som mest viktig er flere bussavganger fra Lysaker, f.eks.
gjennom dedikerte bussruter mellom Lysaker og Fornebu. Ansatte som kjører bil er også spesielt
opptatt av at det må være bedre tilgang til innfartsparkeringer på togstasjonene.
For alle ansatte følger plass til flere personer på togavgangene og kombinert Ruter- og NSB-kort som
de viktigste motivasjonsfaktorene. Blant bilkjørere er det viktigste etter innfartsparkeringer at det
blir flere bussavganger fra Lysaker og plass til flere passasjerer på toget.
Figur 45 Viktige motivasjonsfaktorer for å ta toget for ansatte på Fornebu (N=1453)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Det er noe interesse for bysykkel mellom Lysaker og Fornebu, men det er langt fra like viktig som
flere bussavganger. Omtrent like mange trekker frem trygg sykkelparkering ved nærmeste togstasjon
som en avgjørende motivasjonsfaktor for at de skal velge tog. Informasjon om bussavganger fra
Lysaker etterspørres også av et mindre antall respondenter, uavhengig av reisemåte i dag. Det
samme gjør tilgang til trådløst internett, mens trygg sykkelparkering på Lysaker anses som lite viktig.
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6.3.2 Tiltak
Basert på en vurdering av hva de ansatte på Fornebu anser som de viktigste motivasjonsfaktorene i
spørreundersøkelsen og innspill fra bedrifter og interessenter har prosjektet identifisert fem
konkrete tiltak. Tabell 8 inneholder en oppsummering av de fem viktigste identifiserte tiltakene som
kan gi økt antall togreisende:
Tabell 8 Oppsummering av identifiserte tiltak for å øke antall togreisende
#

Tiltaksnavn

Tiltaksbeskrivelse

Tiltakseier

Interessenter

1

Flere avganger
og bedre
kapasitet

- NSB øker kapasiteten på togavganger fra vest
og innfører flere togavganger til/fra Lysaker
- Det bør ses videre på en økning av kapasitet
på ruter fra sør og øst/nord

Bane-Buss-Båt
Alliansen

 Ruter
 NSB
 SmartCity Bærum

2

Flere og bedre
innfartsparkeringer

- Flere innfartsparkeringer for bil, først og
fremst i Asker og Sandvika
- Sikre forutsigbar tilgang til
innfartsparkeringer
- Bedre sykkelparkeringer, spesielt i Oslo
sentrum og ved viktige knutepunkt

Bedriftene på
Fornebu

3

Kombinert
reisekort for
NSB og Ruter

- Opprette felles kombinert reisekort for NSB
og Ruter med samordnet betalingssystem
- Innføre rimeligere reisealternativ til Fornebu
for ansatte i Buskerud

Bedriftene på
Fornebu















4

Dedikert
bussrute
mellom Lysaker
og Fornebu

- Opprette en «ringrute» mellom SkøyenLysaker-Fornebu for å sikre mer flere
avganger og bedre kapasitet på bussene

Bane-Buss-Båt
Alliansen

Sporveien
Ruter
NSB
SmartCity Bærum
Akershus Fylkeskommune
Oslo Fylkeskommune
Asker kommune
Bærum kommune
Oslo kommune
Ruter
Fylkeskommunene
NSB
SmartCity Bærum

 Ruter
 NSB
 SmartCity Bærum

6.3.2.1 Potensielle effekter
Det er en rekke kvantitative og kvalitative effekter knyttet til økt bruk av togtilbudet. Potensialet for
CO₂-besparelser er blitt beregnet ut fra at bilkjørere som er tilbøyelige til å reise med tog faktisk gjør
dette. Utslipp fra bilbruk overføres da til tog, som er lavere per personkilometer. Bilreisende som
vurderer å bytte til tog har også i snitt en lang reisevei til jobb, noe som gjør at CO₂ effektene blir
betydelige. De potensielle effektene, gitt en adopsjon på 50 % kan ses i Figur 26. Dette er beregnet
på grunnlag av at det forbedrede togtilbudet vil bidra til å redusere reisekilometer med bil til og fra
Fornebu med 21 millioner kilometer i året ved full realisering (fra og med 2018).
Figur 46 Potensiale for tonn CO₂-besparelser ved økt bruk av tog

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

I tillegg er det en rekke kvalitative effekter som bør tas i betraktning. Bedre togtilbud kan øke
trivselen gjennom flere sitteplasser og avganger på togene, mer forutsigbar parkering på
togstasjoner og mindre tid brukt i bilkø. Flere bilreisende som tar toget betyr færre ulykker, tog er
også et tryggere transportmiddel enn buss. Et godt togtilbud vil også bidra til å redusere køer på E18 i
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begge retninger, samt E6 til og fra nordgående retning. Flere vil reise med buss inn til Fornebu, noe
som vil bidra til å redusere køen inn og ut av Fornebu. De samme veiene vil også oppleve redusert
støy og partikkelutslipp ved at flere tar tog.
6.3.2.2 Tiltak 1: Flere avganger og bedre kapasitet
Som nevnt oppleves togavgangene i rushtrafikken som overfylte blant de ansatte på Fornebu. Dette
bekreftes av det presset som NSB og Ruter har møtt i tiden etter de la om tog- og busstilbudet i 2013
som medførte lengre reisetid for mange og mer overfylte tog (Hegnar b, 2013). Responsen fra NSB
var tydelig – man vil jobbe for å innføre flere tog for å unngå overfylte tog i rushtiden.
For å unngå overfylte tog kan man enten øke avgangsfrekvensen eller innføre lengre togsett. For å
imøtekomme tydelige utfordringer med overfylte tog skal NSB fra desember 2014 ha innført
følgende tiltak:
1. Utvidet tidsrom med avganger hvert 10. minutt på strekningen Asker – Lysaker – Lillestrøm
2. Både Asker, Sandvika, Lysaker og Skøyen får tre flere avganger i timen, i hver retning.
3. På flere strekninger blir det lengre togsett, og nye togsett, spesielt i rushtiden.
I tillegg vil Høvik vendespor stå klart i 2015. Dette gjør at NSB vil sikre at tog fra Ski (L2 og L2x) og
Østfold (L21) stopper på Lysaker og Stabekk.
Dette er i tråd med hva de ansatte på Fornebu etterspør i spørreundersøkelsen, både med tanke på
flere avganger som går fra og stopper på Lysaker og i forhold til kapasitet. Her kommer det frem at
det er størst potensiale i å forbedre kapasitet for reisende fra vest hvor en høy andel av de reisende
etterspør dette. Økt kapasitet på togavgangene er imidlertid også etterspurt i sør og i øst og nord,
som man kan se fra Figur 47.
Figur 47 Antall reisende som etterspør bedre kapasitet på togavgangene per område (N=684)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Tiltaket vil oppsummert gi økt avgangsfrekvens og flere sitteplasser for de som ønsker å ta toget.
Dette vil øke manges tilbøyelighet til å bruke tog som hovedtransportmiddel på arbeidsreisen til og
fra Fornebu.
For å gjennomføre tiltaket kreves omfattende investeringer i nytt togmateriell som kan settes inn i
form av økte antall avganger og lengre togsett. Driftskostnader vil også øke ved lengre togsett og nye
togavganger, dog er marginalkostnaden med å drifte ekstra togavganger liten sett opp mot
investeringskostnaden (Ruter, 2011). Tiltaket vil medføre et visst behov for koordinering ved at nye
avganger korresponderer med overgang til T-bane eller buss. Innføringstiden for økt avgangsfrekvens
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for Asker – Lysaker – Lillestrøm og lengre togsett på flere strekninger er kort i og med at disse
tiltakene er planlagt iverksatt fra NSB i desember 2014. En utvidelse av tiltaket til å dekke
etterspørselen etter bedre kapasitet på togavgangene i sør og i øst/nord vil forlenge innføringstiden,
men dog også øke effekten tilsvarende.
6.3.2.3 Tiltak 2: Flere og bedre innfartsparkeringer
Som nevnt etterspør 46 % av de som kjører bil til og fra Fornebu flere innfartsparkeringer.
Reisevaneundersøkelsen til TØI bekreftet at fleksibilitet er en viktig faktor for at flere velger bil til
arbeidsreisen, og gode innfartsparkeringer kan være med å tilby denne fleksibiliteten.
Det er et overordnet mål for utvikling av transportsystemet i Oslo og Akershus at innfartsparkeringer
(Kalt P+R – Park+reis) skal kompensere for dårlig flatedekning i kollektivtilbudet og bidra til at de som
bor utenfor sykkel- eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud skal kunne reise
kollektivt. Dette skal også muliggjøre det å kombinere en kollektivreise med andre ærend som
levering av barn i barnehage (Akershus fylkeskommune, 2013).
Norges automobilforbund (NAF) er også en viktig pådriver for flere innfartsparkeringer til Oslo. NAF
påpeker at veieier bør finansiere innfartsparkeringsplassene fordi man med en tilstrekkelig og riktig
satsning på innfartsparkeringsplasser kan redusere behovet for vedlikehold- og utbygging av
veinettet. En storsatsning på innfartsparkeringsplasser vil derfor kunne innebære både miljø- og
samfunnsbesparelser.
Figur 48 under viser en rangert oversikt over togstasjoner der det er mest aktuelt med bedre
innfartsparkeringer, både for sykkel og bil.
Figur 48 Behov for bedre innfartsparkeringer, justert for populasjonen (N=513)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Fra oversikten fremgår det at det primært etterspørres bedre innfartsparkeringer for bil i Asker,
Sandvika, Lillestrøm. I tillegg etterspør mange sykkelparkeringer i Oslo, spesielt på Nationalteateret
og på Bryn.
En videre analyse av hver av disse togstasjonene viser at kapasiteten på Asker er sprengt, med et
belegg på 99 %. På Sandvika er det generell mangel på rimelig parkering som er problemet, da det
ikke finnes dedikert parkering for togreisende. På Lillestrøm er belegget på et nivå som tilsier at det
burde være mulig å finne parkering når man ønsker det, men det koster mer enn andre
Oktober, 2014

53 | 116

Kapittel 6 – Satsningsområder og støtteelementer

innfartsparkeringer. Flere togstasjoner som Bryn og Nordstrand ikke parkeringsmuligheter, mens
andre mindre parkeringer på Slependen og Billingstad også sliter med veldig høyt belegg. Grunnen til
at det etterspørres sykkelparkeringer på flere av stoppene i Oslo skyldes at stativene som eksisterer
nå oppfattes som utrygge og at det er høy risiko for at sykkelen kan bli stjålet. Den eneste av
togstasjonene som har et fullverdig tilbud for syklister er Drammen. Her tilbys det sykkelhotell ved
togstasjonen til 50 kr pr. mnd.
Tabell 9 Belegg på parkering i dag på sentrale innfartsparkeringer
Stasjon

Parkeringsmuligheter for bil i dag

Belegg

Sykkelparkering

Asker

- 473 plasser (Lensmannslia), 171 plasser (Elveplassen & Elveroa), samt på
Askerholmen
- SMS-oblat for pendlere (50 kr i måneden)
- Reisende med enkeltbillett kan bruke plasser med avgiftsparkering
- Q-Park parkeringshus i nærheten. Avgift
- Parkeringshus like ved Stasjonen. Avgift

99 %

Stativ

N/A

Stativ

- 360 plasser forbeholdt reisende med månedskort som legges ut for salg den 1. i
hver måned. 295 kr for reisende med periodebillett på tog.
- Parkeringsplasser for kr 50 per dag mot fremvisning av billett/månedskort
- Vika parkeringshus nær stasjonen, ca 300 m. Avgiftsbelagt.

74 %

Stativ

N/A

Stativ

Bryn

- Ingen parkering

N/A

Stativ

Lørenskog

59 %

Stativ med
tak

Nordstrand

- Plass for 274 biler. SMS-oblat (50 kr/mnd) for pendlere med årskort, ukeskort og
månedskort.
- Reisende med enkeltbillett kan bruke plasser med avgiftsparkering (20 kr/dagen)
- Ingen parkering

N/A

Stativ

Oslo S

- Parkeringshus (avgift).

N/A

Stativ

Hauketo

- 100 plasser

88 %

Stativ med
tak

Drammen

- Plass for 310 biler. Parkering mot avgift, kr 90,- per døgn. Parkeringsbevis med 7og 30-dagers eller 12 måneders periodebillett kjøpes i billettsalget (kr 90,-).
- Flere parkeringsplasser og parkeringshus nær stasjonen (avgiftsbelagte).

N/A

Sykkelhotell, 244
plasser

Billingstad

- Plass for 48 biler.

98 %

Stativ med
tak

Slependen

- Plass for 80 biler

100 %

Stativ med
tak

Sandvika
Lillestrøm

Nasjonalteateret

Kilde: Ruter.no, Jernbaneverket, Akershus Fylkeskommune

Tilbudet av innfartsparkeringer kan forbedres på primært på to måter – ved å øke kapasiteten på
eksisterende innfartsparkeringer der kapasiteten er sprengt, eller ved å avgiftsbelegge tilbudet slik at
de som har mest behov for innfartsparkeringer får utnyttet dette.
Øke kapasiteten på eksisterende innfartsparkeringer
Eksisterende innfartsparkeringer sliter i mange tilfeller med manglende kapasitet, mens det for
sykkelparkering er en utfordring at disse ikke oppleves som trygge nok.
En måte å løse kapasitetsproblemene på innfartsparkeringer for bil er å foreta betydelige
investeringer i nye parkeringsplasser. En P-plass bygget som et enkelt overflateanlegg (30-40 000 kr i
investering, 1 000 kr/ år i drift) vil ha en årlig kostnad rundt kr 3 000 per plass. (30 år nedbetaling, og
4,5% rente). En plass i en P-kjeller (250 000 kr i investering, 2 000 kr/år i drift) vil ha en årlig kostnad
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på 17-18 000 kr per plass. I tillegg vil det kreves ytterligere kostnader ved drift og administrasjon av
nye innfartsparkeringer. Sykkelhoteller har betydelig lavere kostnad per plass; hotellet i Drammen
som rommer 244 plasser kostet 2,8 millioner kr. Et annet sykkelhotell i Sandefjord med plass til ca 80
sykler hadde en kostnad på 0,6 millioner kr.
Hvilke steder og i hvilken grad det bør investeres i nye innfartsparkeringer vil bl.a. avhenge av
kostnad ved investeringen (dyrere å investere i innfartsparkering ved en sentral beliggenhet),
investeringshorisont og avkastningskrav for utbyggere. Dette er tett knyttet opp mot behovet for
koordinering mellom ulike interessenter i planlegging og gjennomføring av nye innfartsparkeringer. I
Akershus Fylkeskommunes utkast til strategi for innfartsparkeringer (2013) vurderes ulike former for
ansvarsdeling i utbygging av innfartsparkeringer. Her anbefales det at hver etat har ansvar for egne
anlegg. Dette vil innebære at:
-

Jernbaneverket har totalansvar for drift, planlegging, finansiering og utbygging av
parkeringsanlegg langs jernbanen
Sporveien har tilsvarende ansvar/rolle for P-anlegg langs metrolinjene
Akershus Fylkeskommune v/Statens Vegvesen har tilsvarende ansvar for P-anlegg
langs fylkesveier- og ved båt.
Ruter ivaretar felles informasjon om P+R-tilbudet på tvers av kommuner og etater

Til sist vil innføringstid for utbygging av innfartsparkering avhenge i kompleksitet i utbygging. Det kan
ta flere år fra man fra gjennomslag for å bygge nye parkeringer til at de står i full drift. Innføring av
sykkelhoteller kan til gjengjeld ta noe kortere tid.
Avgiftsbelagte, behovsberettige og/eller reserverte innfartsparkeringer
Innfartsparkering er i dag gratis de fleste steder. Der det er kapasitetsproblemer fylles
parkeringsanleggene opp allerede før 07:30 (Akershus Fylkeskommune, 2013). Dette gjør at
togreisende som for eksempel skal levere barn i barnehage på vei til stasjonen da i praksis vil være
utestengt fra tilbudet.
Kompleksiteten i å sikre de med tydelige behov for innfartsparkeringer er derfor betydelig.
Behovsprøving kan være vanskelig å administrere på tvers av kommuner. Det bør da vurderes å
innføre et avgiftssystem som stimulerer til både kortsiktige- og langsiktige tilpasninger av
reisemønster, som for eksempel ved samkjøring inkludert samordnet henting/bringing i barnehage
for å øke bruksgrad på bil10.
I områder der det er problemer med kapasiteten eller mangel på parkering kan bedriftene på
Fornebu prøve ut samarbeidsordninger med parkeringshus som ligger i nærheten av togstasjonen.
Ved å opprette tilpassede avtaler for de ansatte vil dette kunne stimulere til at flere får muligheten til
å reise med tog og buss til jobb, f.eks småbarnsfamilier som ikke rekker å parkere før
innfartsparkeringen er full.

10

Eksisterende ordninger for betaling som Jernbaneverket har innført på noen av sine innfartsparkeringsplasser
følger med parkeringsbevis knyttet til månedskort for å hindre at P-plassene opptas av parkerende som ikke er
togkunder.
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6.3.2.4 Tiltak 3: Kombinert reisekort for NSB og Ruter
Som nevnt er det totalt 39 % av alle respondenter og 38% av de som kjører bil i dag som etterspør et
kombinert reisekort for NSB og Ruter. Dette er en meget høy andel med tanke på at hovedvekten av
de som reiser til og fra jobb på Fornebu bor innenfor Ruters sonekart og allerede i dag nyter godt av
felles pris- og billettsamordning mellom NSBs togruter og Ruters betjening av buss-, T-bane og
båtruter. Fra dette kan det konstateres at det er en generell etterspørsel etter et samordnet
betalingssystem som gjør det enklest mulig å reise på tvers av alternative transportmåter til bil. Det
er også en tett sammenheng mellom tilbud av innfartsparkeringer og kombinert reisekort for NSB og
Ruter, siden svært mange av innfartsparkeringene brukes av de som har tog som
hovedtransportmiddel til og fra Fornebu.
Det er imidlertid de som reiser fra utenfor Ruters sonekart som i størst grad vil påvirkes av at man får
et kombinert reisekort. Disse er i dag avhengige av å ha et NSB-reisekort med overgang i sone 1 med
kostnad tilsvarende et noe rabattert månedskort for sone 1. Priseksempel: Månedskort for NSB
koster i dag 1509,- for Drammen – Lysaker, mens en overgang i sone 1 koster 500,- slik at total
kostnad blir 2009,-. Overgangen i sone 1 tillater den reisende å bytte til buss på Lysaker stasjon.
Ønsker den Fornebuansatte imidlertid fleksibiliteten til å reise fra Fornebu til Oslo sentralstasjon
f.eks. i forbindelse med jobbreiser er hun da avhengig av å kjøpe en tilleggsbillett dersom hun skal
reise med NSB. Månedskort for Drammen – Oslo S koster 1636,- med overgang til sone 1 for 500,-.
Det er spesielt Drammen-området og Lier som skiller seg ut blant de som reiser fra utenfor sone 1-4,
men også ansatte som er bosatt i andre områder etterspør dette.
Årsaken til at det etterspørres et kombinert reisekort er altså et ønske om redusert pris for de som
pendler fra utenfor Ruters sonekart og fordi det forenkler reisetilbudet på tvers av kollektivtransport.
Dette kombinert med en forenkling av reisetilbudet innenfor ulike kollektive transportmåter vil øke
andelen som er tilbøyelig til å velge å reise med alternative transportmidler til bil.
Kompleksiteten i gjennomføring av et kombinert reisekort for NSB og Ruter går hovedsakelig på
behovet for ny koordinering av prisstruktur mellom Ruter og NSB.
Det bør legges et press på NSB og Ruter for å styrke samarbeidet i Oslo-regionen. Videre bør et felles
reisekort for NSB og Ruter ses i sammenheng med en nasjonal ruteplanlegger hvor det er mulig å
reise sømløst på tvers av alternative transportmåter til bil under ett betalingssystem.
6.3.2.5 Tiltak 4: Dedikert bussrute mellom Lysaker og Fornebu
43 % av de som oppgir at de i dag har bil som hovedtransportmiddel og 50 % av alle ansatte oppgir
flere avganger mellom Lysaker og Fornebu som en avgjørende motivasjonsfaktor for at de skal ha tog
som hovedtransportmiddel. For å imøtegå dette foreslås det at det opprettes en ringrute som går
innom Lysaker. Dette tiltaket er beskrevet i detalj i kapittel 6.1.2.6.
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6.4

Flere mosjonister

6.4.1 Nåsituasjon
I dag er det 13 % av de ansatte som oppgir at har sykkel eller gange/jogging (samlebegrep «mosjon»
vil vekselsvis brukes som en forenkling videre i dette kapitlet) som hovedtransportmåte til og fra
Fornebu i sommerhalvåret og 5 % i vinterhalvåret. Enkelte av de som har tog eller buss som
hovedtransportmiddel mosjonerer på den siste delen av arbeidsreisen.
Figur 49 Antall og andel Fornebuansatte med sykkel eller gange/jogging som transportmiddel (N=450)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

I dag er det et omfattende nettverk av gang- og sykkelstier i Oslo og Bærum, som vist på Figur 54,
Figur 55 og Figur 56. Gang- og sykkelvegnettet gjør at det er mulig å reise med sykkel langs
hovedinnfartsårene i Bærum og Oslo. Det som kjennetegner arbeidsreisen på sykkel for svært mange
Fornebuansatte er imidlertid mangelen på sammenhengende sykkelstier hele veien mellom hjemmet
og Fornebu.
Motivasjonsfaktorer for økt sykling og gange/jogging til og fra jobb
Spørreundersøkelsen utført i forbindelse med dette prosjektet viser at dersom det blir lagt bedre til
rette for at de kan sykle eller gå/jogge til og fra jobb så vil andelen som gjør dette øke. Blant de som i
dag kjører bil til og fra Fornebu er det 8 % oppgir at de vil gjøre det fem dager i uken sommerstid og 5
% om vinteren. Andelen som oppgir at de ønsker å gjøre det mer enn tre dager i uken er 18 %
sommerstid og 4 % vinterstid. For de som i dag reiser med tog eller buss er andelen noe høyere.
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Figur 50 Bilister villighet til å gå eller sykle til jobb, gitt bedre tilbud (N=1264)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture analysis

