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SAMMENDRAG 

 

Det er en markert forskjell i reisevanene for arbeidstakere fra Nesodden med arbeidsplass i Oslo 
og Bærum og arbeidstakere med arbeidsplass på Nesodden. For den første gruppen er bruk av 
kollektivreiser helt dominerende, mens de som arbeider lokalt har et bilbruksmønster som er 
typisk for småbyer og områder med spredt bebyggelse. Den høye andelen kollektivreiser til Oslo 
og Bærum er svært positiv og bør møtes med god tilrettelegging av kapasitet og komfort. 
Rutetilbudet til og fra fergeterminalen fungerer godt, og bør suppleres av videre utbygging av 
sykkelparkeringen ved fergeleiet og typiske overgangssteder mellom sykkel og buss.  
 
Videre utbygging av kollektivtilbudet vil ha begrenset effekt i endre reiseatferden for dem som i 
dag bruker bil til arbeid. Kollektivtilbudet er likevel viktig for dem som avstår fra å skaffe seg bil. 
Trenden i retning av bildeling er økende, også på Nesodden. Selv om bildeling er lite utbredt på 
Nesodden så langt, kan en regne med at dette vil bli en faktor også for dette områder i årene som 
kommer. Kommunen kan legge til rette for en slik endring gjennom egen bilbruk og gjennom 
tilrettelegging av parkeringsarealer.  
 

En betydelig økning i antall arbeidsplasser på Nesodden kan føre til at flere arbeidsreiser foregår 
med privatbil. Det er derfor viktig at en ved nyetableringer av arbeidsplasser utreder virkningen 
på transportområdet, og legger til rette for at reisende fra alle deler av Nesodden skal kunne ha 
en effektiv kollektivtransport. Dette vil kreve at en bringer Ruter inn i planprosesser så tidlig som 
mulig. 
 
Arbeidstakere med arbeidsplass på Nesodden har som oftest reisevei på mindre enn 5 km til 
arbeid. Denne gruppen arbeidstakere bør følges opp med kampanjer for bruk av sykkel.  
 
Den høye andelen arbeidsreiser med ferge er positiv, men har fram til nå innebåret forholdsvis 
store utslipp fra fergetrafikken. Arbeidet med elektrifiseringen av fergen mellom Nesodden og 
Aker brygge starter i 2019, og vil når den er gjennomført for alle fergene bidra til en betydelig 
reduksjon i utslipp. Også hurtigbåtene, som trafikkerer sambandet mellom Nesoddlandet og 
Bærum planlegges elektrifisert i løpet av perioden.  
 
Befolkningsøkningen på Nesodden de neste 10 årene vil i hovedsak bestå i at andelen eldre øker. 
Det er derfor ønskelig å utvikle virkemidler som gjør at eldre kan løse sine daglige transportbehov 
uten bruk av bil. Tilrettelegging for utbygging av leiligheter i livsløpsstandard i områder med 
utbygde servicetilbud, hovedsakelig rundt Tangen og Fagerstrand, er et godt virkemiddel som 
øker eldres mulighet for å velge en bolig der de klarer seg uten bil og som samtidig er bedre 
tilpasset behov og kapasitet.  
 
Det eksisterende kollektivtilbudet bør suppleres med transporttjenester som fungerer på de 
eldres premisser. Tjenester som Ruters «Rosa busser» i Oslo, har kvaliteter som bør vurderes også 
i forhold til Nesodden. Tiltaket er både god velferdspolitikk, og legger til rette for at eldre 
fortsetter å bruke kollektivtransport, framfor å basere seg på privatbil.  
 
Ruter har i samarbeid med Bærum kommune og Stabæk fotballklubb gjennomført en pilot i 
Bærum i 2018, der de viser potensialet for en type samkjøring med små busser. Tiltak av denne 
typen virker svært aktuelt for områder som Nesodden, og demonstrerer en mulig løsning for en 
type transport som i dag utløser mange bilturer.  
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Løsninger som Rosa busser for eldre og samkjøring til fritidsaktiviteter på ettermiddag og kveld for 
unge, bør gi mulighet for samordning, som sikrer god utnyttelse av kjøretøyene knyttet til 
ordningene. Om disse kjøretøyene i tillegg kan betjene kompliserte reiser i rushtiden, vil en kunne 
oppnå ytterligere gevinster.  
 
