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MOBILITET SOM EN TJENESTE: 

BERGEN KOMMUNES ERFARING FRA DIALOGKONFERANSEN 

Marina Magerøy, Bymiljøetaten, Bergen kommune



Ønsker å bruke en ny innkjøpsavtale til å skape endring, innovasjon 

og nytenkning rundt mobilitet og transport i Bergen kommune



En fossilfri by innen 2030 
Foto: Lars Ove Kvalbein



Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet

Kommunens ansatte skal bruke mest mulig miljøvennlig transport 
både i tjenesten og på vei til og fra arbeid

Utslippene fra tjenestekjøring skal reduseres med 75 % innen 

2020 sammenlignet med tall for 2015

Tjenestekjøringen skal være fossilfri innen 2025

Bilparken skal reduseres med 20 % innen 2020 sammenlignet 

med antall biler i 2013

Kun enheter med behov for bil i sitt daglige virke skal disponere 

egen bil i 2020

Bruk av private biler til tjenestekjøring skal halveres innen 2020. 

Private biler som brukes i tjenesten skal som hovedregel ha 

nullutslippsteknologi



Bilparken skal reduseres med 20 % innen 2020

* Status pr 20.11.19

Bilpark per lokasjon:



Bruk av privatbil til tjenestekjøring skal halveres
innen 2020

• Totalt ble det utbetalt nesten     

14 millioner i 

kjøregodtgjørelse i 2018



For stor total bilpark - mange biler brukes lite

For mange firehjulstrekkere brukes hele året

Utfordringer med dagens løsning

For mange fossile biler 



For mye bruk av private biler

Utfordringer med dagens løsning

Mye tid til service & vedlikehold mm

Ikke behov for bil 4-5 år



Hva er fremtidens mobilitetsløsning?







Tilbakemeldinger fra markedet



Veien videre

Vinter 19/20:

Forankring og 

avklaringer 

internt

Implementeringsfase

juli 21 – juli 22 (?)

Høst 2020:

Utlysning av 

konkurranse

juni 2021: 

Signert 

avtal(er)

Vinter 2020:

Dialog med 

markedet

Vår 2020:

Forberedelse 

av anbud

Vinter 2020:

Kartlegge og 

analysere 

behov

Vår 2020:

Avtal(er) for 

bildeling

Kultur- og adferdsendring

Piloter innenfor bildeling

Innen utgangen av 2020 skal 243 biler fornye sin leasingavtale 

– hvilke tiltak kan begrense dette antallet?



Mål: Abonnere på mobilitet som tjeneste

1. Leasingavtale 3. Bildeling2. Plattform

• Når kan markedet levere dette?

• Hva kan vi få levert allerede i 2021?

• Veien mot målet: En tredelt løsning?
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