I spørreundersøkelsen oppgir de ansatte på Fornebu at det er tryggere gang- og sykkelstier som er
mest avgjørende for at de vil sykle eller gå/jogge oftere til jobben. Dette er gjeldende både for de
som i dag reiser kollektivt og for de som kjører egen bil til og fra jobb. Bedre fasiliteter på jobb,
belønningsordninger for å mosjonere til og fra jobb og bedre snørydding følger som tiltak de ansatte
anser som viktige. Tryggere sykkelparkeringer er det også flere som etterspør, dog anses ikke dette
som like viktig. Andre tiltak som tilgang til bysykkel i Oslo og i Bærum anses i sammenligning med de
andre tiltakene som mindre viktige.
Figur 51 Motivasjonsfaktorer for økt andel som går/jogger eller sykler til jobb (N=2012)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Utfordringer
I dag er det mange som ønsker å mosjonere mer til og fra jobb på Fornebu, men hovedutfordringen
som stopper flere fra å gjøre dette er at det i dag ikke er trygge nok gang- og sykkelveier. Dette gjør
at mange isteden velger å kjøre bil eller reise kollektivt. Ved å stimulere til økt bruk av sykkel til og fra
jobb vil man også risikere at antallet gang- og sykkel-relaterte ulykker går opp. Dette er en naturlig
konsekvens av økt bruk av sykkel så lenge gang- og sykkelstiene ikke forbedres. Videre er
utilstrekkelig snørydding mellom Oslo Sentrum og Lysaker, samt småveier i Oslo og Akershus, et
sentralt hinder for mange Fornebuansatte som ønsker å sykle på vinteren.
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6.4.2 Tiltak
Prosjektet har gjort en vurdering av hva de ansatte på Fornebu anser som de viktigste
motivasjonsfaktorene, samt av innspill fra bedrifter og interessenter. Gjennom arbeidet har
prosjektet identifisert fire tiltak som kan øke andelen som sykler eller går/jogger til og fra Fornebu. I
Tabell 10 følger en oppsummering av de fire viktigste identifiserte tiltakene.
Tabell 10 Oppsummering av identifiserte tiltak for å øke antall som sykler eller går/jogger til og fra Fornebu
#

Tiltak

Beskrivelse

Foreslått eier

Interessenter

1

Utbedre sykkelveier fra
områder med
mange
potensielle
reisende

- Utbedringer for ansatte i Oslo: Fra Frogner,
Vestre og Nordre Aker, Grünerløkka, St.
Hanshaugen og Ullern
- Utbedringer for ansatte i Bærum: Fra
Eiksmarka, Jar, Bekkestua, Sandvika og Hosle

SmartCity Bærum,

2

Bedre fasiliteter
og sykkelparkeringer

- Utbedre garderobefasiliteter og
parkeringsmuligheter der de ansatte etterspør
det mest
- Se til Statoil og DNV GL som eksempler på
beste praksis

Bedriftene på
Fornebu

 Bedrifter på Fornebu
 Fornebualliansen &
Fornebuporten
 Beboere på Fornebu
 Statens Vegvesen
 Oslo kommune og
fylkeskommune
 Bærum kommune
 Akershus Fylkeskommune
 Fornebualliansen &
Fornebuporten

3

Opprette bedre
incentivordninger for
mosjonister

- Innføre trappetrinnsbasert bonussystem
basert på antall reiser og kilometer tilbakelagt
- Økt utstrekning av sykkelkonkurranser på tvers
av bedriftene på Fornebu
- Se til DNV GL som eksempler på beste praksis

Bedriftene på
Fornebu

 Samme som over

4

Legge til rette
for bedre
snørydding om
vinteren

- Forbedre snørydding på nøkkelstrekninger
mellom Oslo og Fornebu

Bedriftene på
Fornebu

 Samme som i tiltak # 1

Bymiljøetaten i Oslo
Kommune

6.4.2.1 Potensielle effekter
Det er et betydelig potensiale for reduksjon i bilbruk og dermed reduksjon i CO2-utslipp ved at flere
velger å sykle eller gå/jogge til og fra jobb. I tillegg er det også kvalitative gevinster knyttet til at flere
velger å mosjonere på arbeidsreisen.
Potensialet for CO₂-besparelser er blitt beregnet ut fra de som i dag kjører bil eller reiser kollektivt til
og fra jobb og oppgir at de isteden ønsker å mosjonere dersom tilbudet blir bedre. Utslipp per
personkilometer fra disse transportformene reduseres til null ved overgang til mosjon. De potensielle
effektene, gitt en adopsjon på 50 % kan ses i Figur 52. Dette er beregnet på grunnlag av at det
forbedrede mosjonstilbudet vil bidra til å redusere reisekilometer med bil til og fra Fornebu med 4,8
millioner kilometer i året ved full realisering (fra og med 2018). I tillegg vil det komme effekter fra
redusert reise med buss (5 millioner reisekilometer) og tog (3,7 millioner reisekilometer).
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Figur 52 Potensiell tonn CO₂-besparelser ved økt antall som mosjonerer til og fra jobb

Kilde: Spørreundersøkelse, Googlemaps, Accenture-analyse

I tillegg er det en rekke kvalitative effekter som bør tas i betraktning. Tiltakene som trekkes frem vil
øke de ansattes trivsel ved at gang- og sykkelstier blir tryggere og man får flere sykkelparkeringer,
incentivordninger og bedre fasiliteter. I tillegg gir mosjon både bedre mental helse, fysisk form og
redusert støy og svevestøv11. Videre reduserer de som sykler eller går/jogger effektivt bilkøene. Til
sist gjør tiltak om utbedring av gang- og sykkelstier at disse blir tryggere, men på samme tid vil en økt
andel syklister i dag føre til flere sykkelrelaterte ulykker.
6.4.2.2 Tiltak 1: Utbedre sykkelveier fra områder med mange potensielle reisende
For å øke antallet som sykler til og fra Fornebu er det en utbedring av gang- og sykkelveier i Oslo og
Asker/Bærum som vil være mest effektfullt.
Gjennom spørreundersøkelsen har prosjektet kartlagt hvor de som etterspør bedre gang- og
sykkelveier bor. Generalisert for hele populasjonen på Fornebu viser Figur 53 under viser fra hvilke
steder det er spesielt stor etterspørsel etter bedre gang- og sykkelstier.
Figur 53 Antall ansatte på Fornebu som etterspør bedre gang- og sykkelveier, justert for populasjonen (N=1425)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

I Oslo er det korte trekk flest reisende fra Frogner, Vestre og Nordre Aker, Grünerløkka, St.
Hanshaugen og Ullern som etterspør bedre gang- og sykkelveier. I Bærum gjelder det samme for
Eiksmarka, Jar, Bekkestua, Sandvika og Hosle. Det som kjennetegner sykkelveiene generelt er at de
ikke er sammenhengende og tidvis utrygge. Spesielt Vollsveien i Bærum blir trukket frem av flere som
en spesielt farlig vei å sykle langs, uttrykt ved én respondent: «Vollsveien er livsfarlig pga. bilister
11

For info om mentalhelse, se bl.a. http://www.mentalhelse.no/nyheter/en-halvtime-mosjon-gir-bedrepsykisk-helse som viser til at en halvtime mosjon hver dag gir bedre psykisk helse.
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uten kjørevett». Vollsveien er også utpekt som en farlig strekning av Syklistenes landsforening
(Budstikka, 2012).
For å få et bedre bilde av eksisterende gang- og sykkelstier vil følgende avsnitt se nærmere på
eksisterende tilbud og hvilke utbedringer som er planlagt eller gjennomført. Siden de ansattes
reisevei fra disse områdene er lang (mellom 7 og 13 km) antas det at de fleste vil velge å sykle fra
disse områdene og gang- og sykkelveier vil i hovedsak omtales som sykkelveier.
Utbedring av sykkelveier fra Frogner, Grünerløkka og St. Hanshaugen
Som et ledd i en helhetlig satsning på sykkelveier i Oslo har Statens Vegvesen utviklet en oversikt
over eksisterende og planlagte prosjekter for å forbedre sykkelveiene i Oslo (Statens Vegvesen b,
2014).
Figur 54 Oversikt over sykkelstier som i dag er prosjektert eller under utbedring fra i indre by, Oslo

Kilde: Statens Vegvesen

Overordnet sett vurderer Statens Vegvesen at det for disse bydelene er behov for å styrke
hovedsykkelveiene langs Ring 2, å forbedre Rute E18 Drammensveien ytterligere og «lappe»
sykkelveinettet der dette er hensiktsmessig.
Ansatte som er bosatt på Frogner vil først og fremst være avhengig av hovedsykkelveien mellom Oslo
og Lysaker som går via Sjølyst langs E18 og av veiene fra Parkveien via Solli plass og Bygdøy Allé til
Sjølyst. Det er derfor spesielt utbedring av sykkelveier på Frogner i tilknytning til Bygdøy Allé og
veinettet ned til hovedsykkelveien mellom Oslo og Lysaker på Sjølyst som er viktig for de som bor på
Frogner.
Felles for tiltakene er at de adresserer viktige knutepunkt som ikke per dags dato er gode nok eller
trygge nok for syklister. På bakgrunn av funn fra spørreundersøkelsen bør prosjekt 54
«Bygdøylokket» som er foreslått prioritert i Statens Vegvesens handlingsprogram for 2014 – 2017,
men ikke endelig vedtatt, gjennomføres for å gi både ansatte på Lysaker og Fornebu en tryggere
sykkelvei. Videre understrekes det på bakgrunn av funn fra spørreundersøkelsen at en trygg sykkelvei
i tilknytning til Bygdøy Allé bør vurderes (Statens Vegvesen a, 2014).
For ansatte som er bosatt på Grünerløkka og på St. Hanshaugen er manges sykkelvei via Vika, forbi
Sjølyst i retning Lysaker, mens de som bor nord på Grünerløkka og St. Hanshaugen vil velge
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sykkelveier langs Ring 2 på vei mot Sjølyst. Samme tiltak som for Frogner gjelder derfor også i stor
grad for syklister som er bosatt på Grünerløkka og St. Hanshaugen. Videre synes det å være et tydelig
behov for helhetlige sykkelveier som går fra Grünerløkka ned til Ring 1 i retning Vika og for
utbedringer langs Ring 2 fra nordre del av St. Hanshaugen og Grünerløkka. Et gjentakende problem
det pekes på av ulike interessegrupper er det at syklister i indre by vekselvis går fra å være en del av
trafikken, til å ha egne sykkelfelt til å dele fortau med gående. En rekke prosjekter som er planlagt
eller iverksatt av Statens Vegvesen adresserer enkelte av disse problemene (se Figur 54).
Utbedring av sykkelveier fra Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern
Overordnet sett vurderer Statens Vegvesen at det for disse bydelene er behov for å ferdigstille et
helhetlig sykkelnett langs Ring 3, en forbedring av sykkelnettet mellom Smestad og Skøyen og et nytt
sykkelnett fra Røa til Lysaker.
For å starte med ansatte som reiser fra Nordre Aker, så vil disse på vei til Fornebu enten velge å sykle
gjennom sentrum via Vika eller ut i retning Ring 3. Det vil være naturlig for de fleste som er bosatt
nord og vest i Nordre Aker å velge å reise i samme retning som Ring 3. De som sykler denne traséen
vil reise igjennom Vestre Aker og Ullern på vei mot Lysaker. Tiltak for utbedring av sykkelstiene vil
derfor i stor grad være sammenfallende for disse tre bydelene i Oslo.
Av eksisterende prosjekter for Nordre Aker er det spesielt relevant å trekke frem prosjekter som gir
forbedringer langs Ring 3 (se Figur 55 under). Her foreslås det derfor å følge opp prosessen for
igangsetting av prosjekt 41 og 43 (42 er igangsatt) (Statens Vegvesen a, 2014).
Figur 55 Oversikt over sykkelstier som i dag er prosjektert eller under utbedring fra Vestre aker, Nordre Aker og Ullern

Kilde: Statens Vegvesen

For Vestre Aker er det spesielt relevant å trekke frem prosjekt 48 som er på prosjekteringsstadiet og
vil innebære en dedikert sykkelvei fra området rundt Midtstuen T-bane til Gaustad. Andre prosjekter
er i planleggingsfasen.
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For Ullern er to av de relevante prosjektene i planleggingsprosessen og et under bygging.
Tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen fra ansatte som er bosatt i Oslo og ønsker å sykle til og fra
jobb på Fornebu legger grunnlaget for at det bør legges press på at planlagte og prioriterte prosjekter
faktisk blir gjennomført fordi det er en påvist etterspørsel også fra Fornebuansatte etter planlagte
forbedringer. Innsikten om antall Fornebuansatte i Oslo sentrum som etterspør bedre sykkelveier bør
også styrke satsningen på at det skal være mulig å sykle igjennom Oslo sentrum på
sammenhengende og trygge sykkelstier. På bakgrunn av dette bør det arbeides for at sykkelvei
utbygges i Bygdøy Allé og for at tilknytningen til dagens hovedsykkelvei fra Vika Atrium til Lysaker
forbedres.
Utbedring av sykkelveier i Bærum
Bærum kommune utarbeidet i 2011 en sykkelstrategi for Bærum. Her ble det identifisert hvilke
hovedsykkellenker som manglet for at Bærum skulle få et hehetlig hovedsykkelveinett.
Figur 56 Sykkelveier i Bærum

Kilde: Bærum kommune: Sykkelstrategi for Bærum kommune, 2011

Med henvisning til Figur 56 over bekreftes bildet av at ansatte som er bosatt i henholdsvis
Lommedalen, Hosle og Jar mangler et helhetlig og sammenhengende sykkelveinett til Lysaker og
Fornebu i dag. Spesielt Jar – Lysaker fremstår som en rute hvor det bør prioriteres å bygge tryggere
og bedre gang- og sykkelstier siden denne ruten er identifisert som en farlig strekning av Syklistenes
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landsforening. For ansatte som er bosatt i Hosle er det punktvis utbedring av sykkelveiene via
Bekkestua og Stabekk til Lysaker som bør prioriteres.
I Bærum kommunes sykkelstrategi fra 2011 er utbedringer innen alle disse områdene foreslått.
Foreslåtte utbedringer er prioritert etter befolkningsgrunnlag for de ulike strekninger som trenger
forbedringer. Mange av forbedringene går derfor på å forbedre hovedårene for syklister mellom
Sandvika og Lysaker.
For ansatte bosatt i Sandvika så er Sandvika – Lysaker en rute hvor flere viktige utbedringer er
planlagt langs E-18 for å gjøre strekningen tryggere og mer sammenhengende for syklister og de som
jogger/går i nærområdet.
Strekningen Eiksmarka – Jar – Lysaker, hvor mange vil følge Vollsveien er imidlertid en mindre
prioritert rute fordi det vurderes at befolkningsgrunnlaget er sterkere i andre områder av Bærum.
For ansatte som er bosatt i Bekkestua og Hosle er en oppgradering av sykkelveien langs FV168 ved
Gamle Ringeriksveien et av prosjektene som er høyt prioritert i Bærums sykkelveistrategi, mens
tilknytningen til Bekkestua i retning videre mot Stabekk ikke er det. På bakgrunn av at spesielt mange
etterspør bedre sykkelveier fra Hosle bør det vurderes om dette bør være et prioritert prosjekt.
Tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen fra ansatte som er bosatt i Bærum bør anvendes for å legge
press på at planlagte og prioriterte prosjekter faktisk blir gjennomført. Det er en påvist etterspørsel
også fra Fornebuansatte etter planlagte forbedringer. Innsikten om hvor Fornebuansatte etterspør
bedre sykkelveier bør også brukes til å revurdere enkelte prioriteringer for sykkelveinettet, bl.a. med
tanke på forbedringer av Vollsveien. Strekningen fra Sandvika til Lysaker er en prioritert strekning, og
det bør følges opp at skisserte tiltak for denne strekningen blir vedtatt og gjennomført (se
Sykkelstrategi for Bærum kommune som ble utført i 2011). Videre bør det på generelt grunnlag
arbeides for at sykkelveinettet blir ytterligere prioritert slik at man får et høyt etterspurt
sammenhengene og trygt sykkelveinett i hele Oslo og Bærum (Aftenposten a, 2014).
Kompleksitet knyttet til utbedring av sykkelveier i Oslo og Akershus/Bærum
Forbedringer av gang- og sykkelveier krever store investeringer. Det er også behov for omfattende
koordinering mellom ulike interessenter som Statens Vegvesen, Oslo kommune, Bærum kommune
og fylkeskommunene i form av planlegging, regulering, finansiering og bygging. Over tid vil det bli
behov for vedlikehold av nye gang- og sykkelveier som vil utløse økte driftskostnader. Med tanke på
innføringstid så vil denne variere utfra hvor kompleks prosessen for planlegging og regulering er.
Tilgjengelige midler for bygging av gang- og sykkelveier vil også avgjøre hvor raskt ulike prosjekter
kan gjennomføres. Enkelte strekninger kan utbedres raskt, mens andre vil ta flere år å få
gjennomført.
6.4.2.3 Tiltak 2: Bedre fasiliteter og sykkelparkeringer
Gjennom spørreundersøkelsen har prosjektet kartlagt hvor stor andel som sykler i de ulike bedriftene
(se Figur 57 under). Dette viser at andelen er høyest i Statoil og Aker Solutions, men at andelen også
er høy hos Telenor. Man ser også at Statoil ansatte, som er ivrigst på å sykle, i liten grad etterspør
bedre garderobefasilitetene og sykkelparkeringer. Der andelen som etterspør bedre
garderobefasiliteter er høy, er det generelt en mindre andel ansatte som sykler til og fra jobb. Fra
dette kan man trekke en tydelig indikasjon at innføring av bedre garderobefasiliteter vil ha en effekt i
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form av økt andel ansatte som mosjonerer og dermed en reduksjon i antall bilkjørere i rushtrafikken.
Det er imidlertid noen unntak. Det er mange som sykler hos Telenor, selv om de ansatte vurderer at
det er behov for bedre garderobefasiliteter.
Figur 57 Andel syklister og ønsker om utbedringer per arbeidsplass (N=768)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Statoil synes å være et eksempel til etterfølgelse på Fornebu. Her tilbys det innendørs
sykkelparkering og vask av sykkel, så vel som enkel tilgang til garderober. Garderobefasilitetene er
tilsvarende de hos andre selskaper på IT Fornebu, dog er de meget lett tilgjengelige fra
sykkelparkeringene. Det informeres også jevnlig om det gode tilbudet.
Et annet eksempel hvor andelen som sykler til og fra jobb er høy, er DNV GL. Her har man for å øke
andelen som kan sykle til og fra jobb utvidet garderober og antallet dusjer og innført tørkeskap.
Parkering er utendørs på et godt overvåket område, og det er planlagt flere parkeringer innendørs og
under tak utendørs.
Prosjektets overordnede vurdering er at det på Fornebu bør ses på utbedrende tiltak blant bedrifter
der andelen som etterspør bedre garderobefasiliteter er høyest. I tillegg bør det vurderes å anlegge
flere sykkelparkeringer som er kameraovervåket og under tak. Dersom eksisterende løsninger
vurderes som tilfredsstillende må det sikres at ansatte er bedre informert om tilbudet.
Kompleksitet knyttet til å oppgradere garderobe-fasiliteter og sykkelparkering for mosjonister
En utbedring av garderobefasiliteter eller sykkelparkeringer vil medføre en investering som gir den
enkelte bedrift (leietaker) en økt driftskostnad. Dette kan f.eks. dreie seg om å tilby flere låsbare skap, å
bygge større garderober, eller sikre bedre overvåkning av sykkelparkeringer. Den enkelte bedrift må
vurdere kompleksiteten i dette. Enkelte tiltak kan iverksettes raskt, mens andre vil det ta lenger tid å
utbedre.