Reisestrekningene mellom Fagerstrand og Ski og mellom Tangen og Ski har et kollektivtilbud som 
er lite konkurransedyktig for arbeidsreiser. Strekningene er derfor egnet for samkjøring. Innføring 
av bomavgift knyttet til utbyggingen av strekningen Bråtan – Tusse vil kunne gjøre samkjøring mer 
attraktivt. Det bør vurderes om en kan utvikle samkjøringstilbud basert på faste avtaler, der 
transporten skjer med buss eller bildelingsbiler.  
God tilrettelegging for sykling til skoler og barnehager bør prioriteres. Gode gang- og sykkelveier i 
disse områdene er viktig for sikkerheten, og for at foreldre skal støtte opp om bruk av sykkel. En 
bør prioritere at gang- og sykkelveiene som brukes hyppig av barn får nok plass og trafikksikre 
krysningspunkter med sideveier og avkjørsler. Om en oppnår at barn og småbarnsforeldre velger 
å bruke sykkel, vil dette ha ringvirkninger i form av å etablere sykkelvaner som gjør at barn og 
unge lettere velger sykkel også til fritidsaktiviteter. Dette er et viktig virkemiddel for å erstatte det 
høye antallet korte bilturer på Nesodden.  
 
Det anbefales at det etableres skille mellom syklende og fotgjengere i spesielt trafikkerte 
områder.   
 
 
Videre må vedlikehold og drift av sykkelveier være av høy standard. Gang- og sykkelstiene må 
også ryddes for snø på vinteren, og strøs slik at den skaper akseptable forhold for gående og 
syklende.  
 
Sykkelparkering må sikres ved alle knutepunkter og holdeplasser der det er naturlig å gå over til 
buss. Gode og sikre parkeringsordninger for sykler er spesielt viktig knyttet til barnehager og 
skoler. Ved fergekaia på Nesoddtangen er det viktig at planlagt utvidelse av sykkelparkering får 
tilstrekkelig kapasitet, med godt tyverivern og beskyttelse mot regn.  
 
Flere kommuner og bydeler har hatt gode erfaringer med såkalte «snarveisprosjeter». Ved å 
kartlegge snarveier for gange og sykling, og bedre kvaliteten på disse, gjøres disse mer attraktive, 
samtidig som en oppnår en bedre regulering av ferdsel som skjer spontant på tvers av gater og 
veier.  
 
Det vil være ønskelig med bedre merking av gang- og sykkelveier, med angivelse av ruter og 
avstander. Slik informasjon er både et hjelpemiddel for nye syklister og fungerer som et 
informasjonstiltak for dem som vurderer å sykle eller gå. Utviklingen av nye transportmidler for 
personlig transport, såkalt micromobilitet, forventes å skyte fart i årene som kommer. Det er 
transportbehovene i de store byene som er driveren i denne utviklingen, men mange av 
produktene vil være nyttige også i mer spredt bebyggelse. El-sykler og elektriske rullestoler er 
eksempler på slik teknologi, som også kan ha stor nytte på Nesodden. Kommunen bør 
kontinuerlig følge utviklingen på dette området, og legge til rette for god informasjon og 
formidling av løsninger, der slike hjelpemidler kan erstatte biler. Helse- og omsorgspersonell og 
organisasjoner som arbeider med eldre bør brukes som kanaler i informasjon om slike tilbud.  
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Bilbruksmønsteret på Nesodden kjennetegnes av et stort antall kortere turer knytte til handel og 
transport av barn. En fortsatt satsing på utbygging og vedlikehold av sykkelveier og god 
tilrettelegging for overgang mellom sykkel og kollektivtransport vil kunne øke bruken av sykkel. 
Nesoddens krevende topografi, med mange bakker, tilsier at en kan ha stor gevinst av sykler og 
andre små kjøretøyer med el-motor. Siden slike transportmidler representerer en stor økonomisk 
verdi, er det nødvendig å legge til rette for trygg og funksjonell oppbevaring. Slike fasiliteter er 
spesielt viktige ved ferjesteder og i sentrumsområder. Også ved barnehager og skoler, der 
foreldre kan skifte fra sykkel til kollektivtransport, er gode og trygge parkeringsløsninger for sykler 
viktig.  
 
Knyttet til barn og unges fritidsaktiviteter bør en stimulerer til samkjøring. Foreninger og lag bør 
utfordres og brukes i holdningsarbeid og organisering av slike tiltak. Det bør vurderes ulike 
stimuleringsordninger, som for eksempel økonomisk belønning til foreninger og lag som kan 
dokumentere høy andel av sykling, kollektivreiser og samkjøring til deres aktiviteter. 
 
