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Apropos mobilitet…..

FBU – 11-12 MPAX
OSL – 22 + MPAX

Borte i mot dobling på 20 år….

Vi bør bygge hjem og miljøer som gjør
at folk blir…
- Og ikke flykter…



Mobilitet har så langt handlet mye om disse…..
Gjort det mulig å legge samfunnsfunksjoner frakoblet der folk bor, eller har sitt virke
Et premiss for arealplanlegging (?)

Pushet av energi- og bilindustrien….



Reisevaner, basert på 
Ruters MIS-undersøkelse

Ingunn O. Ellis



Ruters MIS-undersøkelse

• Årlige intervjuer av befolkningen i Oslo og 
Akershus om deres reisevaner og holdninger til 
kollektivtransport
– Fullverdig RVU
– Reiser foretatt på hverdager

• Ca 7 000 intervjuer per år:
– 3 000 blant bosatte i Oslo
– 4 000 blant bosatte i Akershus

• Data stilt til rådighet av Ruter
• Brukt data fra 2014/15 for å få tilstrekkelig med 

data i Lørenskog kommune og et sammenlignbart 
område (=har valgt Stovner bydel)



Høy bilandel på hverdagsreisene i Lørenskog

Reiser som starter og/eller ender i Lørenskog kommune, uavhengig av bosted 
til de som foretar reisen. Kilde: MIS 2014/15 hverdagsreiser
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Gange Sykkel Kollektivandel Bil

Reise til/fra kommunen Kommuneintern reise

• 30 prosent av reisene er 
kommuneinterne

• Nesten alle kommune-interne 
reiser foretas av bosatte i 
Lørenskog kommune

• Halvparten av reisene ut og inn 
av kommunen foretas av 
bosatte i kommunen

• Så godt som alle 
kommuneinterne reiser foretas 
av bosatte i kommunen



Hva er det som

• Koster opptil flere årslønner  
• Og koster 6-8-10 000 kroner å forsikre i året
• Ruster
• Står stille 90 +%  (?) av levetiden

• Kan gå 
• nei,- går i stykker
• Og må på service
• Som koster tusenvis

• Blir verdiløs etter 12-15 år
• Må vaskes, oljes og støvsuges
• Falmer i sol
• Tar (mye) plass
• Blir umoderne
• Og som kanskje kan gi deg litt status…. 
• Eller det motsatte

Men som tar deg 

- kjapt til IKEA
- Og til Trysil eller Tjøme 
- Og til barnehagen
- Og til Rema

med panteflaskene 
- Og til svigerfar
- Og til jobben
- Og tusen andre steder….?



Generasjon… og 
Bil….og identitet og 
frihet….::

=temmelig viktig

= hæ?

= viktig, 
men så var det miljøet da..





Funksjoner

samlet





«Hent-meg-bussen»

Max 15 min å vente…





Kan booke

Leiebil pr minutt…

DriveNow
Car2Go….



Gammalamma 
Gammalamma
Gammalamma
gammalammazooon ??



Netthandel: (PostNord)
Første halvår 2018:  22 mrd kr
63% av oss ehandler hver måned
10% av oss ehandler matvarer

SSB: All detaljhandel 2017: 488 Mrd



Logistikktjeneste på Fornebu?

• Reduserer transportbehov (bil)
• Øker ressursutnyttelse
• Forenkler tilværelsen
• Kan gi aktivitet til personer som normalt faller utenfor….

Pilot-prosjekt: Bygge inn log-fasilitet i lavblokk



Mobilitetsbehov Fornebu vs. Lørenskog
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Reise til/fra kommunen Kommuneintern reise

Jobber på Telenor eller… ok…

Netthandel..matkasser…. Ok….

Bildeling…ok

Barn leker med barn i nabolaget…ok



Fornebu
– fremtidens bydel – for både miljøet og menneskene som bor der?
Ja, mye kan tyde på det….

• Banen tar deg til knutepunktet Lysaker, eller Oslo sentrum

• Servicetilbud – o.n.a.a. nesten innenfor vandredistanse….

• Barneaktivitet - nesten innenfor vandredistanse….?? (Fra 6 
åringer og opp?)

• Mange jobber i Telenor, Statoil, …eller annet sted på Fornebu….



Hva betyr dette for planleggere, utbyggere?

- Hva er klokt å bygge av private p-plasser, p-kjellere vs
bildelingskapasitet?

- Garasjebehov: Hvordan oppbevare alle greiene…. Slik at de 
enklest kan komme seg inn i en bildelingsbil…

- Hvordan legge til rette for «proff» varetransport? 
(F.eks. kjøleskap i hver oppgang..?)

- Pick-up points for droner ?? 

- Plassering og antall av holdeplasser for «Hent meg busser»?



- Og en ting til;

Kanskje bør man investere enda mer i temaer som gjør at folk 
blir mer stasjonære,-

slik at samlet transportbehov (miljøbelastninger) reduseres
og trivselen øker,-
sammen med prosjektverdiene?