6.4.2.4 Tiltak 3: Opprette bedre incentivordninger for mosjonister
For å øke antallet som sykler eller går/jogger til og fra Fornebu bør det innføres bedre
incentivordninger for dette. Ingen av bedriftene som har blitt intervjuet i forbindelse med prosjektet
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har per i dag direkte incentivordninger for å få de ansatte til å mosjonere til og fra jobb. Dette kan
vurderes for å øke andelen som mosjonerer.
DNV GL er et eksempel på en virksomhet som i dag incentiverer de ansatte som ønsker å mosjonere
til og fra jobb. Dette gjøres igjennom et program de kaller «We-Do», hvor den enkelte ansatte kan
søke om å inngå i en støtteordning rundt ulike tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser. I dag er det
9 000 av 16 000 ansatte globalt som er registrert i sykkelprogrammene til DNV GL. 637 av totalt 2700
ansatte i Norge er i 2014 påmeldt i ordningen. De ansatte som sykler minst 500 km og 20 ganger til
og fra jobb hvert år får en bonus på 5 000 kroner, mens de som sykler minst 1 000 km og 40 ganger
til og fra jobb får en bonus på 10 000 kroner. Ordningen kommuniseres ved ansettelse og oppstart i
DNV GL, på intranettet, i fellesarealer og ved ulike anledninger. DNVs erfaring med ordningen er at
mange som ikke ellers hadde syklet gjør det nå pga. belønningsordningen. Det er en tydelig positiv
helseeffekt med ordningen, og den reduserer CO2-utslipp fra de ansattes arbeidsreiser. Baksiden ved
at flere sykler til jobb er at det vil oppstå et økt antall sykkeluhell. DNV GL har lagt ut
informasjonsvideoer om sykkeluhell på intranettet og det er et krav om at ansatte som deltar i
sykkelprogrammet bruker hjelm for at bonusen skal utløses.
Flere av bedriftene på Fornebu har selv arrangert eller vært en del av ulike kampanjer for å øke
andelen som mosjonerer til og fra jobb. Dette er gjerne konkurranser der det utloddes premier til
ansatte som deltar, enten basert på deltakelse eller basert på antall ganger/kilometer de har syklet i
forbindelse med arbeidsreisen.
I tillegg bør det vurderes om bedriftene kan gå sammen om en sykkelkampanje. Dette kan for
eksempel være igjennom European cycling challenge, som er et europeisk initiativ hvor den enkelte
bedrift registrerer seg og ansatte som sykler går inn og registrerer antall kilometer de har syklet til og
fra jobb igjennom en gratis app som «Endomondo». Det kan også gjøres ved å registrere kilometer
syklet manuelt. Dette kan være en måte for næringslivet på Fornebu å danne en felles front for å øke
bevissthet omkring positive effekter ved det å sykle til og fra jobb. Et annet initiativ som muliggjør
det samme er Bedriftsidrettens «Sykle til jobben»-program.
På bakgrunn av erfaringer fra DNV GL vil prosjektet peke på det kan innføres incentivordninger i den
enkelte bedrift på Fornebu. Effektene av ordningene er tydelige ved at de øker andelen som
mosjonerer. Kostnaden ved et slikt tiltak vil være høy dersom andelen som kan kreve bonus blir høy,
men økt trivsel, helseeffekter og potensiale for køreduksjon gjør at en bedrift som DNV GL er tydelig
på at det er verdt det.
Kompleksitet knyttet til å opprette bedre incentiv-ordninger for mosjonister
Bedre incentivordninger vil medføre en økt driftskostnad for den enkelte bedrift som innfører de.
Det vil også medføre en økt administrasjon i forbindelse med utbetalinger av bonuser og for å sikre
korrekt rapportering. Effekten av tiltakene bør også kartlegges og følges opp for å rettferdiggjøre
kostnadene. Potensielle effekter kan imidlertid oppnås raskt.
6.4.2.5 Tiltak 4: Legge til rette for bedre snørydding om vinteren
For å øke antallet som sykler eller går/jogger til og fra Fornebu bør det legges til rette for bedre
snørydding om vinteren.
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I dag er det få ansatte som sykler om vinteren sammenlignet med om sommeren. 5 % oppgir at de
sykler eller jogger/går på hoveddelen av arbeidsreisen til Fornebu vinterstid, mens 7 % gjør dette på
den delen av arbeidsreisen som foregår på Fornebu. Bedre snørydding oppgis av mange som et
avgjørende tiltak for at de skal mosjonere til og fra jobb om vinteren. Dette støttes av
Transportøkonomisk institutt som har påvist at flere ville syklet dersom snøryddingen ble bedre (Ditt
Oslo, 2013).
I Oslo ble det prioritert at sykkelveiene som er markert i Figur 58 under skulle holdes frie for snø
vinteren 2013/2014. Ytterligere snørydding ble ikke prioritert fordi det ble vurdert som for dyrt
sammenlignet med potensielt antall syklister.
Figur 58 Sykkelstier som ble garantert snøfrie i Oslo kommune i 2013/2014

Kilde: Oslo Kommune

I Bærum foregår brøyting på kommunale hovedveier og gang-/sykkelveier starter når det er 3 cm snø
på veibanen. Veiene skal normalt være gjennombrøytet 6 timer etter utkalling. I prinsippet skal dette
medføre at ansatte bosatt i Bærum skal kunne sykle hele året. Tilbakemeldinger for syklister tyder
imidlertid på at vinterbrøytingen ikke er tilstrekkelig i Bærum (SmartCity Bærum). Der det ikke er
anlagt gode gang- og sykkelstier vil dette også fortsatt være et problem (se kapittel 6.4.2.2).
På bakgrunn av et betydelig antall respondenter som etterspør bedre snørydding av sykkelveier om
vinteren bør det arbeides for å få til en helhetlig snørydding fra Oslo sentrum til Lysaker og videre til
Fornebu. I Bærum bør det følges opp at gang- og sykkelveier brøytes som angitt.
Kompleksitet knyttet til å legge bedre til rette for snørydding om vinteren
Hovedutfordringen er koordineringen mellom de ulike partene som står for snørydding i
Akershus/Bærum og Oslo og omegn. Ved snørydding av sykkelveier må det også koordineres med
mindre gang- og sykkelstier som fører inn til disse for at syklister skal kunne sykle hele strekningen til
og fra Fornebu.
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6.5

Tilrettelegging for samkjøring

6.5.1 Nåsituasjon
Basert på spørreundersøkelsen utført i forbindelse med dette prosjektet anvender ca. 7100 av alle
Fornebuansatte bil til og fra jobb om sommeren og 7700 om vinteren.
Figur 59 Antall og andel bilreisende til og fra Fornebu (N=1367)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Foreløpig er samkjøring lite utbredt i og rundt Oslo. I Bergen har man jobbet over lengre tid med å få
flere til å samkjøre, blant annet gjennom prosjektet «Spontan Samkjøring» som Transnova har vært
med å støtte. Samkjøringen foregår gjennom muntlige avtaler eller gjennom portaler som forenkler
koordinering. Portalene gjør det også enklere å følge opp hvor mye man har samkjørt og fordele
kostnader for turene.
6.5.1.1 Motivasjonsfaktorer for mer samkjøring
Svar fra spørreundersøkelsen utført i forbindelse med dette prosjektet viser at dersom det blir lagt
bedre til rette for samkjøring så er mange ansatte på Fornebu åpne for å gjøre dette. Over 10 %
oppgir at de villige til å samkjøre fem dager i uken både sommer- og vinterstid dersom det blir lagt
bedre til rette for dette. Om lag 26 % oppgir at de kan samkjøre tre eller flere dager i uken.
Figur 60 Bilisters tilbøyelighet til å samkjøre (N=1302)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Av ansatte som har oppgitt at de er åpne for samkjøring, er over 60 % helt klart åpne for å gjøre
dette med ansatte utenfor sin egen bedrift. 31 % er usikre, mens kun 8 % oppgir at dette er uaktuelt.
Justert for populasjonen betyr det at over 1200 bilkjørende til Fornebu som er åpne for å samkjøre til
jobb med andre, både i og utenfor sin egen bedrift. Dette tyder på at det ligger et stort potensiale i å
legge til rette for samkjøring på tvers av bedriftene på Fornebu.
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Figur 61 Interesse for å samkjøre med andre utenfor sin egen bedrift (N=1084)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Den viktigste motivasjonsfaktoren for å bidra at de ansatte samkjører er tilgang til en brukervennlig
portal og app. En annen ting som de ansatte trekker frem er å få tilgang til kollektivfeltet på vei ut av
Fornebu når det åpner i mai 2015. Ansatte vil også bli motivert av å ha tilgang til prioriterte
parkeringsplasser som er reservert for de som samkjører. Kompensasjonsordning for å stille egen bil
er også en viktig motivasjonsfaktor. Utlodding av premier anses som mindre viktig av de ansatte.
Figur 62 Motivasjonsfaktorer for samkjøring (N=1586)

6.5.2 Tiltak
Basert på en vurdering av hva de ansatte på Fornebu anser som de viktigste motivasjonsfaktorene i
spørreundersøkelsen og innspill fra bedrifter og interessenter har prosjektet identifisert fire tiltak
som kan bidra til at man får en bred satsning på samkjøring. Tabell 11 inneholder en oppsummering
av de fire viktigste identifiserte tiltakene som kan øke andel ansatte som samkjører til jobb.
inngå et samarbeid om bruk av samkjøringsverktøy
Tabell 11 Oppsummering av identifiserte tiltak for å stimulere til samkjøring
#

Tiltaksnavn

Tiltaksbeskrivelse

Tiltakseier

Interessenter

1

Inngå samarbeid om
bruk av
samkjøringsverktøy

Bedriftene på
Fornebu

 Bedriftene på Fornebu

2

Reservert parkering for
samkjørere

- Inngå samarbeid om bruk samkjøringsverktøy
på tvers av bedrifter på Fornebu
- Pilotere samkjøring i områder med høyt
potensiale og skape suksesshistorier
- Innføre reserverte parkeringsplasser for
ansatte som samkjører

Bedriftene på
Fornebu

 Bedriftene på Fornebu

3

Tilgang til kollektivfelt

- Gjøre det mulig for de som samkjører med 3
eller flere i bilen å benytte seg av
kollektivfeltet

Bedriftene på
Fornebu

 Bærum Kommune
 Akershus Fylkeskommune
 Oslo Fylkeskommune

4

Kompensasjon til
ansatte

- Innføre kompensasjon til ansatte som aktivt
stiller sin bil og tid til samkjøring

Bedriftene på
Fornebu

 Bedriftene på Fornebu
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6.5.2.1 Potensielle effekter
Det er en rekke kvantitative og kvalitative effekter knyttet til økt samkjøring. Potensialet for CO₂besparelser er blitt beregnet ut fra at blant de som kjører i dag vil en betydelig andel samkjøre til
jobb, med i snitt 2,5 personer per bil, opp fra dagens nasjonale gjennomsnitt på 1,14 per bil for
arbeidsreiser. Dette medfører færre bilreiser per ansatt og dermed redusert CO2 utslipp. De
potensielle effektene, gitt en adopsjon på 50 % kan ses i Figur 26. Dette er beregnet på grunnlag av at
samkjøring vil bidra til å redusere reisekilometer med bil til og fra Fornebu med 6,3 millioner
kilometer i året ved full realisering (fra og med 2018).
Figur 63 Potensiale for redusert CO2 utslipp gjennom samkjøring

I tillegg er det en rekke kvalitative effekter. Trivselen blant de ansatte kan økes ved at de får
reduserte reisekostnader og tilgang til incentiver i forbindelse med samkjøring (prioriterte
parkeringer, kollektivfelt og bonusordning). Det kan også være en samholdsbyggende effekt av at
Fornebuansatte som bor i samme område blir bedre kjent med hverandre. Færre biler i trafikken vil
ha en dempende effekt på antall ulykker. Flere som reiser sammen vil også redusere køene, men det
vil ha en mye mindre effekt enn økt satsning på buss og tog. Færre biler vil også bidra til redusert
støy og partikkelutslipp på strekningene der det kjøres fra.
I dag er det allerede flere selskaper som har implementert og realisert store verdier ved hjelp av
samkjøring. SAP har opplevd store gevinster gjennom sin egenutviklede app. Siden ansatte begynte å
bruke appen i 2011 har de eliminert 640 000 km med kjøring og spart 32 millioner kroner i kostnader
knyttet til bensin og andre driftskostnader (Environmental Leader, 2013).
6.5.2.2 Tiltak 1: Inngå samarbeid om bruk av samkjøringsverktøy
For å sikre at de ansatte enkelt kan avtale og gjennomføre samkjøring er det viktig at de har tilgang til
en enkel og brukervennlig app som tillater dem dette. I dag finnes det allerede avanserte løsninger
på markedet som gjør det enkelt å tilrettelegge for samkjøring. Gjennom samkjøringsprosjektet i
Bergen har følgende systemer blitt brukt (Fanaposten, 2014):






Carma: En av verdens mest brukte samkjøringsportaler med hovedkvarter i Irland og
kontorer i Washington DC, Silicon Valley, Austin og Dublin. Brukes av tusenvis private og
offentlige kunder. Portalen hadde 1600 brukere i Bergen pr. juni 2014. I tillegg er en rekke
selskaper i Bergen er registrert som brukere. BKK, Avinor, Aibel og Statoil er blant de mest
aktive.
HentMEG: Samkjøringsportal utviklet av Triona AS i samarbeid med Statens vegvesen,
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune som en del av prosjektet Spontan
samkjøring. I prosjektet var bl.a. de aktive brukerne av Carma med som deltakere.
Flinc: En samkjøringsportal med hovedkvarter i Tyskland. Tilbyr verktøy for samkjøring for
både privatpersoner og selskaper.
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I tillegg finnes det lukkede løsninger som tilbys til selskaper og industriområder. Eksempler på slike
løsninger for tilpasset bedriftsmarkedet er TwoGo fra SAP og Singu Car Pooling fra Velis IT systems.
Figur 64 viser hvordan SAP TwoGo appen lar brukeren plotte inn reisevaner, og koordinere
samkjøring med andre reisende.
Figur 64 Koordinering av samkjøring ved hjelp av SAP TwoGo

Kilde: SAP TwoGo

En typisk prosess for koordinering av samkjøring for Fornebu ansatte kan fungere på følgende måte:
1. Registrering: Den ansatte registrerer seg på plattform for samkjøring ved å bruke sin e-post
tilknyttet arbeidet. Tilgang til plattformen er tilpasset e-postdomener som er tilknyttet
ansatte på Fornebu
2. Valg av rute: Den ansatte spesifiserer reiserute ved å plotte inn sin adresse, velge ønsket
reiserute, hvilke dager som er aktuelle for samkjøring samt ønsket tid og avreise og
hjemreise. Etter dette kan brukeren se hvilke andre brukere som har registrert reiseønsker i
sitt område og koordinere reiser med de mest relevante brukerne.
3. Reservasjon: Den ansatte reserverer plass med førere eller passasjerer som blir varslet om at
noen ønsker å samkjøre med dem. Den varslede velger å akseptere eller avvise
forespørselen.
4. Samkjøring: Samkjøringen blir gjennomført slik det ble avtalt. Hvis det er noen endringer
som skjer så kan man enkelt informere hverandre om dette gjennom en mobilapplikasjon.
5. Vurdering: Plattformen gir muligheten til at man gir hverandre en vurdering ut fra hvor
enkelt, hyggelig, effektivt det var å samkjøre med vedkommende. Dette bidrar til å øke tillit
mellom de ansatte som bruker portalen.
Det anbefales at bedriftene på Fornebu går sammen om å velge samkjøringsverktøy som gjør det
enkelt å registrere faste reiseruter fra forskjellige områder og la ansatte på tvers av selskaper på
Fornebu avtale og koordinere daglige reiser. For å sikre høyest mulig adopsjon av en slik løsning er
det viktig at bedriftene jobber sammen med å innføre samkjøring på en måte som gjør det enkelt og
smertefritt for de ansatte å begynne. En måte å gå frem på er å identifisere områder der det i dag er
mange bilreisende, og hvor mange som kunne tenkt seg å prøvd samkjøring. Neste steg er da å nå ut
til ansatte i dette området på tvers av bedriftene og invitere dem til informasjonsmøter der man blir
kjent og opplært i bruk av valgt samkjøringsportal. Deretter gjennomføres det en pilotperiode hvor
man henter inn erfaringer fra brukerne underveis for å forbedre tilbudet. Etter å ha skapt en

Oktober, 2014

71 | 116

Kapittel 6 – Satsningsområder og støtteelementer

suksesshistorie i ett område vil det bli enklere å rulle ut løsningen i flere områder. Figur 65 under er
et eksempel på hvordan kan oppsummere utbredelse av samkjøring.
Figur 65 Ukentlig "leaderboard" for samkjøring i Bergen

Kilde: Carma, https://carmacarpool.com/bergen/

Bruk av en åpen plattform som HentMEG og Carma slik bedriftene som har gjennomført prosjekt på
samkjøring i Bergen har gjort gjør at det kreves mindre investeringer og lave driftskostnader.
Alternativt kan bedriftene opprette en lukket plattform for samkjøring for å skape økt sikkerhet og
tiltro til systemet. Det viktigste er at man går for en løsning slik at ansatte finner i samme område
finner hverandre enkelt. I tillegg vil det kreve betydelig koordinering på tvers av selskapene for å
sikre høy adopsjon og bruk av portalen.
6.5.2.3 Tiltak 2: Innføre reserverte parkeringer for ansatte som samkjører
For å skape ekstra incentiver og positivitet til samkjøring bør det opprettes egne parkeringer som er
reservert for ansatte som samkjører. Samkjøring i seg selv kan generere mindre behov for
parkeringsplasser, og det kan derfor ses på som et hensiktsmessig incentiv å tilby reserverte plasser
for de som er med å redusere behovet for dette. På denne måten kan samkjøring inngå i en
klassifisering av behovsberettiget parkering (se kapittel 6.9 for mer om bl.a. dette).
Disse parkeringene bør være plassert i områder som er nærme heis eller inngangspartier, slik at de
ansatte opplever klare fordeler ved å samkjøre. Kompleksiteten knyttet til dette tiltaket er at
selskaper og eiendomsselskaper må koordinere hvilke parkeringer som kan holdes av til de som
samkjører. Antallet reserverte parkeringer må planlegges til å stige gradvis etter hvert som flere
ansatte begynner å samkjøre.
6.5.2.4 Tiltak 3: Gi samkjørere tilgang til kollektivfeltet
Som del av å skape incentiver til samkjøring har Transnova vært med og støttet et prosjekt i Bergen
for å gjøre det mulig for bilister som er 2 eller fler i bilen få tilgang til kollektivfelt i utvalgte
strekninger. Dette kan også vurderes å innføres på Fornebu når nytt kollektivfelt åpnes og i andre
strekninger som brukes forbindelse med arbeidsreisen til Fornebu (for eksempel kollektivfelt på E18).
Å få til dette vil kreve koordinering mellom Fylkeskommunene. I tillegg må det vurderes i samråd
med Ruter om kollektivfeltene har kapasitet til flere biler. I dag er kollektivfeltene rundt Fornebu
benyttet av et stort antall el-biler, og det kan være utfordrende å øke kapasiteten til også å dekke
biler med flere passasjerer ombord.
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6.5.2.5 Tiltak 4: Innføre kompensasjon til ansatte som samkjører
Å plukke opp og slippe av en eller flere passasjerer til og fra arbeidet krever en ekstra innsats av
sjåførene som tilbyr seg å gjøre det. For å sikre at man har tilstrekkelig med sjåfører til samkjøring er
bør det vurderes å innføre et system som belønner samkjørerne. Mulige løsninger kan være innføring
av en trappetrinnsbasert bonusordning basert på hvor mange passasjerer man tilbyr skyss og antall
kilometer man frakter disse passasjerene. En lignende belønningsordning for sykling har fungert
meget bra hos DNV GL (se kapittel 6.4) og kan bidra til tilsvarende effekt i form av redusert bilbruk.
Det vil kreve koordinering og overbevisning på tvers av selskapene på Fornebu for å få innført et slikt
bonussystem.
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6.6

Utjevning av rushtidstopper

6.6.1 Nåsituasjon
I alle de største bedriftene på Fornebu er det i dag lagt til rette for fjernarbeid ved at det er mulig å
jobbe utenfor arbeidsplassen. Dette kan gjøres ved hjelp av ulike verktøy for tekst- og videobasert
virtuell samhandling, eksempelvis Lync.
En høy andel av de ansatte i de største bedriftene på Fornebu har også fleksibel arbeidstid, dog med
definert kjernetid der det er ønskelig at de ansatte er på jobb. Kjernetiden varierer fra selskap til
selskap, eksempelvis mellom 09:00 – 15:00 og 10:00 – 14:00. Formålet med kjernetiden er å sikre
verdiskapning i form av samarbeid og koordinering mellom de ansatte12.
12 % av de ansatte oppgir at de jobber hjemmefra ca. 1 dag i uken, mens over 40 % oppgir at de aldri
jobber hjemmefra én hel arbeidsdag. Det er imidlertid 55 % som jobber hjemmefra hele dager av og
til (se figur 64 under). Dette er i tråd med resten av Norge, hvor tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat
viser at Norge er helt på topp i Europa når det gjelder bruk av fleksitid på jobb og flere jobber i dag
hjemmefra enn tidligere13.
Figur 66 Antall dager Fornebuansatte arbeider hjemmefra

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse
Utfordringer i dag
I dag ankommer ca. 67 % av de ansatte på Fornebu til jobb i rushtiden om morgenen (07:00 – 09:00)
og 76 % av de ansatte reiser hjem fra jobb i den mest intensive perioden av rushtiden om
ettermiddagen mellom kl. 15:00 og 17:00 (se Figur 67 under).

12
13

Fra samtaler med alle bedriftene
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/jobb/Flere-jobber-hjemmefra-5589828.html
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Figur 67 Ankomststid om morgenen og avreise om ettermiddagen i rushtidene (N=3411)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Dersom konsentrasjonen i ankomst og avreise ble jevnet ut ville trafikkflyten bedres, men ønsket
kjernetid reduserer muligheten for dette. En større andel som reiser utenfor de mest intense
rushtidsperiodene mellom kl. 07:30 – 08:30 og 16:00 – 17:00 er dog mulig innenfor eksisterende
praksis.
En annen faktor som påvirker andelen som reiser midt i rushtidene er bl.a. behov for å hente og
levere i barn og for å utføre ulike typer ærend. Et bredt spekter av servicetilbud er lagt opp etter en
typisk arbeidsdag fra 08:00 – 16:00 og dette gjør at mange i dag er avhengig av å reise til og fra jobb
midt i rushtiden.
Hvis man igjen ser på hva dette har å si for reisetid om ettermiddagen så er det tydelig at reisetid
øker i takt med trafikkmengden og er lengst når flest ansatte reiser fra jobb mellom kl. 16 – 16:30 (se
Figur 68). Reisetiden har også økt med ca. 25 % fra 2012 til 2014. Normal reisetid ut av Fornebu er 4
minutter.
Figur 68 Gjennomsnittlig reisetid ut av Fornebu (i minutter) 2012-2014

Kilde: Accenture-analyse basert på Ruter-data

Ettersom dette også er et voksende problem (se kapittel 5) så er det tydelig det å jevne ut
rushtrafikken, ved at flere velger å reise tidligere fra jobb eller utsetter avreise, kan redusere
køproblematikken.
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6.6.2 Tiltak
For trafikkavviklingen vil økt arbeid hjemmefra i rushtidene redusere rushtrafikken inn og ut av
Fornebu, men også totalt antall kilometer den enkelte ansatt reiser per dag. Det finnes i hovedsak tre
tiltak med utgangspunkt i fleksibel arbeidstid som kan bidra til optimert trafikkflyt:
Tabell 12 Tiltak for fleksibel arbeidstid som gir bedre trafikkflyt
#

Tiltak

Beskrivelse

Foreslått eier

Interessenter

1

Stimulere til at
flere arbeider
hjemmefra ved
anledning

-

De ansatte gis en anbefalt rekke med dager de
kan arbeide hjemmefra. Denne kvoten kan
fordeles og øremerkes dager med høy forventet
trafikkbelastning for å bidra til bedre trafikkflyt

Den enkelte bedrift

 Bedrifter på Fornebu
 Ansatte på Fornebu
 Tilbydere av informasjonog kommunikasjonsverktøy

2

Stimulere til at
flere ansatte
kjører til og fra
jobb utenom
rushtidene

-

De ansatte informeres aktivt om fordeler med å
reise til og/eller fra Fornebu utenfor rushtiden

Bedriftene på
Fornebu

 Samme som over

3

Koordinert
planlegging av
rushtidstopper
på tvers av
selskapene

-

Bedriftene på Fornebu samarbeider om
koordinert kommunikasjon rundt utfordrende
utfartsdager i forbindelse med høytider, ferier
eller spesielle hendelser der trafikkbelastningen
forventes å være høy.