Nesoddens spredte bebyggelse innebærer at innbyggere med lang avstand til butikker og andre 
servicetilbud, må forventes å ha en fortsatt høy frekvens av bilbruk. Det er ønskelig at de som er 
avhengig av bilbruk i det daglige går over til bruk av el-bil. Utbygging av ladeinfrastruktur ved nye 
boligprosjekter vil kunne fremme en slik overgang. Utbyggere bør påvirkes, så langt dette er mulig 
innenfor kommunale føringer og krav, til å legge til rette for gode lademuligheter som en del av 
utbyggingen. Ved at ladeinfrastrukturen etableres ved bygging hindrer en at en slik investering må 
finansieres av hver enkelt kjøper etter at en har anskaffet boligen.  
 
Anskaffelse av el-bil kan også innebære at brukerne velger å bruke bilen mer, siden 
brukskostnadene er lave (sett i forhold til bensin- og dieselbiler). Spesielt vil det være uheldig om 
el-bilbruken stjeler trafikk fra kollektivreiser til og fra arbeid. Virkemiddelet som kan motvirke 
dette er avgiftspolitikken for parkering ved fergekaiene. Der det finnes gode kollektivtilbud til 
fergene, bør avgiften for parkering være generelt høy. En differensiering mellom bensin-
/dieselbiler og nullutslippsbiler er fornuftig, men avgiftsnivået for elbiler bør være slik at bruk av 
kollektivtransport hele veien skal gi klar økonomisk gevinst.  
 
Det økende tilbudet av hjemkjøring av dagligvarer er også egnet til å erstatte bilturer i 
lokalmiljøet. Slike tjenester er ikke bygget ut for Nesodden i dag, men kan forventes å bli 
tilgjengelig i løpet av perioden. Denne utviklingen er i hovedsak markedsstyrt, men kan påvirkes 
av kommunen ved at de for egen virksomheter velger slike løsninger, og at en er aktiv på 
informasjonssiden i å fremsnakke slike løsninger så snart det foreligger. Hjemmetjenesten bør 
hjelpe eldre til å orientere seg om hvordan de kan benytte slike løsninger.  
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1 Oppdraget 

Nesodden kommune har et mål om 65 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2030 
(Kommuneplan for Nesodden 2018 - 2030). Siden 76 prosent av klimagassutslippene kommer fra 
transportsektoren (Mobilitetsanalyse for Follo, september 2016) vil endringer av reisevaner og en 
grønnere organisering av transport være helt nødvendig for å oppnå dette målet. Endringene må 
omfatte alle områder av transportsektoren om en skal lykkes i å nå målet. Samtidig må tiltakene 
som settes i verk være forenlige med andre viktige kvaliteter, som god velferd for alle, høy 
deltagelse i arbeidsliv, et rikt sosialt liv, trygghet og trivsel.  
 
Endringen innen transportsektoren vil både måtte omfatte reduksjon i antall kjørte km med 
bensin- eller dieselbiler, overgang til kollektivtransport, reduserte utslipp fra kollektivtransporten 
(dvs. båt- og busstrafikk) og smart varedistribusjon. Disse områdene vil kunne påvirkes av lokale 
tiltak.   
 
Klimagassutslippene er en del av et globalt problem, og i en god løsning vil en derfor ikke kunne se 
vekk fra utslipp som skjer i andre områder, men der kommunens innbyggere har en rolle. Dette 
gjelder for eksempel lange reiser, og det gjelder produksjon av transportmidler og energi til 
transport. Denne rapporten setter fokus primært på lokale utslipp, men vil peke på utfordringer 
utenfor lokalområdet der dette er naturlig.  
 
Rapporten har som formål å belyse aktuelle forhold og premisser for endring av transportvaner og 
organisering av transport i miljøvennlig retning. Rapporten vil ha fokus på utslipp fra transport, 
men vil også berøre hvordan en skal ivareta hensyn til sikkerhet, trivsel og ønsket om et attraktivt 
og levekraftig bomiljø og næringsliv på Nesodden.  
 
Spesielt har følgende problemstillinger stått i fokus:   

 Hvilke tiltak kan mest effektivt flytte persontransport over fra bruk av privat bil til gange, 

sykling og bruk av kollektivtransport? 