Bedriftene på
Fornebu

 Samme som over

6.6.2.1 Potensielle effekter
Det er et tydelig potensiale for CO₂-reduksjon som følge av at flere unngår å reise til og fra Fornebu i
rushtidene. Disse effektene vil komme fra at flere arbeider hjemmefra og ved at ansatte unngår å
reise til eller fra jobb i den verste delen av rushtidene. Den samlede effekten av dette ses i Figur 69
under:
Figur 69 Potensielle tonn CO₂-besparelser ved forbedret trafikkflyt

Kilde: Spørreundersøkelse, Googlemaps, Accenture-analyse

Effektene kommer både fra færre reiser inn og ut av Fornebu ved at flere jobber hjemmefra. Dette
dreier seg om 0.9 millioner personbilkilometer, samt 0.6 millioner reisekilometer med henholdsvis
buss og tog ved full realisering i 2017. Resten av effektene kommer fra redusert tomgangskjøring på
grunn av saktegående køer.
I tillegg er det en rekke kvalitative effekter som bør tas i betraktning. Økt fleksibilitet og dermed
trafikkflyt gir en mer effektiv arbeidsreise med en mer forutsigbar reisetid og mindre køkjøring for
alle i trafikken. Bedre og koordinert info om rushtrafikk og mulighet for virtuelle møteplasser gir økt
fleksibilitet og en mer effektiv arbeidsreise for de ansatte. Ved at trafikken fordeler seg bedre i
rushtidene eller ved at ansatte jobber hjemmefra kan også antallet ulykker reduseres. Videre bidrar
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det til mindre tomgangskjøring på Fornebu og dermed bedre luftkvalitet. Fleksibel arbeidstid er også
det ansattgodet norske ledere tror er nest mest attraktivt hos sine ansatte etter gode
pensjonsordninger (Hegnar a, 2013).
6.6.2.2 Stimulere til at flere arbeider hjemmefra
Ved at flere arbeider hjemmefra vil utslippet per personkilometer den enkelte har ved å komme seg
til og fra jobb reduseres. I dag arbeider som nevnt om lag 12 % av respondentene i
spørreundersøkelsen hjemmefra ca. 1 dag i uken. 42 % oppgir at de aldri arbeider hjemmefra og 43 %
at de gjør det mindre enn 1 dag i uken. Dersom vi antar at man gjennom målrettet kommunikasjon
og tilrettelegging kan øke andelen som jobber hjemmefra med en ti prosent, altså fra 12 % til 13,2 %
ved å få flere av de som i dag aldri jobber hjemmefra eller gjør det av og til, til å gjøre det 1 dag i
uken. Dette vil gi en samlet effekt i form av reduksjon i CO2-utslipp med 212 tonn per år fra 2016
med en gradvis økning ved økt antall ansatte på Fornebu.
Kompleksitet knyttet til å øke andelen som arbeider hjemmefra
Kompleksiteten knyttet til økt hjemmearbeid knytter seg i hovedsak til arbeidsgiverens krav, behov
og vurdering av produktiviteten til de ansatte ved hjemmearbeid. Hjorthol (2003) peker på at
fjernarbeidsordninger også kan ha negative virkninger for arbeidsgivere i form av
kommunikasjonsproblemer og administrative kontrollproblemer. En landsrepresentativ
spørreundersøkelse gjennomført av InFact for bemanningsselskapet Centric gir en indikasjon på at 3
av 4 jobber mer effektivt på arbeidsplassen enn hjemmefra.
På samme tid er det mange faktorer som peker på at økt fleksibilitet gjør at arbeidsgivere bedre kan
holde på arbeidstakerne, spesielt de som av livsfasebegrunnede årsaker har behov for mer
fleksibilitet (Hjorthol, 2003). Det er også typisk de som har lang reisetid som vil ønske å benytte seg
mer av fleksibel arbeidstid (Hjorthol et.al., 2014).
6.6.2.3 Stimulere til at flere ansatte reiser til og fra jobb utenom rushtidene
Bedriftene på Fornebu ønsker som nevnt tidligere at de ansatte er på jobb i den definerte
kjernetiden. Det er imidlertid mulig både innenfor en definert kjernetid på 09:00 – 15:00, 10:00 –
14:00 å reise inn til Fornebu utenfor den mest intensive perioden av rushtrafikken fra kl. 08:00 –
08:30 og ut av Fornebu utenfor tidsrommet 16:00 – 16:30. For de som er avhengig av å reise til og fra
jobb til faste tider fordi de har fast arbeidsdag 08:00 – 16:00 vil imidlertid dette tiltaket på samme
måte som arbeid hjemmefra ikke være hensiktsmessig.
Ettersom de ansatte på Fornebu i de fleste tilfeller har den fleksibiliteten som kreves for at de kan
reise til/fra jobb enten før eller etter rushtiden, er det tydelig at det er et potensiale i at flere gjør
dette. Dette potensialet vil estimeres for en antatt andel som til en hver tid kan reise utenom
rushtidene.
Effektpotensiale ved redusert køkjøring i rushtidene
Som nevnt er reisetiden økende som følge av økt trafikk inn og ut av Fornebu. Dette medfører at
kjøretøy som står i kø og bidrar til økt CO2-utslipp.
For at flere reiser til og fra jobb utenom rushtidene kan det iverksettes et tiltak som over tid legger
opp til å ta bilkjørere ut av rushtrafikken for å redusere antallet biler i trafikken. Rent praktisk kan det
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gjennomføres med eller uten incentiver, hvor prinsippet er at bilkjørere f.eks. 20-25 dager i året (Ca.
10% av tiden)) forplikter seg til å unngå å reise til og fra jobb i rushtiden. Tiltaket vil ha størst effekt
på reduksjon av kø og reisetid dersom det adresserer de som i dag reiser med bil. I løpet av et år vil
rushtidstoppene og kødannelse effektivt per dag reduseres betydelig dersom mange forplikter seg til
å reise utenfor rushtidene et begrenset antall ganger i året. Et liknende tiltak jobbes det med å
pilotere i Oslo14.
Det samlede effektpotensialet av dette tiltaket vil komme fra redusert CO2-utslipp som følge av
redusert køkjøring. I rushtrafikken ut av Fornebu i 2014 er det estimert at det vil passere i snitt 2907
kjøretøy per dag. I den mest intense perioden av rushtrafikken mellom kl. 16-17:00 passerer det ca.
1 100 kjøretøy som har en gjennomsnittlig reisetid på 6 minutter ut av Fornebu. Normal reisetid er 4
minutter. Det er på bakgrunn av tall for reell reisetid over tid beregnet at en reduksjon i antall biler
på 10 % gir en reisetidsbesparelse for alle reisende på et halvt minutt. At alle reisende samlet sett tar
beslutningen om reise utenfor rushtiden ca 20 dager i året kan altså typisk gi en aggregert
reisetidsbesparelse på et halvt minutt15. Gitt at en tilsvarende reduksjon kan oppnås i morgenrushet
vil dette gi en samlet reduksjon på 62 tonn CO2 i 2016, med potensiale for økt effekt med en vekst i
antall ansatte.
Tilsvarende gir denne reisetidsbesparelsen en samlet samfunnsbesparelse på om lag 2,2 millioner
kroner i året. Denne gevinsten er fordelt på de som i dag reiser med bil og buss inn og ut av
Fornebu16.
I Utrecht i Nederland har det vært gjennomført et prosjekt av denne typen (Civitas). I et område med
omfattende veiarbeider ønsket man å finne måter å redusere antallet biler i rushtidstoppene for å
bedre trafikkflyten. I prosjektet identifiserte man de som typisk kjørte strekningen og ga de som
unngikk rushtiden €4,- i kompensasjon for dette. 15 500 ble invitert til å delta og 4 000 bilkjørere
deltok i prosjektet. Målet var å redusere antallet biler i morgenrushet mellom 06:00 – 10:00 med
1 000. En reduksjon på mellom 500 og 700 biler og forbedret trafikkflyt ble oppnådd. Konklusjonene
fra prosjektet var at målrettet kommunikasjon omkring behovet for å redusere mengden biler og
incentivet som ble gitt til bilkjørerne som deltok i kombinasjon bidro til at målet langt på vei ble
nådd.
På bakgrunn av erfaringene fra Utrecht kan det også vurderes incentiver på Fornebu for å få flere til å
reise utenfor rushtidene. Samfunnsbesparelsen ved redusert reisetid kan langt på vei forsvare et slikt
incentiv. På den annen side kan man også innføre rushtidsavgift for å få flere til å velge å reise
utenfor rushtidene. Dette vil diskuteres i kapittel 6.9.2.
Kompleksitet knyttet til å få flere til å reise til og fra Fornebu utenom rushtidene
Kompleksiteten knyttet til at flere reiser til og fra Fornebu utenfor rushtidene er i stor grad de samme
som for hjemmearbeid, men med redusert omfang. Det er også slik at møtekultur i bedriftene med
14

Fra samtale med Trond Hovland i ITS Norge
CO2-reduksjon av et slikt tiltak kan regnes ut ved å gjøre en forenkling at en bil som står i kø slipper ut ca. 2,5
liter i timen eller 0,04 liter i minuttet.
16
Beregnet med en ombordtidsverdi på 90 kr/time og kollektivreisende på 60 kr/time. Se Transportøkonomisk
institutt, 2011
15
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for eksempel morgenmøter eller faste møter sent på ettermiddagen kan være med på å gjøre det
vanskelig å gjennomføre fleksibel arbeidstart og slutt. En annen faktor som påvirker andelen som kan
reise til og fra jobb utenfor rushtidene er behov for å hente og levere i barnehagen og for å utføre
ulike typer ærend. Selv om flere kan tilpasse reisemønster vil det derfor alltid være mange som ikke
har anledning til å gjøre dette. Tiltak knyttet til å få flere til å reise til og fra jobb utenfor rushtidene
kan iverksettes raskt, og implementeringskostnaden er lav.
6.6.2.4 Bedre felles planlegging av rushtidstopper
Tiltaket som stimulerer til at flere reiser til og fra jobb utenfor rushtidene kan kombineres med en
bedre felles planlegging av rushtidstopper blant bedriftene på Fornebu. Dette tiltaket innebærer at
bedriftene på Fornebu går sammen om å planlegge kommunikasjon omkring dager det av ulike
grunner kan forventes at trafikkbelastningen vil bli høy. Dette kan f.eks. være i forbindelse med store
snøfall, utfartsdager som ved høytider eller spesielle hendelser.
Det eksisterer allerede i dag en ordning for å varsle om dette, hvor en kontaktperson i Ruter
underretter bedriftene på Fornebu om spesielle omstendigheter som vil medføre endrede
kjøremønster eller belastning fra hva som er normalt. Dersom dette i større grad settes i system og
blir mer målrettet kommunisert ut til de ansatte kan man mer aktivt bidra til at flere blir bevisste på
at disse omstendighetene fordrer at de tilpasser seg for at trafikkflyten skal bli best mulig.
Effektpotensiale ved bedre planlegging av rushtidstopper
Reisetiden til og fra Fornebu varierer basert på sesong og enkelthendelser. På bakgrunn av dette er
det mulig for bedriftene å gi de ansatte informasjon for å unngå å reise i rushtiden de dagene hvor
det er forventet at reisetiden inn og/eller ut av Fornebu vil være lang.
Dersom man klarer å identifisere 20 dager i året hvor reisetiden er forventet å bli lang og effektivt
kommuniserer dette til de ansatte vil en stor andel kunne ta sine forhåndsregler og unngå å skape kø
i trafikken. En gjennomgang av de 20 dagene med lengst reisetid ut av Fornebu om ettermiddagen i
2013 viser at gjennomsnittlig reisetid for disse dagene er 9 minutter.
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Figur 70 Gjennomsnittlig reisetid ut av Fornebu i ettermiddagsrushet de 20 dagene med lengst reisetid i 2013

Dersom disse dagene kan reduseres til normale rushtidsdager gjennom en reduksjon i reisetiden på
ca. 3 minutt vil CO2-utslipp reduseres med 32 tonn CO2 per år fra 2016 på grunn av redusert
tomgangskjøring.
En reduksjon i reisetiden på 3 minutter 20 dager i året vil gi reduserte kostnader for samfunnet på
om lag 1,1 million kroner. Denne gevinsten er fordelt på de som i dag reiser med bil og buss inn og ut
av Fornebu.17.
Kompleksitet knyttet til å forbedre planleggingen av rushtidstopper
Kompleksiteten ved å gjennomføre et slikt tiltak er i hovedsak knyttet til behov for koordinering på
tvers av virksomheter for å få en samlet effekt. Dette krever god og målrettet informasjon som gjør
at de ansatte kan ta mer opplyste valg omkring når de reiser til og fra jobb. Tiltaket kan imidlertid
implementeres raskt, og det er i utgangspunktet ikke behov for nye investeringer.

17

Basert på en ombordtidsverdi på 90 kr/time for bilførere og 60 kr/time for kollektivreisende
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6.7

Bedre informasjon og bevisstgjøring om ulike transportalternativer

6.7.1 Nåsituasjon
Bedriftene på Fornebu gir i dag en varierende grad av informasjon om kollektivtilbudet og gang- og
sykkeltilbudet. Flere av bedriftene gir nyansatte informasjon om kollektivtilbud som anbefales fra
ulike knutepunkter, og om ulike fasiliteter som er tilgjengelig for de som ønsker å mosjonere til og fra
jobb.
For kollektivtilbudet har Ruter en «Key account manager» som arbeider opp mot flere av bedriftene
på Fornebu. Formålet er å gi bedriftene informasjon som de kan videreformidle til sine ansatte om
uregelmessigheter i kollektivtilbudet eller spesielle arrangementer på Fornebu.
Det er imidlertid i dag ingen helhetlig trafikk og reiseinformasjon som deles på tvers av bedriftene på
Fornebu. Forbedringer i kollektivtransporten, nye buss- og båtruter eller oppgraderte sykkelstier blir i
varierende grad kommunisert til ansatte. Skreddersydd informasjon basert på hvor den ansatte bor
er nærmest ikke-eksisterende.
6.7.1.1 Motivasjonsfaktorer knyttet til bedre informasjon og bevisstgjøring
I spørreundersøkelsen har ansatte hatt muligheten til å oppgi hvilken informasjon de trenger for å
bedre kunne vurdere alterantive transportmidler til bil. Figur 71 gir en oppsummering av svarene
som de ansatte ga.
Figur 71 Vurdering av tiltak for å styrke informasjon om alternative transportmåter (N=2280)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

Basert på de ansattes vurdering er det bedre informasjon om reisetid og reisevalg som synes å være
det viktigste tiltaket. Informasjon om reisetid er spesielt viktig for de som kjører bil til Fornebu i dag.
Deretter følger ønsket om en integrert ruteplanlegger som gjør det enklere og mer oversiktlig å reise
med ulike alternative transportmidler. Også bedre informasjon om gang- og sykkelveier synes viktig
for å få flere til å velge å mosjonere til og fra Fornebu. Andre tiltak som var skissert i
spørreundersøkelsen synes mindre viktig for de ansatte.
6.7.2 Tiltak
Prosjektet har gjort en vurdering av hva de ansatte på Fornebu anser som de viktigste tiltakene for å
gi bedre informasjon om reisevalg, samt lyttet til innspill fra bedrifter og interessenter. Gjennom
arbeidet har prosjektet identifisert tre tiltak som på generelt grunnlag kan gi de ansatte bedre
informasjon om alternative reisemåter til bil. Disse tiltakene kommer i tillegg til de
informasjonstiltakene som har blitt identifisert og anbefalt per satsningsområde.
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Overordnet sett må bedriftene og eiendomsselskapene på Fornebu jobbe tettere sammen for å
skape bevissthet og fokus på de seks satsningsområdene som er identifisert i denne rapporten. Hvis
det for eksempel lanseres en ny bussrute fra et område, må bedriftene klare å avdekke hvilke ansatte
som bor i dette området og effektivt informere dem om det nye tilbudet. I tillegg er det viktig å
identifisere bilbrukere på tvers av selskapene som befinner seg i områder med gode
kollektivløsninger og oppmuntre dem til å reise kollektivt i stedet. Reisende må også ha tilgang til
informasjonstjenester som gjør det enkelt for dem å velge det beste reisealternativet, basert på
generelle reisetider og sanntidsinformasjon om trafikkforhold.
I Tabell 13 følger en oppsummering av de to viktigste identifiserte tiltakene for å styrke informasjon
og bevisstgjøring om ulike transportalternativer.
Tabell 13 Tiltak for bedre informasjon og bevisstgjøring om ulike transportalternativer
#

Tiltak

1

Gi bedre
informasjon om
reisetider og
reisevalg

2

Opprette
informasjonsforum
på tvers av
bedriftene

Beskrivelse
- Bedre informasjon om avgangstider for
kollektivtransport og forventet reisetid til
utvalgte områder med henholdsvis bil og
raskeste kollektivalternativ
- Støtte utvikling av integrert ruteplanlegger som
gir skreddersydde og sanntidsjusterte avgangsog reisetider på tvers av transportmidler
- Tettere samarbeid på Fornebu for å skape
kontinuerlig bevissthet rundt alternative
transportformer til bil.
- Koordinert informasjonsutsending om bl.a. nye
buss- og båtruter, nye innfartsparkeringer for
tog og oppgraderte sykkelstier.
- Gi skreddersydd informasjon til Fornebuansatte
bosatt i ulike områder

Foreslått eier

Interessenter

Bedriftene på
Fornebu






Bedriftene på
Fornebu






Ruter
Bedrifter på Fornebu
SmartCity Bærum
Fornebualliansen &
Fornebuporten
 Beboere på Fornebu
Ruter
Bedrifter på Fornebu
SmartCity Bærum
Fornebualliansen &
Fornebuporten
 Beboere på Fornebu

Gjennom å ha bedre informasjon og bevisstgjøring om ulike reisealternativer vil satsningen på buss,
tog, båt, mosjon og samkjøring få en større effekt. Dette er fordi flere bilreisende ansatte vil få en
større bevissthet rundt alternative transportformer som tilbys og oftere velge alternativer til bil for å
komme seg til Fornebu.
6.7.2.1 Bedre informasjon om reisetider og reisevalg
Bedre informasjon om reisetider og reisevalg vil redusere terskelen for å begynne å reise kollektivt
eller mosjonere til og fra jobb. Dette skyldes bl.a. at de som kjører bil til og fra jobb overestimerer
tilsvarende reisetid med kollektivtransport. I en studie av offentlig transport i Amsterdam ble
reisetiden for kollektivtransport overestimert med 46 % av bilkjørere (Van Exel og Rietveld, 2008).
Dersom bilkjørere hadde et mer presist estimat for transporttid med offentlig transport ble det
beregnet at 66 % av de som ikke i dag kjører kollektivt ville gjøre det fra tid til annen. En annen faktor
som reduserer antallet som velger kollektive løsninger er at mange ikke kjenner til helheten i tilbudet
og hvilken fleksibilitet det egentlig tilbyr. Dette fører til at verdien i form av komfortfaktorer som
punktlighet, ventetid, reisetid, og gangavstand overestimeres for det kjente bilalternativet vis-a-vis
alternative transportløsninger. Bedre informasjon om reisetid og reisevalg kan altså være en effektiv
måte å få flere til å velge kollektivt- eller mosjonere til og fra jobb.
For å sikre at ansatte får bedre informasjon om reisetider og reisevalg kan en rekke tiltak vurderes.
To vil trekkes frem her: Innføring av informasjonsskjermer om avgangstider og reisetid på
arbeidsplassene, og en utvidelse av eksisterende ruteplanleggere.
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Innføring av informasjon om avgangstider på informasjonsskjermer
For å skape økt bevissthet rundt kollektivtilbudet og senke terskelen for bilkjørere å reise kollektivt
bør det innføres informasjon om avgangstider på informasjonsskjermene hos bedriftene på Fornebu.
Statoil har allerede i dag et samarbeid med Ruter for å gi bedre informasjon om kollektivtilbudet. Hos
Statoil vises det sanntidsinformasjon for avgangstider på informasjonsskjermer rundt i bygget. Dette
bør utvides til å inkludere forventet reisetid for henholdsvis bil og raskeste kollektivalternativ til
utvalgte områder der mange Fornebuansatte bor. Hvor lang tid det tar å sykle til utvalgte steder kan
også vurderes som en del av denne informasjonen. Tabell 14 under viser et eksempel på hvordan
dette kan fungere på en tenkt ettermiddag kl. 16:00 når mange ansatte begynner å tenke på å reise
hjem fra jobb.
Tabell 14 Avgangstider og reisetider

Avgangstider

Reisetider

Linje

Neste
avgang

Destinasjon

Raskeste reisealternativ

Reisetid

Neste
avgang

707 Asker

Nå

Asker

31E + L13 Lysaker-Asker

~22 min

1 min

Bil/Bilpool

27 min

Sykkel

55 min

«Sentrum ekspress»

16 min

Bil/Bilpool

18 min

Sykkel

25 min

«Ring 3 ekspress»

16 min

Bil/Bilpool

18 min

Sykkel

45 min

31E
Tonsenhagen

«Sentrum
ekspress»

1 min

4 min

Oslo sentrum

Sinsen

4 min

5 min

«Ring 3
ekspress»

5 min

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Kilde: Accenture-analyse

Til venstre i tabellen vises avgangstider basert på sanntidsinformasjon. Dette er det som bl.a. Statoil
på Fornebu allerede har innført på informasjonsskjermer på kontoret.
Til høyre i tabellen vises reisetid med raskeste alternativ for ulike destinasjoner. Som eksempel kan
den som skal reise kollektivt til Asker her velge å ta 707 til Asker som går «nå» med en forventet
reisetid på 41 minutter direkte til Asker stasjon. Alternativt kan hun velge å ta 31E som går om «1
min» og bytte til linje L13 på Lysaker. Dette er det raskeste reisevalget med kollektivtransport og har
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en forventet reisetid på 22 minutter. De som skal kjøre distansen med bil kan se at det med noe
forventet kø er en lengre forventet reisetid med bil enn kollektivt.
Informasjonen som trengs for å utvikle et slikt informasjonstilbud finnes allerede i dag. Ruter tilbyr
åpent sanntidsinformasjon for deres avganger. Googlemaps tilbyr basert på reelle reisetider
sanntidsinformasjon for samme strekning med bil. Statens Vegvesen jobber også med å utvikle
presise kjøretidsestimater og å tilgjengeliggjøre dette på for eksempel E18.
Integrert ruteplanlegger tilpasset den ansattes reisevaner
Informasjonen som kan anvendes på informasjonsskjermer i den enkelte bedrift kan også
videreutvikles i en «app» som den enkelte ansatte kan skreddersy til sine reisevaner.
Her bør den ansatte kunne lagre hvor han/hun bor og automatisk få opp rutealternativer til og fra
jobb. Det bør også være mulig å legge inn forventet tid man ønsker å reise til og fra jobb, f.eks. kl.
07:30 om morgenen og kl. 17:00 om ettermiddagen. På bakgrunn av dette kan den ansatte også få
varsler om når raskeste alternativ med kollektivtransport, f.eks. en ekspressbuss, går og få
oppdatering i forventet avgangstid osv. Målrettet og oppdatert sanntidsinformasjon om forventet
avgang kan være med på å gjøre direkteruter med buss mer attraktive for Fornebuansatte siden
reisetiden på disse bussene er uforutsigbar ved kø.
Ruteplanleggeren bør også kunne inkludere et bredt spekter av transportalternativer, hvor f.eks.
bilpool, bysykkel og mosjon integreres i anvist reiserute og estimert reisetid. Det bør også vurderes å
synliggjøre den enkeltes bidrag til redusert CO2-utslipp og samfunnsbesparelser ved å reise kollektivt
eller mosjonere til og fra jobb. Dette kan baseres på en enkel utregningsmodell som synliggjør
besparelser i form av redusert CO2-utslipp ved dine valg og dersom flere andre gjør det.
Flere studier peker på at individualisert ruteplanlegging vil være en meget effektfull måte å få flere til
å velge alternative transportmåter til bil. Generelle markedskampanjer og informasjon om
kollektivtilbudet blir ikke effektfulle før det er tilpasset den enkeltes behov (Brög et.al, 2002). Det
som viser seg å være mest effektivt er skreddersydd informasjon som gir den ansatte et aktivt
eierskap til sine valg og motiverer til endring. Samferdselsministeren pekte også nylig på det samme:
sanntidsdata om kollektivtrafikken, kø og parkeringsmuligheter, f.eks. gjennom lystavler og apper
kan gi bilistene et helt annet grunnlag for å ta riktige valg (ABC nyheter, 2014).
6.7.2.2 Opprette informasjonsforum på tvers av bedriftene
For at informasjon om spesielle hendelser som vil gi endret trafikkavvikling eller nye tilbud i
kollektivtrafikken kommer ut til de ansatte, bør det opprettes et felles informasjonsforum på tvers av
bedriftene. Dette kan være med på å skape kontinuerlig bevissthet rundt alternative transportformer
og dermed redusere terskelen for å endre vaner blant mange bilkjørere.
Informasjonen som sendes ut kan skreddersys for ansatte bosatte i ulike områder utfra en
kategorisering basert på hvor de ansatte er bosatt (utfra postnummer). Andel ansatte som reiser
med ulike transportformer fra ditt nærområde kan også oppgis, og oppdateres ved en enkel og rask
spørreundersøkelse (kvartalsvis/halvårig/årlig) for synliggjøre trender og bevisstgjøre de ansatte i
forskjellige områder enkelte om de andres reisevalg. Eksempelvis kan ansatte bosatt på Ullern få
informasjon om at det i 2013 var 50 % som reiste kollektivt eller mosjonerte til og fra jobb, mens
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dette økte til 55 % i 2014. I samme informasjon kan det trekkes frem brukereksempler og effektene
som oppnås ved redusert bilbruk.
Målrettet informasjon i form av antallet som kjører bil og hvordan andre har redusert avhengigheten
av bil i nærområdet har vist seg svært effektiv i andre tilfeller. Dette kalles «nudge theory» og har
som formål å endre folks vaner. Et eksempel er at strømforbruket i et område gikk drastisk ned da
det til bosatte i området ble oppgitt hva som var normen for strømforbruk kombinert med faktisk
strømforbruk for den enkelte husstand. Sammen med en oppmuntrende tekst for hvordan
strømforbruk kunne reduseres oppnådde dette en reduksjon i strømforbruk på 9 %. Dette var langt
bedre enn reduksjonen i andre områder der det kun ble opplyst om effektfulle måter å redusere
strøm på eller kun oppgitt hva som var normen (Carbon Management, 2012).
Eksempler på informasjon som bør deles
Utover målrettet informasjon om bilbruk i et område er det hensiktsmessig å informere om faktorer
som styrker tilbudet for kollektivtransport og mosjonerende. Kun informasjon som er relevant for
den ansatte utfra hvor hun bor bør sendes ut. Eksempler på informasjon som kan sendes ut er:
Tabell 15 Eksempler på informasjon som bør deles gjennom et informasjonsforum
Satsningsområde

Eksempler på informasjon som bør deles

Bedre tilbud for bussreisende





Nye ruter under planlegging, og oppdatert info ved oppstart av ny rute
Endringer i rutetider
Endring i kollektivfelt

Nytt og utvidet båttilbud





Nye båtruter som starter opp
Endringer i rutetider
Nye tilbud i tilknytning til båtruter, f.eks. mulighet for å ta med sykkel på båten

Bedre tilbud for togreisende





Nye avganger
Endringer i rutetider
Tiltak for å forbedre togtrafikken

Bedre tilrettelegging for sykling,
gange og jogging






Bevissthet omkring eksisterende gang- og sykkelstier til og fra Fornebu
Utbedringer av gang- og sykkelveier
Utbygging av trygge sykkelparkeringer, sykkelhotell og lignende i forbindelse med kollektive
knutepunkt
Hvor sykkelveien ryddes for snø

Utjevning av rushtidstopper




Hvilke dager de ansatte frarådes å reise med bil i rushtidene
Mulighet for å bruke virtuelle verktøy for møtevirksomhet i rushtidene

Fleksible transportløsninger






Opplæring i bruk av bilpool
Nye bilpool parkeringer
Endringer i priser
Nye tilbud som det å hente på Fornebu og levere på et kollektivt knutepunkt

Bedre tilrettelegging for
samkjøring




Antall som samkjører hver måned fra et område og spart CO2
Ny funksjonalitet knyttet til samkjøring

Kilde: Accenture-analyse

Oppsummert er økt bevisstgjøring om alternativer til bilkjøring et kostnadseffektivt virkemiddel for å
redusere antall bilturer, uten å begrense de ansattes mobilitet.
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6.8

Fleksible transportløsninger

6.8.1 Nåsituasjon
I undersøkelsen som ble gjennomført av Transportøkonomisk Institutt blant Statoil-ansatte på
Fornebu ble det avdekket at de fleste som bruker bil til arbeidet gjør det fordi det går raskt og det er
fleksibelt. 32 % oppga at de var avhengige av å bruke bil på arbeidsreisen for å hente/bringe barn.
Samtidig oppga kun 3 % at de var helt avhengige av bilen til reiser i forbindelse med jobb (Hjorthol
et.al, 2014). Dette tyder på at så lenge den ansatte ikke har en familiesituasjon som krever det, kan
bilbruken reduseres betraktelig ved å ha et effektivt kollektivsystem og fleksible transportløsninger
som tilbys fra Fornebu.
Skal bilbruk og rushtrafikk reduseres betraktelig på Fornebu, er det kritisk at ansatte på Fornebu ikke
føler seg avhengige av å ha med bil til arbeidet. Fleksibiliteten som oppnås ved å kunne bruke egen
bil til arbeidsreiser og i uforutsette situasjoner bør kunne erstattes med alternative transportmidler
som sikrer samme fleksilitet, spesielt bilpool.
I spørreundersøkelsen som prosjektet har gjennomført ble det avdekket at ansatte først og fremst
bruker egen bil i forbindelse med reiser i arbeidstiden, med unntak av noen selskap som Accenture
og EVRY. Andre populære transportmidler er kollektivtransport og taxi. Bilpool er en ordning veldig
få benytter seg av i dag.
Figur 72 Bruk av transportmidler til reiser i forbindelse med arbeidet

Kilde: Accenture-analyse

Potensiale for økt bruk av bilpool som fleksibilitetsordning
En omfattende bruk av bilpool ved DNV GL på Høvik viser at det er et stort potensiale for økt bruk av
dette også på Fornebu. Forskjellen i bruk av bilpool mellom ansatte på Fornebu og DNV GL er
betydelig. På Fornebu har ca. 8 % av de ansatte benyttet seg av bilpool, mens ved DNV GL på Høvik
har 33 % benyttet seg av det.
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Figur 73 Ansattes bruk av bilpool, Fornebu vs. DNV GL

Kilde: Spørreundersøkelse, DNV GL, Accenture-analyse

Ved DNV GL har antallet registrerte brukere av tilbudet har gått fra 250 i starten av 2013 til 670 i dag.
Økt bruk har også gjort at DNV GL har utvidet antallet el-biler i sin bilpool fra fem til ti biler. Antall
kilometer kjørt med bilpool har gått opp fra om lag 38 500 km i 2013 til ca 76 000 km i 2014. Hadde
bruken av bilpool vært tilsvarende blant ansatte på Fornebu ville man trengt omtrent 80-90 bilpoolbiler.
Figur 74 Bruk av el-bilpool hos DNV GL

Kilde: DNV GL

Hos DNV GL har en annen erfaring vært at det er antallet privatreiser som har økt mest i forbindelse
med at bruken av tilbudet har økt. Ettersom det er beregnet at 1 bilpoolbil kan erstatte 5 – 15
privatbiler, er bruken av bilene hos DNV GL til privatreiser allerede en indikasjon på at manges
bilbehov kan dekkes gjennom en bilpool (Nenseth et.al, 2012). Samlet sett viser DNV GL til at man
ved å anvende el-biler i en bilpool klarer å oppnå en reduksjon i CO2-utslipp i forbindelse med
møtereiser på samme tid som man reduserer kostnader til taxi.
Tilbudet av bilpool på Fornebu i dag
På Fornebu er det i dag to bilpooltilbydere, MoveAbout og Hertz Bilpool (Se Figur 75). Aker Solutions
har også to el-biler som er tilgjengelig for sine ansatte. Bilpooltilbydernes biler er lokalisert på IT

Oktober, 2014

87 | 116

Kapittel 6 – Satsningsområder og støtteelementer

Fornebu hvor MoveAbout har én el-bil tilgjengelig ved Statoil-stasjonen, mens Hertz Bilpool har totalt
seks biler bestående av tre bensinbiler, to el-biler og én varebil lokalisert henholdsvis utenfor Martin
Lingesvei 25 og i IT Fornebu P-hus. Disse bilene er tilgjengelig for alle som melder seg inn i
ordningene som disse selskapene tilbyr. Flere av bedriftene på Fornebu har også opprettet
bedriftsavtaler slik at bedriftens ansatte kan benytte seg av bilene uten å betale for eget privat
abonnement. Bedrifter har også anledning til å opprette en avtale der bedriftene eier og disponerer
bilene, mens de driftes av bilpooltilbyderen. Dette er dog ikke utbredt på Fornebu.
Figur 75 Lokalisering av henholdsvis MoveAbout og Hertz BilPool på IT Fornebu

Kilde: Googlemaps

Enkelte av bedriftene på Fornebu oppgir mindre gode erfaringer med å tilby bilpool. Som eksempel
hadde EVRY tidligere to el-biler tilgjengelig i en bilpool for sine ansatte. De erfarte at mange ikke
satte el-bilen til lading ved endt reise og at det var mye administrasjon knyttet til å ha et slikt tilbud.
Det ble heller ikke særlig godt utnyttet.
Eventuell subsidiering av bilpool for de ansatte som et incentiv for økt bruk er skattbart for den
enkelte, der f.eks. gratis parkeringsplasser ikke er det.
6.8.1.1 Motivasjonsfaktorer for bruk av bilpool
Ansatte på Fornebu har i spørreundersøkelsen som ble sendt ut i forbindelse med prosjektet svart på
hvilke faktorer som er viktige for dem for å øke bruken av bilpool. De ansatte oppgir at den viktigste
motivasjonsfaktoren er rask og enkel tilgang til leiebiler som står parkert på eller like ved
arbeidsplassen. I dag har ansatte på IT Fornebu tilgang til bilpool i umiddelbar nærhet, i tillegg har
Aker Solutions enkelte elbiler stående i sine parkeringsanlegg. Utenom dette er det mange ansatte
på Fornebu som mangler enkel tilgang til bilpool, for eksempel ansatte som jobber på Telenor
Fornebu.
Ansatte etterspør også brukervennlige internettportaler og apper for å bruke bilpool. Dette tilbys på
sidene til tilbyderne, men dette er på ingen måte integrert i arbeidsverktøyene til bedriftene på
Fornebu, f.eks gjennom intranettet eller bookingstasjoner i bedriftenes resepsjon.
Den tredje viktigste motivasjonsfaktoren er muligheten for å levere bilen et annet sted enn på
Fornebu. Dette er knyttet til en av de store begrensningene til en bilpool, nemlig at i mange tilfeller
må den hentes og leveres samme sted. Dette er noe man slipper når man foretar arbeidsreiser med
egen bil. Ansatte etterspør også i delvis grad rimelig privatleie over natten og helgeleie. Minst viktig
er tilgangen til forskjellige biltyper.
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Figur 76 Motivasjonsfaktorer for økt bruk av bilpool (N=793)

Kilde: Spørreundersøkelse, Accenture-analyse

6.8.2 Tiltak
Prosjektet har identifisert tre sentrale tiltak som kan øke bruken av bilpool og dermed redusere
behovet for å kjøre egen bil til og fra Fornebu. Tiltakene er identifisert gjennom intervjuer med
bedrifter og interessenter, samt svar fra spørreundersøkelsen. I Tabell 16 følger en oppsummering av
de tre viktigste tiltakene.
Tabell 16 Oppsummering av identifiserte tiltak for å gi mer fleksible transportløsninger ved behov for bil
#

Tiltaksnavn

Tiltaksbeskrivelse

Tiltakseier

Interessenter

1

Bedre informasjon og
opplæring

- Opplæring og informasjonsspredning på
bedriftsportaler
- Integrasjon av bilpool i reiseplanlegger
- Enklere for ansatte å bestille, f.eks. gjennom
en portal i bedriftenes resepsjoner

- Bedriftene på
Fornebu
- Bilpooltilbydere

2

Incentiver for bruk av
bilpool

- Eget kostsenter for arbeidsreiser med bilpool
- Delvis subsidiering av privat bruk av bilpool

Bedriftene på Fornebu
Bilpooltilbydere
SmartCity Bærum
Ruter
NSB
Bedriftene på Fornebu
Bilpooltilbyderne

3

Økt tilgjengelighet på
biler

- Flere bilpoolparkeringer på Fornebu
- Mulighet for å levere bil andre steder enn
Fornebu
- Bilpoolordning for samkjøring til jobb

- Bedriftene på
Fornebu
- Bilpooltilbydere
- Bedriftene på
Fornebu
- Bilpooltilbydere













Bilpooltilbydere
Bedriftene på Fornebu
Ruter
NSB

Gjennom å ha fleksible transportløsninger på Fornebu vil satsningen på buss, tog, båt, mosjon og
samkjøring få en større effekt. Dette er fordi ansatte som reiser i dag vil ha reiseløsninger som gir
dem den fleksibiliteten de trenger for å kunne reise med annet alternativ en egen bil til arbeidet.
Dersom bilpoolbruken i jobbsammenheng øker, også blant de som ikke har privat bil i dag, kan dette
ha positive klimaeffekter på sikt. Ved at de ansatte anvender ordningen når de har behov for bil i
forbindelse med jobbreisen heller disponerer en bilpoolbil på kveldstid eller i helgene kan dette bidra
til et nytt syn på bileierskap og bilbruk. Færre bileiere gir færre kjørte kilometer; Forskning viser at de
som får dekket bilbehovet sitt igjennom en bilpool reduserer kjøringen sin med en tredjedel
(Nenseth et.al, 2012).
6.8.2.1 Tiltak 1: Bedre informasjon og integrasjon av bilpool
For å sikre økt bruk av bilpool som erstatning for privatbil er det behov for å styrke informasjon om
tilbudet. Formålet med denne informasjonen vil være å oppfordre til at de ansatte i den grad det er
mulig benytter kollektivtransport til/fra jobb, kombinert med bilpool ved behov.
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DNV GL er et godt eksempel på en bedrift som har arbeidet aktivt for å øke de ansattes bruk av
bilpool. Formålet med denne praksisen har i hovedsak vært for å redusere DNV GLs samlede CO2utslipp18. Ved god markedsføring av tilbudet på intranett, e-post og informasjonsskjermer har
antallet brukere steget kraftig. En av hovederfaringene har vært at et viktig første steg er å få mange
nok til å kjenne til tilbudet og registrere seg på portalen. Det er også viktig at tilbudet er så enkelt,
tilgjengelig og brukervennlig som mulig for den ansatte.
I dag har ansatte i bedrifter og enkeltpersoner som har startet et abonnement hos en bilpooltilbyder
som Bilkollektivet, Hertz Bilpool eller MoveAbout tilgang til respektive tilbyders portal eller app for
leie av en bilpool-bil. For at bruken av bilpool skal bli så enkel som mulig etterspør de ansatte enkle
og brukervennlige løsninger for å lokalisere og leie en bil. Ettersom mange ikke kjenner til
eksisterende tilbyderes portaler eller apper, er et viktig første steg at bedriftene på Fornebu legger til
rette for at eksisterende løsninger blir bedre kjent og ansatte blir informert om hvordan man tar
løsningene i bruk. For å senke terskelen for førstegangsbrukere bør det i tillegg vurderes å opprette
nye kanaler for å bilpool-leie. Dette kan for eksempel være at man i Fornebubedriftenes resepsjoner
tilbyr enkel leie av bil på samme måte som ved bestilling av taxi.
Videre bør det vurderes å innføre bilpool-reiser som en del av en reiseplanlegger som viser et bredt
antall alternative transportmåter til bil. En nasjonal reiseplanlegger på tvers av alle alternative
reisemåter til privatbil er en måte å forenkle reisevalg og senke terskelen for å redusere bruk av
privatbil. I Helsinki arbeider man mot et «mobility on demand»-system som integrerer alle former for
alternative transportformer til bil i et enkelt betalingssystem (The Guardian, 2014). I første omgang
kan eksisterende bilpoolløsninger og apper integrere reiseinformasjon om kollektivtrafikk.
6.8.2.2 Incentiver for bruk
For å stimulere økt bruk av bilpool kan kostnadene blir ført opp på et sentralt kostnadssted i
bedriften som et miljøtiltak. Dette er nåværende praksis i DNV GL, der kostnadene ved bruk av
bilpool blir tatt sentralt, istedenfor å bli kostnadsført mot prosjekter eller avdelinger som ved
taxibruk.
Andre incentiver som kan øke bruken av bilpool kan være støtte til private reiser et visst antall
ganger i året, gitt at de ansatte i hovedsak velger å reise kollektivt til og fra jobb. Dette kan senke den
økonomiske byrden for den ansatte hvis det for eksempel skjer noe uventet på jobb som krever rask
tilgang til bil (f.eks. et sykt barn som må hentes i barnehagen). Bruken av bilpool kan også subsidieres
av bedriften. Subsidiering av bruk av bilpool til privat bruk er imidlertid skattbart på samme måte
som firmabilbeskatning for den enkelte.
For en enklere og mer fleksibel kombinasjon av kollektivtransport og bilpool, kan et abonnement
som dekker begge transportalternativer utvikles. En mulighet er å tilby et abonnement som i tillegg
til å fungere som et månedskort også inkluderer bruk av bil fra bilpool et gitt antall dager per måned.
På denne måten beholder man fleksibiliteten ved å ha bil tilgjengelig, men sikrer at den primære
måten å reise til/fra jobb er med kollektivtransport. Effekten av dette vil bli en enklere hverdag for
brukere som ønsker å kombinere kollektivtransport og bilpool i reisehverdagen.