 Spesielt ønsker en å identifisere hvordan oppgaver som levering av barn i barnehage, 

handling av dagligvarer etc., er til hinder for miljøvennlige reisemåter, og komme med 

forslag til tiltak som er mer bærekraftige.  

 Hvordan kan Nesodden legge til rette for overgang til nullutslippsbiler, men samtidig oppnå 

redusert biltrafikk?  

 Hvordan kan en sikre den økende eldre befolkningen god mobilitet, basert på lavest mulig 

utslipp?  
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2 Reisevaner i Nesodden kommune 

 

2.1 Om undersøkelsen 

 
Multiconsult har samarbeidet med Nesodden kommune om å sende ut en spørreundersøkelse til 
ansatte i Nesodden kommune. Spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål om reisevaner og 
opplevelse av dagens transportsystemer på Nesodden. Undersøkelsen fikk 269 svar. 
Respondentene har svart på spørsmål om egne reisevaner, samt reisevaner til eventuell 
samboer/ektefelle.  
 
Respondentene har alle til felles at de jobber i Nesodden kommune, deriblant på kommunale 
skoler, kommunale barnehager, kommunale eldreboliger, og rådhuset. Det antas at 
respondentenes reisevaner er lite representative for beboere i Nesodden kommune, men at de 
kan være representative for beboere i Nesodden kommune med arbeidsplass i samme kommune.  
 
Ansatte i kommunen som ikke bor på Nesodden ble bedt om å ikke svare på undersøkelsen. 
Likevel var det mer enn 8 prosent som svarte at de bruker ferje på vei til jobb. Svarene til 
respondentene som svarer at de bruker ferje til jobb er tatt ut av fremstillingen av svarene, fordi vi 
anser det som sannsynlig at disse respondentene ikke bor på Nesodden. De som svarer at de ikke 
var på jobb den dagen undersøkelsen spør om er også fjernet fra fremstillingen. 
 

2.2 Reisevaner til ansatte i Nesodden kommune 

 
Det er nesten 50 prosent av kommunens ansatte som er bosatt på Nesodden som bruker bil til 
jobb. Dette er en høy andel sammenlignet med andelen i Oslo og Akershus, som er på 38 prosent 
(Statens vegvesen, 2019). Sammenlignet med byområder som Grenland, Nord-Jæren, 
Buskerudbyen, og Nedre Glomma, så er derimot andelen ansatte som kjører bil til jobb på 
Nesodden marginalt lavere. Selv om det er mange som kjører bil til jobb er det også mange som 
bruker sykkel som fremkomstmiddel til jobb i Nesodden kommune. Hele 19 prosent av 
kommunens ansatte sykler til jobb. Til sammenligning er det 5 prosent som sykler i Oslo og 
Akershus (Uteng, Engebretsen, & Hjorthol, 2014).  Sykkelandelen på 19 prosent er høyere enn i 
noen andre byer og tettsteder som er kartlagt i de nasjonale reisevaneundersøkelsene i 
2013/2014 og i 2018 (Uteng, Engebretsen, & Hjorthol, 2014). Andelen som går til jobb er 17 
prosent, som er vesentlig lavere enn andelen gående i Oslo og Akershus på 25 prosent, og lavere 
enn byområdene Grenland, Nord-Jæren, Buskerudbyen, og Nedre Glomma. Det er nesten ingen 
som samkjører med andre på vei til jobb. Kollektivandelen på Nesodden på 9 prosent er også 
relativt lav sammenlignet med andre byområder. 
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Figur 1: Transportmiddelfordeling for ansatte i Nesodden kommune som er bosatt på Nesodden 

 
Omtrent halvparten av de ansatte i Nesodden kommune har barn som går i barnehage eller på 
skole. Det er derfor naturlig å tenke seg at det er mange som kjører bil til jobb fordi de må levere 
barn på veien. Hvis dette stemmer bør det være mange av de som kjører bil til jobb (mørkeblå, 49 
prosent) som også oppgir at de kjører barn til barnehage eller skole. Dette kan 
spørreundersøkelsen tilbakevise, fordi kun 22 prosent av de som kjører bil til jobb (mørkeblå, 49 
prosent) oppgir at de også kjører barn til barnehage eller skole. Dermed er det kun 22 prosent som 
kan begrunne sitt valg om å kjøre bil til jobb med at de henter eller leverer barn i barnehage eller 
skole. 