18

Fra samtaler med DNV GL
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6.8.2.3 Bedre tilgang til bilpool-biler
Dersom kombinasjonen kollektivtransport og bilpool skal gi den samme fleksibiliteten som privatbil,
må tilgangen til biler bedres. Det må bli flere hente/leveringssteder, og det må bli mulig å hente bilen
et sted, og levere den tilbake et annet sted, slik det fungerer med bysykler i Oslo og vanlige leiebiler i
dag. Zipcar, verdens største bilpooltilbyder har nylig begynt å tilby denne muligheten for sine
brukere.
I dag har bilpooltilbydere tilgjengelige biler ved IT Fornebu/Technopolis. Dermed er disse lett
tilgjengelige for ansatte på IT Fornebu og i Statoil, som holder til i nabobygget, men det er ca 10-15
minutters gå-avstand fra Telenor og Aker Solutions/Hotell Expo. Dersom biler hadde vært tilgjengelig
i umiddelbar nærhet til de fleste arbeidsplasser på Fornebu, ville det vært lettere for de ansatte å å
benytte seg av tilbudet. Dette kan gjøres ved at et antall parkeringsplasser i P-hus og på
parkeringsplasser ved arbeidsplassene på Fornebu reserveres for et antall bilpool-biler.
Muligheten til å levere bilen på et annet sted enn den ble hentet oppgis som viktig blant de ansatte.
Dette er aktuelt først og fremst på kollektive knutepunkt og vil kunne gjøre det mulig for den ansatte
å hente bilen på Fornebu og levere den på for eksempel Lysaker, Oslo sentralstasjon, eller andre
kollektive knutepunkter som Asker stasjon. Dette ville i stor grad øke folks fleksibilitet siden det
muliggjør en reise fra A til B og reduserer behovet for å disponere bilen over natten dersom den kun
skal brukes fra jobb på ettermiddagen.
Det bør også vurderes om bilpool kan tilbys til ansatte som bor i områder hvor tilgangen til
kollektivløsning er begrenset, men samkjøring er et godt alternativ. På denne måten kan ansatte
reise sammen til arbeidet uten å måtte bruke egen bil. Under arbeidsdagen kan bilen igjen lånes av
ansatte som trenger den til arbeidsreiser.
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6.9
6.9.1

Andre tiltak

Intelligent trafikkstyring

Nåsituasjon
Intelligent trafikkstyring er i dag ikke tatt omfattende i bruk på Fornebu og i omegn. Det viktigste
tiltaket som allerede er iverksatt er utbyggingen av sanntidssystemet i Oslo og Akershus (SIS).
Sanntidssystemet inneholder teknologi for å prioritere buss og trikk gjennom lyskryss/signalanlegg.
Avhengig av dette og andre faktorer gir lyskrysset så grønt signal for bussen når den nærmer seg.
Sanntidssystemet sørger også for automatisk visning av ankomst for neste buss på de
bussholdeplasser som har sanntidsskilt og utrop av neste stoppested om bord i bussen (Ruter b,
2011).
I spørreundersøkelsen blant de ansatte er det flere som påpeker at de opplever at lyskrysset ved
Snarøyveien og Oksenøyveien ut av Fornebu er en flaskehals som bidrar til forverret trafikkflyt. Om
ettermiddagen gir dette lyskrysset rødt lys i lange perioder og dette bidrar i mange tilfeller til å danne
køer som forplanter seg bakover på Fornebu; Som en ansatt sier: «Flaskehalsen er etter min mening
siste lyskrysset ut av FBU som må være lenger grønt UT av FBU etter 1400».
Dette er et punkt som har vært diskutert og utredet av ulike aktører på Fornebu, der det oppgis at
hovedgrunnen til eksisterende lysstyring (og det at det ikke har blitt anlagt en ekstra fil for allmenn
trafikk ut av Fornebu) skyldes frykt for økt trafikk ut på E18 og Ringveien (Rambøll, 2011).
Tiltak: Integrering av Intelligent trafikkstyr for Fornebu, E18 og Ringveien
Et tiltak som bør vurderes er integrering av intelligent lysstyring for Fornebu med intelligent
trafikkstyring (ITS) for den nye E18 i korridoren Lysaker – Slependen og Ring-veien. For den nye E18
er det allerede under utvikling omfattende ITS-systemer, bl.a. med mulighet for tilpasning av
kjøremønstre til sanntidstrafikkparametre, automatisk hendelsesdetektering, intelligent
kameraovervåkning og dynamisk varsling av hendelser for trafikantene (Vegvesenet, 2013). Figur 77
under viser hvordan et testprosjekt på E18 forteller bilistene hvor lang tid det tar å kjøre til ulike
områder, f.eks. til Lysaker og Oslo sentrum V. Systemet måler køen, og regner ut tiden det tar via
henholdsvis Ring 3 og via E18/E6, og informerer bilistene om dette.
Figur 77 Intelligente trafikksystemer på E-18

Kilde: Statens Vegvesen, 2013
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Ved å trekke på sanntidstrafikkparametere og hendelsesdetektering vil det for Fornebu være mulig å
forbedre trafikkflyten kontinuerlig ved å «mate» rett mengde biler ut på E18 og ringveien. Dette vil
kunne forkorte reisetid ut av Fornebu om ettermiddagen for de ansatte på Fornebu.
Det er dette prosjektets vurdering at det bør ses på hvorvidt man allerede i dag mer aktivt kan bruke
gjeldende informasjon om kødannelse på E18 og Ringveien og på bakgrunn av dette justere lysstyring
på Fornebu. Videre bør man følge opp hvordan ny teknologi som vil utarbeides kan bedre integrere
og automatisere trafikkstyring i samspillet mellom Snarøyveien (FV166) og E18 og Ringveien.
Det er vanskelig å estimere en reell effekt av intelligent trafikkstyring på Fornebu siden tid spart og
reduserte utslipp på Fornebu kan veies opp av redusert trafikkflyt ut på ringveien og E18. Det er
imidlertid et bredt erfaringsgrunnlag for å hevde at helhetlig ITS kan redusere reisetider og dermed
redusere CO2-utslipp.
6.9.2

Rushtidsavgifter inn/ut av Fornebu

Nåsituasjon
Det er i dag ikke iverksatt rushtidsavgift inn eller ut av Fornebu. I Oslo-området eksisterer det en
bomring, med betaling for å komme inn i Oslo. Eksempelvis betyr dette at de som kjører bil vestfra
fra Asker og Bærum, og dermed ikke gjennom Oslo, ikke betaler bompenger for å reise til og fra
Fornebu. De som bor i indre by i Oslo må betale totalt ca. 45 kroner for å komme inn i Oslo etter endt
arbeidsdag mens de som bor nord eller øst for Oslo må betale når de kjører gjennom Oslo både til og
fra jobb. De som kjører El-bil er per i dag fritatt fra å betale bompenger.
Erfaringer fra Norge og andre land viser at bompenger generelt reduserer antallet kjøretøy i
trafikken: Hvor mye antallet reduseres er imidlertid avhengig av pris og hvor godt tilbudet av
alternative reisemåter til bil er (Bergensavisen b, 2014). Rushtidsbaserte avgifter vil imidlertid være
mer målrettede tiltak mot de som reiser til og fra jobb på Fornebu hver dag.
Tiltak 1: Innføring av rushtidsavgift for å kjøre inn og ut av Fornebu
Rushtidsavgift, eller køprising / veiprising / trengselsavgift, er et omdiskutert tiltak for å få bukt med
rushtidstopper. Innføring av ulike varianter av køprising har vært foreslått i bystyret i Oslo ved en
rekke anledninger, og selv om dette har blitt nedstemt ønsker bystyret nå å utrede ulike former for
varierende bompengeavgift (NRK - Østlandssendingen, 2014).
Senest i september 2014 vedtok Bergens bystyre å innføre køprising i Bergen og det samme har
Stavanger gjort i 2014. Pris er ennå ikke satt, men Stavanger opererer med en pris på ca. 40 kroner i
rushtiden, differensiert fra ca. 20 kroner for en passering i bomringen ellers. Andre byer vurderer
også å innføre varianter av dette. Det er planlagt at dette skal tre i kraft fra starten av 2015, men pris
på en eventuell avgift er ennå ikke avklart.
Et eksempel på innføring av variabel rushtidsavgift i Norge er Kristiansand, hvor dette ble innført med
differensiert prising i bomringen for rushtidene med 21 kroner per passering for tidsrommene 06:30
– 09:00 og 14:30 – 17:00 og 14 kroner ellers. I Kristiansand viser erfaringene at selv en slik moderat
endring har en effekt: Trafikken har blitt redusert med ca 1,1% det siste året.
En beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og effekter ved innføring av køprising i henholdsvis
Oslo, Bergen og Trondheim viste at køprising som trafikkregulerende virkemiddel, i form av
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tidsdifferensierte bompengesatser over én eller flere bomringer, kan gi besparelser i størrelsesorden
50 – 100 millioner kroner per år (Rekdal et.al, 2012)19.
I utlandet har en rushtidsavgift blitt innført en rekke steder, og har medført reduksjon i
rushtidstrafikken. Med mest sammenligningsgrunnlag til Oslo og Fornebu er det relevant å trekke
frem Stockholm som innførte rushtidsavgift i 2006 for å jevne ut trafikken i løpet av døgnet. Avgiften
er gyldig på ukedager mellom 06:30 – 18:30 og varierer mellom 10 kroner kl. 06:30 – 06:59 og 20
kroner i rushtidstoppen mellom 07:30 – 08:29. Avgiften gjelder både inn og ut av Stockholm, og
maksprisen er 60 kroner per dag. Avgiften kombineres med gratis parkering mellom 18:00 og 06:29
om morgenen. I Stockholm har man oppnådd en reduksjon i trafikken på 18 % i rushtidene og en
økning i bruk av offentlig transport på 4,5 %. Køtiden inn til Stockholm har blitt redusert med 50 %
og totalt har CO2-utslippet i indre by har blitt redusert med mellom 14 og 18 % (This Big City, 2011).
Basert på erfaringer fra Norge og fra utlandet, har Transportøkonomisk institutt beregnet en optimal
rushtidsavgift på nåværende bomring i Oslo. Denne anslås å være tilnærmet lik den i Stockholm, altså
ca. 40 kroner i maksimal rushtid, men ved innkreving kun én retning (Minken, 2014). Dette vil
overordnet sett kunne gi en trafikkreduksjon på 8 – 10 % og ville dermed være nok til å sikre
betydelig bedret trafikkflyt.
Tiltak 2: Innføring av variabel parkeringsavgift i rushtidene
På samme måte som rushtidsavgifter for å kjøre inn og ut av Fornebu kan det vurderes å innføre
variabel parkeringsavgift i rushtidene på Fornebu. Disse tiltakene kan også som i Stockholm
kombineres, hvor det er gratis parkering mellom kl. 18:00 og 06:29 om morgenen.
Tiltaket er potensielt like effektfullt som rushtidsavgift inn og ut av Fornebu ved at man kan regulere
avgiften for å parkere utfra når den ansatte har kjørt henholdsvis inn og ut av parkeringshus eller
dedikerte parkeringsplasser utendørs. Avgiften den ansatte skal betale kan avhenge av når hun kom
til Fornebu, hvor hun for eksempel parkerer gratis hvis hun kommer før kl. 07:00 og forlater
parkeringshuset før kl. 15:00 eller alternativt kjører inn i parkeringshuset kl. 09:30 og forlater
parkeringshuset kl. 18:00. Parkeringsavgiften kan videre differensieres utfra ulike perioder i
rushtiden.
Fordelen med tiltak som treffer parkeringsavgifter er at det er potensielt mindre komplekst å
opprette et differensiert betalingssystem på eksisterende parkeringshus enn å opprette
betalingssystemer ved inn- og utkjøring av Fornebu. Videre vil et differensiert system være med på å
behovsstyre parkeringen og redusere antallet bilkjørere. Dette vil dermed redusere etterspørselen
etter å parkere i rushtiden og dermed frigjøre flere plasser for de som ankommer senere til jobb.
Ulempen ved å avgiftsbelegge parkeringsplasser er at det er en veldig synlig reduksjon av de ansattes
goder på arbeidsplassen. Dette vil dermed virke negativt for den enkelte arbeidsgiver som innfører
differensiert parkeringsavgift dersom ikke andre bedrifter i området (eller i andre bydeler i Akershus
og Oslo) gjør det samme.

19

Regnestykket inkluderer ikke tidsbesparelser knyttet til redusert kø eller samfunnsbesparelser ved redusert
CO2-utslipp og andre kvalitative faktorer.
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Alternativt kan den enkelte bedrift innføre behovsberettiget gratisparkering. Dette er blitt gjort hos
arbeidsgivere på Fornebu som har begrenset antall parkeringsplasser. Hos EVRY og Telenor blir
tilgang til parkering avgjort etter en prioritering. De som har spesielle behov kommer først i køen.
Deretter kommer de som har vektige grunner for at de trenger parkering ifb. jobben, de som trenger
å hente/bringe barn og til sist de som har lang reisevei. Arbeidsgivere som per i dag har god
parkeringsdekning kan vurdere å innskrenke retten til å parkere på samme måte for å få flere til å
reise kollektivt.
Dette prosjektets vurdering er at man ikke bør innføre en rushtidsavgift inn/ut av Fornebu eller
variabel parkeringsavgift på Fornebu. Selv om disse tiltakene effektivt ville redusere trafikken inn og
ut av Fornebu i rushtidene ville det være diskriminerende tiltak som kun treffer ansatte og beboere
på Fornebu, og som dermed ville gi Fornebu en tydelig ulempe med tanke på å skape en attraktiv
arbeidsplass og bosted i fremtiden. En felles og moderat parkeringsavgift på tvers av bedriftene på
Fornebu kunne imidlertid være et tiltak som ville være et signal om at de som har anledning til det
burde velge kollektive transportmidler eller en mosjonsbasert arbeidsreise til og fra Fornebu.
Hovedvekten av de som arbeider på Fornebu er bosatt spredt i Oslo omegn og er avhengige av å
reise langs til E18 og Ringveien for å komme til og fra Fornebu. Det burde derfor vurderes å støtte
innføringen av en generell rushtidsavgift for Oslo- og Akershus. På bakgrunn av nasjonale og
internasjonale erfaringer ville dette være et effektfullt tiltak som reduserer trafikken bredt i Oslo- og
Akershus.
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7 Brukerscenarioer for integrerte transportløsninger
Ved å se helhetlig på ulike integrerte transportløsninger kan man forbedre trafikkflyten i påvente av
T-bane til Fornebu. For den enkelte ansatte på Fornebu handler dette om å legge til rette for at de
kan øke bruken av kollektive løsninger og ta smartere valg i forbindelse med sine arbeidsreiser.
Dette kapitlet vil presentere fire ulike brukerscenarioer som illustrerer hvordan samspillet mellom
bedre og mer fleksible kollektivløsninger, og styrket informasjon kan gjøre at ansatte reduserer
bilbruk i rushtidene.

7.1

Brukerscenario 1: Ekspressbuss

Fra spørreundersøkelsen peker spesielt Lommedalen og Bærums Verk seg ut som områder med et
mindre godt eksisterende kollektivtilbud og høy andel bilkjørere. I dag kjører 76% av de som bor i
Lommedalen, og 73% av de som bor ved Bærums Verk til og fra jobb på Fornebu. Fra
spørreundersøkelsen og tidligere undersøkelser av reisevaner vet vi at det hovedsakelig er for lang
reisetid, ønsket om å reise direkte til og fra jobb uten bytter og behovet for fleksibilitet i
arbeidshverdagen som er hovedgrunnene til at ikke flere velger å reise med kollektivt fra dette
området.
Per bor i Lommedalen og kjører i dag bil til og fra jobb. Han gjør dette fordi det er en gammel vane og
fordi det gir ham nødvendig fleksibilitet til å reise på møter i forbindelse med jobben eller hvis han
får uventede ærend han må utføre i arbeidstiden eller etter jobb..
Løsning: En ekspressbuss fra Lommedalen via Bærums Verk og Kolsås til Fornebu
Ved innføring en ekspressbuss som går direkte fra Lommedalen via Bærums Verk og Kolsås til
Fornebu har Per fått et godt alternativ til bil. Siden han bor 5 minutter fra busstoppet i Lommedalen
får han en reisetid med buss som omtrent er like lang som med bil. Han ankommer Fornebu og
starter arbeidsdagen.

Midt på dagen får Per av og til møter i sentrum som ikke er planlagt.
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Siden Per er avhengig av å komme kjapt til dette møtet leier han en bilpool-bil på IT Fornebu via en
enkel app. Bilen leverer han tilbake til IT Fornebu etter møtet er over.

Per tar en ekspressbuss tilbake til Lommedalen fra Fornebu når arbeidsdagen er over.

Et godt kollektivtilbud kombinert med bilpool gir Per den fleksibiliteten han trenger i
arbeidshverdagen. Han bidrar til å redusere køene på Fornebu og kutter CO2-utslippene. Videre gjør
det at familien sparer om lag 40 000 kroner i reiseutgifter hvert år.
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7.2

Brukerscenario 2: Samkjøring

Fra spørreundersøkelsen viser det seg at en del av de ansatte på Fornebu vil være interessert i å
samkjøre til og fra jobb dersom det ble lagt bedre til rette for dette. I dag er det en svært liten andel
som samkjører til og fra Fornebu, og typisk er det 1,14 personer per bil på arbeidsreiser i Norge.
Pelle kjører i dag egen bil til og fra Fornebu. Han bor i Holmenkollen og kjører via Smestad til Fornebu
hver dag. Siden Pelle har en jobb som gjør at han er avhengig av å være på jobb mellom kl. 08:00 og
16:00 hver dag har han faste arbeidstider som han stort sett holder hver dag.
Løsning: Samkjøring mellom ansatte i bedrifter på Fornebu
Via informasjon som er sendt ut av et felles informasjonsforum på Fornebu til alle ansatte som er
bosatt i Holmenkollen har Pelle fått vite at mange som bor her er interesserte i å samkjøre. Siden han
uansett kjører denne strekningen hver dag så går han inn og leser mer om samkjøring på Fornebu.
Her får han vite at de som samkjører med andre Fornebuansatte oftere enn 100 dager i året får en
bonus på 3000 kroner. Dersom han i snitt har 3 eller flere medpassasjerer i bilen i løpet av et år vil
han motta ytterligere 3000 kroner. Han registrerer seg på en portal med sin reiserute og når han
typisk drar hjemmefra om morgenen og forlater jobb om ettermiddagen. Han kommer i kontakt med
Lillian og Anders som bor i Holmenkollen og vil sitte på med ham til og fra jobb på Fornebu på daglig
basis med avreise kl. 07:30 om morgenen og kl. 16:00 fra Fornebu om ettermiddagen.

Når de ankommer Fornebu slipper Pelle av Anders utenfor Telenor Fornebu og kjører videre til IT
Fornebu hvor han og Lillian parkerer bilen på en prioritert parkeringsplass for de som samkjører.
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Ved lunsjtider får Pelle et uventet prosjekt i fanget som gjør at han blir nødt til å jobbe overtid.

Pelle kontakter Anders og Lillian via en app for samkjørere og forteller at han blir forhindret fra å
kjøre hjem til Holmenkollen kl. 16:00.

Lillian skal se La Boheme i Operaen denne dagen så hun tar en ekspressbuss direkte til
Jernbanetorget kl. 16:00, mens Anders via samkjøringsappen kommer i kontakt med Astrid som bor
på Voksenkollen og kan kjøre innom Holmenkollen på vei hjem.

En kraftig økt utbredelse av samkjøring mellom Fornebuansatte kan oppnås igjennom tre
hovedinitiativer. Ved at bedriftene på Fornebu går sammen om å bruke et felles samkjøringsverktøy
med en brukervennlig app kommer de ansatte som ønsker å samkjøre lett i kontakt med hverandre.
Reserverte parkeringsplasser for de som samkjører gjør at de med sikkerhet får en parkeringsplass
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som er i nær tilknytning til arbeidsplassen til den som kjører bilen. I tillegg bør det innføres en
kompensasjon for de som stiller sin bil til disposisjon for samkjøring.
Samkjøring reduserer bilkøene og CO2-utslippet per personkilometer betraktelig. Dersom samkjøring
blir utbredt blant Fornebuansatte vil dette derfor være en effektiv måte å redusere bilbruk og
rushtrafikk på Fornebu.

7.3

Brukerscenario 3: Proaktiv informasjon om trafikk

I dag ankommer ca. 70% av de ansatte på Fornebu til jobb i rushtiden om morgenen (07:00 – 09:00)
og 77% av de ansatte reiser hjem fra jobb i den mest intensive perioden av rushtiden om
ettermiddagen mellom kl. 15:00 og 17:00.
Generelt flyter trafikken dårligere i rushtidene enn ellers på dagen og dette gjør at reisetiden
forlenges for de ansatte på Fornebu. Dersom ansatte fikk bedre informasjon om reisetider og
reisevalg generelt, og fikk spesifikk informasjon i forkant av dager der det forventes en ekstra høy
trafikkbelastning, ville trafikken flyte bedre. Den enkelte vil også kunne bruke tiden sin mer
produktivt.
Løsning: Proaktiv informasjon om trafikk
Aksel kjører i dag bil til og fra jobb. Han bor i Asker, men har et stykke å gå til stasjonen. Her kan han
ta enten direktebuss til Fornebu eller en kombinasjon av tog og buss. Aksel foretrekker å kunne reise
hele veien uten å bytte og reiser ofte sent hjem fra jobb, så han har ingen direkterute han kan bruke
utenom rushtidene. Han foretrekker derfor å kjøre bil til og fra jobb.
I det Aksel er på vei ut døra en torsdags morgen kl. 08:00 får han et trafikkvarsel fra en integrert
ruteplanlegger i form av en app.

Her kan han lese at det er mye trafikk og at det derfor vil ta langt mer tid enn normalt å kjøre bil til
kontoret. Ruteplanleggeren kan også fortelle ham om reisetid med andre transportmidler og gi ham
sanntidsoppdaterte ruteavganger for de rutene med kollektivtransport som ville være aktuelt å
velge.
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Siden Aksel ikke har noen planlagte møter på kontoret denne morgenen velger han å bli hjemme og
få gjort unna viktige forberedelser til en presentasjon senere på dagen. Han reiser inn til Fornebu kl.
09:30 når morgenrushet er over.

Ved å jobbe hjemme i morgenrushet sparer Aksel 20 minutter i reisetid og reduserer CO 2-utslipp
forbundet med køkjøring.
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Knut, en kollega av Aksel, sitter på jobb. Klokken begynner å nærme seg 17:00, og siden han normalt
forlater jobb omkring kl. 17:00 får han automatisk et varsel om forventet avgangstid for raskeste
alternativ hjem. I dag er imidlertid svigermor på besøk og hun lager middag til familien, så han kan i
dag tillate seg å bli på jobb litt lenger. Han legger inn en forsinkelse på 30 minutter og jobber videre.

Litt før klokken er 17:30 får Knut et varsel om at raskeste alternativ hjem er en ekspressbuss som går
om 5 minutter. Han løper til bussen og kommer seg hjem til middag.

Flere studier peker på at bedre informasjon om reisetider og reisevalg gjør at reisende kan ta
smartere valg og sammen bidra til å redusere utfordringene i rushtrafikken til og fra Fornebu.
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7.4 Brukerscenario 4: Bedre innfartsparkeringer og fleksible transportløsninger
I spørreundersøkelsen utført i forbindelse med dette prosjektet oppgir ca. 12-13% at de har tog som
hovedtransportmiddel på arbeidsreisen til og fra Fornebu. Togtilbudet er viktig for de som reiser over
lengre distanser, og innfartsparkeringer er høyt etterspurt i tilknytning til togstasjoner.
Innfartsparkeringene fylles imidlertid raskt opp om morgenen og det er dermed mange reisende som
ikke har mulighet til å komme seg til og fra jobb med tog.
Løsning: Bedre innfartsparkeringer og fleksible transportløsninger
Frode er en familiefar bosatt i Vettre i Asker. Han har en datter han må levere i barnehagen om
morgenen, mens kona hans normalt henter henne om ettermiddagen. I dagens situasjon er Frode
nødt til å levere datteren med bil og kjøre til jobb på Fornebu fordi innfartsparkeringen på Asker
stasjon ikke har ledig kapasitet etter kl. 08:00 om morgenen når Frode forlater barnehagen. I tillegg
ønsker han fleksibiliteten bilen gir ham ved at han kan handle inn på vei hjem eller hente datteren i
barnehagen dersom det skjer noe uforutsett.

Ved at det innføres flere innfartsparkeringer på Asker stasjon for Fornebuansatte kan Frode enklere
kombinere levering av barn i barnehagen og deretter ta toget til Lysaker, til tross for at han
ankommer Asker litt etter kl. 8. På vei opp trappen til perrongen ser han også at Asker stasjon har
fått et nytt sykkelhotell som gjør at man trygt kan parkere sykkelen under tak. Dette får Frode til å
tenke at han på en solskinnsdag skal levere datteren i barnehagen med sykkel og deretter sykle til
Asker stasjon.
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Rett etter lunsj får Frode beskjed om at datteren er syk og at hun må hentes i barnehagen.

Siden avgangene i kollektivtrafikken ikke er like hyppige utenfor rushtiden og han ønsker å komme
seg raskt til barnehagen velger han å leie en bilpool-bil.
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Frode henter datteren i barnehagen og fullfører arbeidsdagen hjemmefra. Bilpool-bilen leverer han
enten på Asker stasjon eller ved arbeidsplassen neste morgen.

Bedre innfartsparkeringer er sammen med bedre kapasitet på togavgangene de viktigste tiltakene for
å øke antall ansatte på Fornebu som reiser med tog på arbeidsreisen til og fra Fornebu. Dette bør ses
mer helhetlig i et større bilde, hvor de som har størst behov for å parkere bør prioriteres. I tillegg må
det eksistere gode nok fleksibilitetsordninger til at den ansatte ikke er avhengig av å disponere egen
bil i forbindelse med arbeidsreisen.
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8 Forslag til videre handling
Dette prosjektet har identifisert en rekke tiltak som kan bidra til å redusere bilbruk og rushtrafikk på
Fornebu i påvente av T-bane. Tiltakene er beskrevet på et overordnet nivå, og det krever videre
detaljering av tiltakene og mobilisering for å sikre realisering av estimerte effekter. Det er mange
måter arbeidet kan tas videre på, men det viktigste er å skape en positiv drivkraft rundt tiltak som
kan iverksettes på kort- og mellomlang sikt.
Prosjektet anbefaler at det opprettes et nytt samarbeidsforum på tvers av selskapene på Fornebu.
Dette forumet må gå sammen og etablere klare mål mot 2020. Disse målene bør være hevet over
enkeltmål som utbygging av T-bane eller flere busser, og de bør heller ikke være spesifikke på hvert
selskap. Gode mål bør isteden ta utgangspunkt i hvordan man kan oppnå en redusert andel
bilreisende og økt andel kollektivreisende og mosjonister blant de ansatte. I tillegg burde det
defineres mål rundt trafikkflyt, f.eks. ved å sette mål for gjennomsnittlig reisetid ut og inn av Fornebu
i rushtiden. Selve samarbeidsforumet bør jobbe helhetlig med disse målene, mens hvert selskap kan i
tillegg jobbe internt med å realisere delmål i sin egen bedrift. Funnene fra undersøkelsen som ble
gjennomført i forbindelse med dette prosjektet kan fungere som grunnlagstall for 2014.
Det er kritisk at alle de store bedriftene på Fornebu er med og representerer samarbeidet. I tillegg
burde mindre selskaper på Fornebu kunne delta ved eget ønske. I forumet burde det etableres en
felles pengepott der bidraget fra hvert selskap bestemmes ut i fra hvor mange ansatte de har som
daglig jobber på Fornebu. Pengepotten kan sikre prosjektgjennomføring, juridisk støtte og mindre
investeringer. Basert på funnene som denne rapporten, TØIs reisevaneundersøkelse blant Statoilansatte og andre rapporter har gjort, burde det etableres en tiltaksliste som det jobbes kontinuerlig
med. Tiltakene må enten eies og drives av medlemmene i forumet eller settes ut til eksterne
partnere som finansieres av samarbeidsforumet.
Forumet bør arrangere månedlige møter der standard agenda er status på felles tiltaksliste,
prioritering av nye tiltak og koordinering av informasjonskampanjer på tvers av bedriftene.
Målrettede informasjonskampanjer på tvers av selskapene vil være kritisk for raskt å kunne forbedre
trafikkflyten. I tillegg kan forumet fungere som rapporteringsplattform for prosjektes drives av
eksterne leverandører.
Det bør kontinuerlig gjennomføres målinger av de Fornebuansattes reisevaner. På denne måten kan
man se om samarbeidet når opp mot målene man har satt seg. Resultatene bør deles med de ansatte
for å øke bevisstheten rundt hvordan ansatte reiser fra forskjellige områder. Dette kan bidra til å
motivere mange til å tenke på andre reisealternativer enn bil.
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9 Konklusjon
Under arbeidet med dette prosjektet har man møtt på stort engasjement, både fra engasjerte
intervjuobjekter og fra de ansatte som deltok i spørreundersøkelsen. Med svarrate på rundt 40 % er
det ingen tvil om at trafikkutfordringene berører mange av de ansatte og at «noen må gjøre noe litt
brennkvikt»20 med utfordringene. T-bane er en langsiktig løsning for mange tiår fremover, men på
kort sikt kan det iverksettes mange initiativer som adresserer trafikkutfordringene.
Selv om mange av bedriftene på Fornebu har igangsatt gode initiativ for å legge forholdene til rette
for økt bruk av kollektivtransport og økt andel ansatte som mosjonerer til jobb, er nøkkelen for
suksess en større helhetstankegang. Bedriftene på Fornebu må jobbe mer koordinert for å
identifisere og gjennomføre de riktige tiltakene. Det er lite effektivt at en bedrift innfører
bedriftsbusser alene, uten at alle Fornebuansattes reisebehov tas med betraktningen. Målrettet
informasjon må også nå ut til relevante målgrupper på tvers av bedriftene.
Et nylig eksempel som viser behovet for tettere samarbeid mellom bedriftene på Fornebu er
trafikkutfordringene som oppsto i forbindelse med åpningen av Fornebu Senter den 14.10.2014.
Denne dagen sto flere hundre Fornebuansatte i kø fra utkjøringen av parkeringshusene på IT Fornebu
og Telenor til langt ut i Snarøyveien (bildet fra rapportens forside er hentet herfra). Hadde
selskapene sammen sendt ut informasjon om dette i forkant og rådet ansatte til å kjøre kollektivt
eller unngå å reise i rushtiden denne ettermiddagen, kunne det ha redusert trafikkaoset som oppsto
betraktelig.
Dette prosjektet presenterer en rekke tiltak som bedriftene på Fornebu bør arbeide for å iverksette.
Neste steg er at bedriftene går sammen, setter seg klare mål og bestemmer hvilke tiltak de ønsker å
arbeide videre med. Dette vil kreve et nært og kontinuerlig samarbeid der sentrale interessenter blir
inkludert og ansvarliggjort.

20

Som det har blitt uttrykt av Telenorsjef Jon Fredrik Baksaas til Budstikka i forbindelse med T-baneutbygging
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11 Appendix
Hvordan sikre holdninger og atferdsendringer som reduserer bilbruk?
Her vil tre ulike aspekter knyttet til atferdsendringer ved overgang fra bruk av privatbil til kollektive
løsninger belyses. Først vil det at eksisterende reisevalg blir til vaner diskuteres. Deretter vil det ses
på hvordan man kan oppnå økt bevissthet knyttet til transportalternativer. Til sist vil det ses på økt
bevisstgjøring om tidsbruk knyttet til ulike transportalternativ.
Vanedannende reisevalg
Det er kjent at reisemønstre har en tendens til å repetere seg daglig, fra uke til uke og potensielt sett
også fra år til år. Hvordan kan slike vaner brytes? En antakelse er at kostandene ved å søke etter og
konstruere nye alternativer generelt sett er for høye og de forventede gevinstene ved nye
alternativer er for usikre. Tidligere løsninger blir dermed repetert fordi de er enklere og mindre
risikable. Sannsynligheten for dette øker dersom man er begrenset av tid, budsjett eller sosiale
forpliktelser.
Transportpolitikk har de siste tjue årene forsøkt å komplementere infrastrukturinvestering og
transportekspansjoner med former for styring knyttet til for eksempel individualisert markedsføring
av offentlig transport, travel blending21, informasjon, variable skilt, økninger i parkeringsavgifter og
styring av parkeringsplasser. Suksessen av slike tiltak avhenger av de reisenes evne til å anerkjenne,
respondere og integrere disse signalene inn i sine aktiviteter eller reisevaner. For å forstå dette
trengs en bedre forståelse av vanedannende valg.
Intensjon kan defineres som sannsynligheten for at en aktør bevisst engasjerer seg i en viss handling.
I teorien om planlagt oppførsel så er positive holdninger til oppførsel, positive holdninger knyttet til
andre relevante aktører (f.eks. autoriteter) og antatt kontroll over situasjonen, alle viktige faktorer
for styrken av en intensjon. Dersom flere intensjoner konkurrerer, vil et valg bli gjort på bakgrunn av
styrkeforholdet mellom de ulike faktorene. Med andre ord, jo sterkere vanen er, dess svakere er
intensjonen og motsatt.
En annen definisjon av intensjon er viljen til å implementere et mål som forplikter. Et valgt mål er
vanligvis ikke implementert inntil en intensjon eller en plan har blitt formulert. Et unntak er dersom
oppførselen repeteres igjen og igjen. Da vil situasjonen trigge oppførselen, enten direkte og ubevisst
eller gjennom å aktivere målet og/eller intensjonen.
Det er generelt antatt at en intensjon etterfølges av en bevisst informasjonsprosessering som kan
inkludere valg av strategi, informasjonssøk, valg eller konstruksjon av alternativer og evaluering av
alternativer. Dersom vanen er den avgjørende faktoren av oppførsel, vil oppførselen sjelden bli
etterfulgt en intendert prosessering av informasjon. Vane eller valg knyttet til vane har blitt definert
som det å velge oppførsel uten overlegg.

21

Travel Blending er en teknikk, utviklet i Australia som oppfordrer folk til å ta mer effektive og miljømessige transportvalg.
Teknikken innebærer at myndighetene oppfordrer innbyggerne til å foreta et større antall ærend knyttet til en reise, heller
enn å foreta flere reiser til ulike lokasjoner til ulike tider. Dette skal ideelt sett bidra til reiseeffektivitet og redusere stresset
på transportnettverket. Teknikken stammer fra Sydneys forsøk på å forbedre luftkvaliteten før Sommer OL i 2000. (Kilde:
Wikipedia)
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Andre distinksjoner mellom planlagt og impulsiv oppførsel kan også bli gjort, basert på graden av
overlegg. Forsøk på å påvirke reisevalg (f.eks. å gjøre dem mer rasjonelle) kan feile dersom valgene
ikke er overlagte (eller basert på vane). Hvorfor kan ikke privat bilbruk enkelt holdes nede? I tillegg til
at bilen et attraktivt alternativ for mange, er det også enkelte hindre som bidrar til vanskeligheter
med å skifte modus. Til tross for at bilkjørere kan være motiverte for en endring, så er det ikke sikkert
at de har andre gode alternativ. Vane kan imidlertid også spille en viktig rolle. Den øker
transaksjonskostnadene siden det å bytte til et annet alternativt gjør det nødvendig å lære nye
rutiner. I tillegg så er søk og informasjonsinnhenting knyttet til alternativer redusert. Derfor så kan
det tenkes at viktige endringer i transportmuligheter ikke blir lagt merke til, til tross for at attraktive
alternativer blir tilgjengelige.
Hvordan kan bilkjørere motiveres til å benytte offentlig transport? Tilnærminger på ulike nivåer er
mulig. Et forskningsprosjekt ba informantene om å foreta et felteksperiment knyttet til sine valg før
de startet sin reisevei fra bolig. Dette så ut til å ha bidratt til at bileiere reduserte sin bilbruk.
Oppsummering
En komplementær studie sørget for at gratis bussbilletter ble tilbudt en gruppe bilister som et
eksperiment. Tanken var at bilistene ville bli motivert til å benytte buss og at bilbruk følgelig kunne
bli erstattet av bussbruk. Resultatet viste at holdninger knyttet til buss ble mer positive og at den
økte bruken av buss vedvarte, selv en måned etter eksperimentet (og etter at gratis bussbillett ikke
lenger var tilgjengelig). (T. Gärling and K.W. Axhausen, 2003)

Økt bevissthet knyttet til transportalternativer, med personlig tilpassing av
informasjon (Individualised Marketing (IndiMark®))
Bruk av bil i hverdagen har økt enormt de siste tiårene. Dette har alvorlige og økende konsekvenser
for miljø, helse og skader i trafikken. Bilbruk er samtidig svært kostbart for næringsliv, miljø og
samfunn. Kan man redusere bilavhengighet og få folk til å benytte andre transportmetoder?
Tradisjonelle metoder for å få til endring på har vært gjennom transport- og infrastrukturtilpasninger.
Slike tiltak er definitivt nødvendige for en økt brukt av offentlig transport, men de har begrenset
verdi dersom folk er uoppmerksomme på systemforbedringene.
For å øke folks bevissthet rundt deres reisevaner, må de gjøres oppmerksomme på gode alternativer
til bilbruk. Man kan muligens tenke seg at informasjon om alternativer – slik som gange, sykling og
offentlig transport – allerede er tilgjengelig. Men empiriske studier viser at denne informasjonen ikke
når de respektive målgruppene. Om konseptet kundeorientering skal bli tatt seriøst, så må
informasjonen bli overbragt til kunden snarere enn å forvente at kunden skal finne denne
informasjonen selv. Som et svar på manglende informasjon og motivasjon, noe som bidro til en
opposisjon mot bruk av offentlig transport, utviklet Socialdata et konsept som fikk navnet
Individualised Marketing (IndiMark®). Individualised Marketing en dialogbasert teknikk for å
promotere bruken av offentlig transport, sykling og gange som et alternativ til bilbruk. Programmet
baserer seg på en målrettet, personlig og skreddersydd markedstilnærming, som motiverer folk til å
endre sine reisevaner. Slike myke tilnærminger har vist seg å være svært suksessfulle for å bidra til et
skift i fokus fra bil og over til andre transportmetoder. Skiftet har også vist seg å være bærekraftig
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over tid. Pilotprosjekter i ulike land i Europa har vist at bilbruken som følge av bevisstgjøring ble
redusert med omkring 10%, samtidig som bruk av sykkel og gange økte betraktelig.
Bevisstgjøring om alternativer til bilkjøring er et kostnadseffektivt virkemiddel for å redusere antall
bilturer, uten å begrense folks mobilitet. Folks livsstil må ikke endres betraktelig, og tanken er at det
vil ha stor effekt om enkeltpersoner øker bruken av offentlig transport, sykling eller gange med så lite
som en gang pr uke. Dette vil igjen ha positive miljømessige og helsemessige effekter. I tillegg til
trafikkflyt og luftkvalitet, så vil det oppstå færre ulykker og folk vil bli sterkere og sunnere. (W. Brög,
E. Eri and N. Mense, 2002)
Økt bevisstgjøring om tidsbruk knyttet til ulike transportalternativer
En studie fra Amsterdam viste at 45% av togreisende for en angitt reisestrekning hadde bil som en
reell valgmulighet, mens 27% ikke ville benyttet den for den respektive reisen. Destinasjon bysenter,
hensikten med turen, betalingen for turen, engasjement knyttet til offentlig transport, trafikkork og
parkeringsproblemer var problemstillinger assosiert med vurderingen av bil som et alternativ.
42% av bilreisende hadde offentlig transport som en faktisk valgmulighet. Forholdet mellom antatt
offentlig transporttid og forventet reisetid i bil sto ut som en avgjørende faktor for
vurderingsmuligheter, i tillegg til faktorene destinasjon bysenter, hensikten med turen, reisetid og
privat- versus selskapseid bil. I gjennomsnitt så ble bilbrukerenes vurdering av tid benyttet til offentlig
transport overvurdert med 46%. Dersom antagelsen hadde vært mer eksakt, og dermed redusert, så
ville to av tre bilbrukere vurdere offentlig transport som et alternativ og benytte det innimellom. En
slik effekt kan ha store faktiske betydninger for transportsituasjonen lokalt. (N.J.A. Van Exel and P.
Rietveld, 2009)
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11.1 Spørreskjema
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Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
Hvordan kan din arbeidsreise til og fra Fornebu forbedres?
SmartCity Bærum har sammen med Accenture startet et prosjekt som skal identifisere de tiltakene som på kort sikt kan
forbedre ditt reisetilbud til og fra Fornebu. Prosjektet er støttet og finansiert av Transnova og Bærum kommune.
Denne spørreundersøkelsen vil fokusere på tiltak som kan realiseres raskt i påvente av en Tbane til Fornebu, som vil
være på plass tidligst omkring 2021. Prosjektets sluttrapport vil understreke at Tbane er den viktigste løsningen for å
sikre bedre trafikkflyt til og fra Fornebu.
SmartCity Bærum vil igjennom prosjektet legge til rette for at bedriftene på Fornebu kommer sammen for å satse mer på
felles tiltak.
Undersøkelsen består av to deler:
1. Kartlegging av dine reisevaner i dag
2. Måling av dine holdninger og motivasjon rundt ulike tiltak som kan forbedre trafikkflyten
Det vil ta ca 10 minutter å besvare undersøkelsen.
Resultater fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport som ferdigstilles i oktober 2014.
Transnova er et organ etablert av Samferdselsdepartementet, og lagt til Statens vegvesen. Transnovas hovedmål er å
bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge.
SmartCity Bærum er et partnerskap mellom Bærum kommune og næringslivet i Bærum. Målet for partnerskapet er å
redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles prosjekter og samarbeid.
Har du spørsmål relatert til undersøkelsen, kontakt Trygve Lie: trygve.lie@accenture.com

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

Innledende spørsmål

*1. Hvor er du ansatt?
j Accenture
k
l
m
n
j Aker Solutions
k
l
m
n
j Broadnet
k
l
m
n
j EVRY
k
l
m
n
j HP
k
l
m
n
j Statoil
k
l
m
n
j Telenor
k
l
m
n
j Annet selskap
k
l
m
n
Annet selskap (spesifiser)

2. Hva er din alder?
3. Er du kvinne eller mann?
j Kvinne
k
l
m
n
j Mann
k
l
m
n

*4. Hva er postnummeret der du bor?
*5. Hvor langt er det fra der du bor til arbeidsplassen? Vennligst anslå avstanden i

kilometer (én vei)

*6. Hva anser du som maksimalt akseptabel reisetid (i minutter) mellom ditt hjem og

arbeidsplassen på Fornebu (én vei, og fratrukket tid brukt til levering i barnehage eller
eventuelle andre ærend)?
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*7. Hvor mange arbeidsdager i uken reiser du til og fra Fornebu?
j ca 5 dager i uken
k
l
m
n
j ca 4 dager i uken
k
l
m
n
j ca 3 dager i uken
k
l
m
n
j ca 2 dager i uken
k
l
m
n
j ca 1 dag i uken
k
l
m
n
j Mindre enn 1 dag i uken
k
l
m
n
j Aldri
k
l
m
n

Arbeidsvaner utenfor Fornebu

*8. Hvor mange arbeidsdager i uken jobber du hele dagen hjemmefra?
j Aldri
k
l
m
n
j Mindre enn 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 1 dag i uken
k
l
m
n

Arbeidsvaner utenfor Fornebu
Annet

*9. Hvor mange arbeidsdager i uken jobber du hele dagen hjemmefra?
j Aldri
k
l
m
n
j Mindre enn 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 2 dager i uken
k
l
m
n

Arbeidsvaner utenfor Fornebu

*10. Hvor mange arbeidsdager i uken jobber du hele dagen hjemmefra?
j Aldri
k
l
m
n
j Mindre enn 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 2 dager i uken
k
l
m
n
j ca 3 dager i uken
k
l
m
n

Arbeidsvaner utenfor Fornebu
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*11. Hvor mange arbeidsdager i uken jobber du hele dagen hjemmefra?
j Aldri
k
l
m
n
j Mindre enn 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 2 dager i uken
k
l
m
n
j ca 3 dager i uken
k
l
m
n
j ca 4 dager i uken
k
l
m
n

Møtereiser
12. Hvor ofte reiser du fra Fornebu på møtereiser i arbeidstiden?
j Flere ganger om dagen
k
l
m
n
j Daglig
k
l
m
n
j 23 ganger i uken
k
l
m
n
j 12 ganger i uken
k
l
m
n
j 12 ganger i måneden
k
l
m
n
j Sjelden eller aldri
k
l
m
n
Annet

Transportmiddel for møtereiser
13. Hvordan reiser du vanligvis til og fra slike møter? Kryss av inntil tre
reisemåter
c Egen bil
d
e
f
g
c Bilpool
d
e
f
g
c Buss
d
e
f
g
c Tog
d
e
f
g
c Tbane
d
e
f
g
c Drosje
d
e
f
g
c Jeg sykler
d
e
f
g
c Jeg går
d
e
f
g
c Annet
d
e
f
g

Reisevaner til Fornebu i sommerhalvåret (aprilseptember)
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14. Når ankommer du vanligvis jobb på Fornebu i sommerhalvåret (april  september)?
j Før 05:00
k
l
m
n
j 05:00  05:29
k
l
m
n
j 05:30  05:59
k
l
m
n
j 06:00  06:29
k
l
m
n
j 06:30  06:59
k
l
m
n
j 07:00  07:29
k
l
m
n
j 07:30  07:59
k
l
m
n
j 08:00  08:29
k
l
m
n
j 08:30  08:59
k
l
m
n
j 09:00  09:29
k
l
m
n
j 09:30  09:59
k
l
m
n
j Senere enn 10:00
k
l
m
n
j Vet ikke
k
l
m
n

15. Når reiser du vanligvis hjem fra jobb på Fornebu i sommerhalvåret (april  september)?
j Før 14:00
k
l
m
n
j 14:00  14:29
k
l
m
n
j 14:30  14:59
k
l
m
n
j 15:00  15:29
k
l
m
n
j 15:30  15:59
k
l
m
n
j 16:00  16:29
k
l
m
n
j 16:30  16:59
k
l
m
n
j 17:00  17:29
k
l
m
n
j 17:30  17:59
k
l
m
n
j 18:00  18:29
k
l
m
n
j 18:30  18:59
k
l
m
n
j Senere enn 19:00
k
l
m
n
j Vet ikke
k
l
m
n

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

*16.

Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis på arbeidsreisen i sommerhalvåret (april
september)? Merk kun av for ett alternativ. Dersom du vanligvis bruker flere
transportmidler på reisen, merk av for det transportmidlet du reiser lengst med.
j Til fots hele veien
k
l
m
n
j Sykkel
k
l
m
n
j Motorsykkel / Moped
k
l
m
n
j Bil  sjåfør
k
l
m
n
j Bil  passasjer
k
l
m
n
j Taxi
k
l
m
n
j Buss (rutebuss)
k
l
m
n
j Buss (bedriftsbuss)
k
l
m
n
j Tog
k
l
m
n
j Trikk
k
l
m
n
j Tbane
k
l
m
n
j Annet
k
l
m
n

*17. Hvor lang tid bruker du vanligvis på denne reisen (én vei, og fratrukket tid brukt til

levering i barnehage eller eventuelle andre ærend)? Angi i minutter

Antall reiser med bil for respondenter som primært bruker andre transportmi...
Du har svart at du primært har andre reisemåter en å kjøre bil selv til og fra Fornebu i
sommerhalvåret
Annet
18. Hvor mange arbeidsdager i uken kjører du selv bil til eller fra Fornebu i
sommerhalvåret?
j Aldri
k
l
m
n
j Mindre en 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 2 dager i uken
k
l
m
n

Reisevaner til Fornebu i sommerhalvåret

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

*19. Bruker du et annet transportmiddel på den siste delen av reisen inn til Fornebu enn

det du oppga som ditt hovedtransportmiddel i sommerhalvåret?
j Ja
k
l
m
n
j Nei
k
l
m
n

Reisevaner på siste del av arbeidsreisen inn til Fornebu i sommerhalvåret

*20. Hvilket transportmiddel bruker du på den siste delen av arbeidsreisen inn til
Fornebu?

j Til fots hele veien
k
l
m
n
j Sykkel
k
l
m
n
j Motorsykkel / Moped
k
l
m
n
j Bil  sjåfør
k
l
m
n
j Bil  passasjer
k
l
m
n
j Taxi
k
l
m
n
j Buss (rutebuss)
k
l
m
n
j Buss (bedriftsbuss)
k
l
m
n
Annet

Reisevaner til Fornebu i vinterhalvåret

*21. Har du nærmest identiske reisevaner og reisetid i vinterhalvåret (oktobermars)?
j Ja
k
l
m
n
j Nei
k
l
m
n
j Vet ikke
k
l
m
n

Reisevaner til Fornebu i vinterhalvåret (oktobermars)

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
22. Når ankommer du vanligvis jobb på Fornebu i vinterhalvåret (oktober  mars)?
j Før 05:00
k
l
m
n
j 05:00  05:29
k
l
m
n
j 05:30  05:59
k
l
m
n
j 06:00  06:29
k
l
m
n
j 06:30  06:59
k
l
m
n
j 07:00  07:29
k
l
m
n
j 07:30  07:59
k
l
m
n
j 08:00  08:29
k
l
m
n
j 08:30  08:59
k
l
m
n
j 09:00  09:29
k
l
m
n
j 09:30  09:59
k
l
m
n
j Senere enn 10:00
k
l
m
n
Annet

23. Når reiser du vanligvis hjem fra jobb på Fornebu i vinterhalvåret (oktober  mars)?
j Før 14:00
k
l
m
n
j 14:00  14:29
k
l
m
n
j 14:30  14:59
k
l
m
n
j 15:00  15:29
k
l
m
n
j 15:30  15:59
k
l
m
n
j 16:00  16:29
k
l
m
n
j 16:30  16:59
k
l
m
n
j 17:00  17:29
k
l
m
n
j 17:30  17:59
k
l
m
n
j 18:00  18:29
k
l
m
n
j 18:30  18:59
k
l
m
n
j Senere enn 19:00
k
l
m
n

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

*24. Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis på arbeidsreisen i vinterhalvåret

(oktobermars)? Merk kun av for ett alternativ. Dersom du vanligvis bruker flere

transportmidler på reisen, merk av for det transportmiddelet du reiser lengst med.
j Til fots hele veien
k
l
m
n
j Sykkel
k
l
m
n
j Motorsykkel / Moped
k
l
m
n
j Bil  sjåfør
k
l
m
n
j Bil  passasjer
k
l
m
n
j Taxi
k
l
m
n
j Buss (rutebuss)
k
l
m
n
j Buss (bedriftsbuss)
k
l
m
n
j Tog
k
l
m
n
j Trikk
k
l
m
n
j Tbane
k
l
m
n
j Annet
k
l
m
n

*25. Hvor lang tid bruker du vanligvis på denne reisen (én vei, og fratrukket tid brukt til

levering i barnehage eller eventuelle andre ærend)? Angi i minutter

Antall reiser med bil for respondenter som primært bruker andre transportmi...
Du har svart at du primært har andre reisemåter en å kjøre bil selv til og fra Fornebu
i vinterhalvåret
26. Hvor mange arbeidsdager i uken kjører du selv bil til eller fra Fornebu i vinterhalvåret?
j Aldri
k
l
m
n
j Mindre en 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 1 dag i uken
k
l
m
n
j ca 2 dager i uken
k
l
m
n

Reisevaner til Fornebu i vinterhalvåret

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
27. Bruker du et annet transportmiddel på den siste delen av reisen inn til Fornebu enn
*
Annet

det du oppga som ditt hovedtransportmiddel i vinterhalvåret?
j Ja
k
l
m
n
j Nei
k
l
m
n

Reisevaner på siste del av reisen inn til Fornebu på vinterhalvåret

*28. Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis på den siste delen av arbeidsreisen inn

til Fornebu?

j Til fots hele veien
k
l
m
n
j Sykkel
k
l
m
n
j Motorsykkel / Moped
k
l
m
n
j Bil  sjåfør
k
l
m
n
j Bil  passasjer
k
l
m
n
j Taxi
k
l
m
n
j Buss (rutebuss)
k
l
m
n
j Buss (bedriftsbuss)
k
l
m
n
j Annet
k
l
m
n

Overordnet presentasjon av tiltak
Prosjektets sluttrapport vil understreke at Tbane til Fornebu er avgjørende for å sikre en
permanent løsning for bedre trafikkavvikling til og fra Fornebu.
I påvente av Tbane ønsker prosjektet å kartlegge hvilke tiltak du som ansatt etterspør for å
bedre trafikkflyten inn og ut av Fornebu. Den neste delen av undersøkelsen vil handle om
syv forskjellige løsningsforslag som kan bidra til dette.
Vurder løsningene hver for seg, helt uavhengig av hva du har svart på de andre
løsningsforslagene.

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

Annet

Løsningsforslag 1  Bedre busstilbud
Situasjon
 I dag er Lysaker det viktigste knutepunktet for reisende til og fra Fornebu, med overgang til buss og tog
 Det tilbys enkelte ekspressbusser direkte til og fra Fornebu, f.eks. 31E, 36E og direktebusser som 707 til og fra Asker og 733 til og fra Bekkestua
Mulige tiltak
 Legge bedre til rette for at de som jobber på Fornebu kan velge buss som hovedtransportmiddel, bl.a. ved flere innfartsparkeringer, flere
avganger og utvidet tilbud av ekspressbusser direkte til og fra Fornebu

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

*29. Hvor mange arbeidsdager i uken kunne du ha benyttet buss til og fra Fornebu hvis

tilbudet ble bedre?

Aldri

ca 1 dag

ca 2 dager

ca 3 dager

ca 4 dager

ca 5 dager

Vinterhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Sommerhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Motivasjonsfaktorer for bedre busstilbud

Vennligst trykk "Neste" dersom et forbedret busstilbud til og fra Fornebu
ikke er aktuelt for deg.
30. Hvilke av følgende forhold er avgjørende for å gi deg et bedre busstilbud? Velg maks
tre alternativer
c Flere ekspressruter direkte til og fra Fornebu (gjelder kun for Oslo og Bærum)
d
e
f
g
c Flere avganger i rushtiden
d
e
f
g
c Innfartsparkering for bil ved nærliggende holdeplass (ikke aktuelt i Oslo sentrum)
d
e
f
g
c Trygg sykkelparkering ved nærliggende holdeplass
d
e
f
g
Annet
c Kollektivfelt som vil gi raskere og mer forutsigbar reisetid ut av Fornebu i rushtrafikken om ettermiddagen (Planlagt mai 2015)
d
e
f
g
c Tilrettelagt for å kunne arbeide på bussen (plass til laptop /m strømmuttak)
d
e
f
g
c Trådløs internettilgang på bussen
d
e
f
g
c Rabatt på kjøp av ruterkort (ca 20 %)
d
e
f
g
c Annet
d
e
f
g

Løsningsforslag 2  Bedre båttilbud

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
Situasjon
 Fra oktober i år er det planlagt oppstart av båt med kapasitet på omkring 150 personer som vil gå i skytteltrafikk mellom Aker Brygge og Rolfsbukta
med avgang ca. hver halve time i rushtiden (0709:00 om morgenen og 15:0018:00 om ettermiddagen)
Mulige tiltak
 Flere båter til og fra Rolfsbukta i rushtiden
 Helhetlig transporttilbud mellom Rolfsbukta og arbeidsplassen
Eksempler på aktuelle ruter:
 Aker BryggeRolfsbukta, ca. 13 minutter (planlagt fom. Oktober)
 SlemmestadVollenRolfsbukta, ca. 30 minutter (VollenRolfsbukta 20 minutter)
 NesoddtangenRolfsbukta, ca. 10 minutter

Husk å vurdere løsningsforslag for båt helt uavhengig av hvordan du svarte i forbindelse med løsningsforslag for buss

31. Hva er ditt nærmeste anløpssted for båt av alternativene under
6

*32. Hvor mange arbeidsdager i uken kunne du ha benyttet deg av et båttilbud hvis det

ble tilgjengelig fra ett av anløpsstedene i spørsmålet over?
Aldri

ca 1 dag

ca 2 dager

ca 3 dager

ca 4 dager

ca 5 dager

Vinterhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Sommerhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Vurdering av ekspressbusser direkte til og fra Fornebu

Du har svart at ekspressbuss til og fra Fornebu er en viktig
motivasjonsfaktor for deg
33. Av alternativene under, fra hvilken holdeplass er det mest aktuelt for deg å benytte deg
av et ekspressbusstilbud til Fornebu?
6
Hvis ingen av alternativene i listen er aktuelle, oppgi ønsket holdeplass

Motivasjonsfaktorer for bedre båttilbud

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
Vennligst trykk "Neste" dersom tilbud om bedre båttilbud ikke er aktuelt
for deg.
34. Hvilke av følgende forhold er avgjørende for at du vil benytte deg av tilbud om båt?
Velg maks tre alternativer
c Shuttlebuss mellom Rolfsbukta og arbeidsplass
d
e
f
g
c Innfartsparkering for bil v/båthavn (ikke aktuelt i Oslo sentrum)
d
e
f
g
c Trygg sykkelparkering v/båthavn
d
e
f
g
c Mulighet til å ta med sykkel på båten
d
e
f
g
c Tilrettelagt for å kunne arbeide på båten (plass til laptop m/ strømuttak)
d
e
f
g
c Trådløs internettilgang
d
e
f
g
c Bysykkel mellom Rolfsbukta og arbeidsplassen
d
e
f
g
c Annet
d
e
f
g

Løsningsforslag 3  Forbedret gang og sykkeltilbud
Situasjon
 I dag sykler eller går/jogger mange til og fra jobb på Fornebu. Dersom det ble bedre til rette for dette ville flere benytte seg av denne muligheten.
Mulige tiltak
 Bedre og tryggere gang og sykkelstier, samt bedre bysykkeltilbud og garderobefasiliteter

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

Annet

Husk å vurdere løsningsforslag for gange og sykkel helt uavhengig av hvordan du svarte i forbindelse tidligere løsningsforslag

35. Hvor mange arbeidsdager i uken kunne du ha syklet eller gått/jogget på hele eller deler
av reisen til og fra jobb hvis tilbudet ble bedre?
Aldri

ca 1 dag

ca 2 dager

ca 3 dager

ca 4 dager

ca 5 dager

Vinterhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Sommerhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Motivasjonsfaktorer for sykkel og gange/jogging

Vennligst trykk "Neste" dersom et bedre mosjonstilbud til jobben ikke er
aktuelt for deg

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
36. Hvilke av følgende forhold er avgjørende for at du vil sykle eller gå/jogge på hele eller
delen av reisen til og fra jobb?
Velg maks tre alternativer
c Bedre og tryggere veier og stier for sykling og gange mellom mitt hjem og Fornebu
d
e
f
g
c Bedre fasiliteter på jobben for mosjonerende (garderobe, dusj, klestørking, låsbare skap og mulighet til å spyle og vaske sykkel)
d
e
f
g
c Tilgang til bysykkel mellom Lysaker, arbeidsplassen og andre sentrale punkter på Fornebu (f.eks nytt kjøpesenter som åpner i oktober)
d
e
f
g
c Sømløst bysykkeltilbud på tvers av Oslo og Bærum
d
e
f
g
c Tilgang til elsykkel som en del av et bysykkeltilbud
d
e
f
g
c Mulighet for trygg parkering av sykkel på arbeidsplassen
d
e
f
g
c Mulighet for trygg parkering av sykkel på Lysaker
d
e
f
g
c Bedre snørydding av sykkel og gangveier om vinteren
d
e
f
g
c Belønningsordning for de som mosjonerer til jobb
d
e
f
g
c Annet
d
e
f
g

Løsningsforslag 4  Flere kjører sammen
Situasjon
 I dag er det i gjennomsnitt ca. 1,15 personer per bil blant de som kjører privatbil til og fra jobb på Fornebu
Mulige tiltak
 Ved at flere ansatte på Fornebu som bor i samme område deler bil til jobben kan antallet biler i rushtrafikken reduseres betraktelig
 Ved å etablere et system for enkel koordinering av samkjøring og motiverende insentiver kan flere oppleve at samkjøring er et attraktivt alternativ
til å kjøre alene til jobben

Husk å vurdere løsningsforslag for samkjøring helt uavhengig av hvordan du svarte i forbindelse med tidligere løsningsforslag

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
37. Hvor mange arbeidsdager i uken kunne du ha samkjørt med andre til og fra jobb hvis
tilbudet ble bedre?
Aldri

ca 1 dag

ca 2 dager

ca 3 dager

ca 4 dager

ca 5 dager

Vinterhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Sommerhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Motivasjonsfaktorer for samkjøring

Vennligst trykk "Neste" dersom bedre tilrettelegging for samkjøring ikke er
aktuelt for deg.
38. Er du åpen for å samkjøre med ansatte på Fornebu som jobber i en annen bedrift enn
deg selv?
j Ja
k
l
m
n
j Nei
k
l
m
n
j Vet ikke / Kommer an på
k
l
m
n

39. Hvilke av følgende forhold er avgjørende for at du vil benytte deg av samkjøring til
jobb? Velg maks to alternativer
c Brukervennlig internettportal og app som gjør koordinering med medpassasjerer enkel og effektiv
d
e
f
g
c Tilgang til kollektivfeltet (planlagt mai 2015) på Fornebu for de som er 3 eller flere passasjerer i bilen
d
e
f
g
c Prioriterte parkeringsplasser for de som samkjører
d
e
f
g
c Kompensasjon for å stille egen bil til rådighet for samkjøring
d
e
f
g
c Utlodding av fine premier til ansatte som samkjører
d
e
f
g
c Annet
d
e
f
g

Løsningsforslag 5  Bedre tilbud for togreisende
Situasjon
 Mange reiser i dag inn til Fornebu med en kombinasjon av kollektive tilbud, hvor tog utgjør en sentral del av arbeidsreisen
 Lysaker er et viktig knutepunkt for tog og det er viktig at byttet her er mest mulig effektivt for de reisende
Mulige tiltak
 Bedre innfartsparkeringer for bil og sykkel på togstasjoner, og bedre transporttilbud mellom Lysaker og Forenbu

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

Husk å vurdere løsningsforslag for tog helt uavhengig av hvordan du svarte i forbindelse med tidligere løsningsforslag

40. Hvor mange arbeidsdager i uken kunne du ha reist med tog hvis tilbudet ble bedre?
Aldri

ca 1 dag

ca 2 dager

ca 3 dager

ca 4 dager

ca 5 dager

Vinterhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Sommerhalvåret

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Motivasjonsfaktorer for togreisende

Vennligst trykk "Neste" dersom forbedret togtilbud ikke er aktuelt for deg.

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
41. Hvilke av følgende forhold er avgjørende for at du vil reise med tog til jobb? Velg maks
tre alternativer
c Flere innfartsparkeringer for bil ved din nærmeste togstasjon
d
e
f
g
c Trygg sykkelparkering ved din nærmeste togstasjon
d
e
f
g
c Plass til flere passasjerer på togavgangene
d
e
f
g
c Informasjon om bussavganger fra Lysaker på toget
d
e
f
g
c Flere bussavganger fra Lysaker, f.eks. dedikerte busser for togreisende mellom Lysaker og Fornebu
d
e
f
g
c Trygg sykkelparkering på Lysaker
d
e
f
g
c Tilgang til bysykkel mellom Lysaker og arbeidsplassen på Fornebu
d
e
f
g
c Tilgang til trådløst internett på toget
d
e
f
g
c Kombinert reisekort for NSB og Ruter
d
e
f
g
c Annet
d
e
f
g

Løsningsforslag 6  Økt fleksibilitet gjennom bedre bilpool
Situasjon
 I dag har flere bedrifter opprettet bilpooler som ansatte kan disponere bl.a. for å redusere avhengigheten av egen bil og taxi til kundemøter. På
Fornebu har allerede Hertz og Move About opprettet bilpooler
Mulige tiltak
 En bedre tilrettelagt bilpool gjør at ansatte i hovedsak kan basere seg på kollektivtransport eller sykle/gå til jobben, og benytte seg av bil kun ved
behov
 En bilpool tilbyr fleksibilitet for kollektivreisende ved uforutsette hendelser, f.eks hvis sykt barn må hentes i barnehagen

42. I hvilken grad vil tilgang til en effektiv og rimelig bilpool motivere deg til å reise mer
kollektivt eller sykle/gå til jobb?
I svært liten grad

I liten grad

Nøytral

I høy grad

I svært høy grad

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu
Innfartsparkeringer for bil og/eller sykkel
43. Du har oppgitt at du ønsker flere innfartsparkeringer for bil og/eller en trygg
sykkelparkering ved nærmeste togstasjon. På hvilken togstasjon er dette mest aktuelt for
deg?
6
Oppgi ønsket stasjon under hvis ingen av alternativene i nedtrekksmenyen er aktuelle

Motivasjonsfaktorer for bilpool
44. Hvilke av følgende forhold er avgjørende for at du vil benytte deg av bilpool? Velg
maks to alternativer
c Internettportal og app som gjør det enkelt å lokalisere og leie bil
d
e
f
g
c Leiebiler står parkert på eller like ved arbeidsplassen
d
e
f
g
c Rimelig leie av bil over natten til privat bruk
d
e
f
g
c Rimelig leie av bil over helgen til privat bruk
d
e
f
g
c Enkel tilgang til forskjellige biltyper (elbil, bensin, varebil etc)
d
e
f
g
c Mulighet for å leie bil på Fornebu og senere levere den på et annet sted, f.eks. et sentralt knutepunkt som Oslo S
d
e
f
g
Annet

Løsningsforslag 7  Bedre informasjon om transportalternativer
Situasjon
 I dag eksisterer en rekke initiativ for å gi ansatte informasjon om alternative transportmåter til bil
 Mer helhetlig informasjon som ser sammenhengen mellom ulike alternativer gjør at ansatte får bedre innsikt og kan velge de løsningene som
passer dem
Mulige tiltak
 Bedre informasjon om gang og sykkelstier, reisetider ved ulike transportmåter
 Bedre informasjon om CO2besparelse og helsegevinster ved ulike transportformer
 Kampanjer som skaper økt bevissthet og endringsvilje

Tiltak for forbedret trafikkflyt til og fra Fornebu

45. I hvilken grad vil et bedre informasjonstilbud og kampanjer motivere deg til å reise mer
kollektivt eller sykle/gå til jobb?
I svært liten grad

I liten grad

Nøytral

I høy grad

I svært høy grad

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

Motivasjonsfaktorer knyttet til styrket informasjon om kollektive løsninger
46. Hvilke av følgende forhold er det viktigst å få informasjon om? Velg maks
to alternativer
c Informasjon om kollektiv reisetid sammenlignet med reisetid med bil på ulike strekninger
d
e
f
g
c Bedre informasjon om tilgjengelige sykkelveier og gangstier
d
e
f
g
c Portal eller appbasert ruteplanlegger som integrerer flere transportløsninger (buss, sykkel, bilpool, gange etc.) til/fra Fornebu
d
e
f
g
c Mulighet for å logge reiser og følge sine egne CO2besparelser eller helsegevinster
d
e
f
g
c Informasjonskampanje som viser fordelen ved å mosjonere og reise kollektivt (CO2reduksjon, samfunns og helsemessige gevinster)
d
e
f
g
c Infotavle på sykkelvei som logger antall syklister som sykler til/fra Fornebu
d
e
f
g
c Annet
d
e
f
g

Takk for deltakelsen

Takk for at du deltok i spørreundersøkelsen. Vi vil gjøre vårt beste for å ivareta den
innsikten du bidro med.
47. Vennligst fyll inn hvis du har kommentarer til undersøkelsen eller ønsker å gi en generell
tilbakemelding på hvordan din arbeidsreise til og fra Fornebu kan bedres
5
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