 
 

Figur 2: Her er alle som bruker bil til jobb delt inn i de som bruker bil for å levere barn, og de som ikke bruker bil 
for å levere barn. De som kakestykkene utgjør tilsammen 100 prosent. 
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Leverte barn med bil
(22 % av de som kjørte bil til jobb)

Hvis alle ansatte som i dag kjører bil til jobb, og som leverer barn i barnehage eller skole mindre 
enn 3 km fra der de bor, istedenfor begynner å levere barna uten bil, og ta seg videre til jobb uten 
bil, vil effekten være at andelen ansatte som kjører til jobb i Nesodden kommune reduseres fra 49 
prosent til 40 prosent. Effekten i form av utslipp vil være forholdsvis beskjeden, mens gevinsten i 
forhold til trafikkforhold og miljø rundt skolene vil bli bedre. Også den oppdragende effekten i 
forhold til barns transportvaner vil profitttere på en slik endring.   
 
Det er 22 prosent av de som kjører bil til jobb som leverer barn i barnehage eller skole. Blant disse 
har 26 prosent en reisevei til barnehagen som er kortere enn 1 km, 57 prosent en reisevei på 
mellom 1 og 3 km, og 17 prosent har en reisevei på mer enn 3 km. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   3 km 
 
 
 
   1 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fleste (78 prosent) som kjører bil til jobb kan altså ikke begrunne sitt valg med at de henter 
eller leverer i barnehage eller skole. Grunnene til at disse likevel velger å bruke bil til jobb er ikke 
avdekket i denne spørreundersøkelsen. 
 
 
 

17 % av 

26 % av 

57 % av 

Figur 3: Figuren viser hvor mange som har mindre enn 1 km mellom bosted og barnehage/skole, mellom 
1 og 3 km og mer enn 3 km, av de som i dag bruker bil for å hente eller levere barna sine. 
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Figur 4: Forskjellen i andel som eier ulike typer sykler mellom de som kjører bil til jobb og de som ikke kjører bil 
til jobb 

Det er vel så vanlig å eie sykkel blant de som kjører bil til jobb, som blant de som ikke kjører bil til 
jobb. Det er derimot mindre vanlig å eie el-sykkel blant de som kjører bil til jobb. En forutsetning 
for å bruke el-sykkel til jobb er at det er mulig å disponere en slik sykkel. Det er mulig at insentiv 
ordninger for kjøp av el-sykkel, eller utlån/leie av el-sykkel vil redusere andelen som kjører bil til 
jobb. 
 

2.3 Reisevaner til samboer/ektefelle til ansatte i Nesodden kommune 

 
Samboer eller ektefelle til ansatte i Nesodden kommune kan være representative for beboere på 
Nesodden. 64 prosent av respondentene oppgir at de har en samboer som var på jobb den 
forespurte dagen, som tilsvarer 171 respondenter.  
 
Det oppgis at 42 prosent av denne gruppen bruker ferje for å reise til jobb. Andelen som bruker 
ferje i denne gruppen samsvarer godt med resultatene i «Mobilitetesprogram for Follo», der det 
oppgis at 42 prosent av innbyggere i Nesodden kommune pendler til Oslo (Akershus 
fylkeskommune, 2016). I undersøkelsen for Nesodden kommune er andelen av 
samboere/ektefeller som reiser med bil til jobb 40 prosent. I «Mobilitetsprogram for Follo» oppgis 
det at andelen av beboere på Nesodden som kjører til jobb er 34 prosent. Dette er et lite avvik fra 
ovennevnte undersøkelse, men avviket er så lite at det vurderes at gruppen av 
samboere/ektefeller i undersøkelsen er representative for beboere generelt på Nesodden. 
Sykkelandelen er målt til 5 prosent i rapporten om Follo, som er et avvik på ett prosentpoeng målt 
mot de 6 prosentene som svarer i undersøkelsen for Nesodden kommune at de sykler til jobb 
(Akershus fylkeskommune, 2016).  
 
I gruppen som bruker ferje for å reise til jobb er det hele 82 prosent som bruker kollektivtransport 
til ferja. Ferjene fra Nesodden går til Aker Brygge og Lysaker. Dette er begge steder der det er 
svært dyrt å ha parkering. Det er dermed sannsynlig at disse reisene med ferje er reiser uten bil. 
Det er svært få som sykler til ferja. 
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Figur 5: Transportmiddelfordeling mellom bosted og ferja for samboer/ektefelle til ansatte i Nesodden 
kommune, som bruker ferje på vei til jobb 

58 prosent av de som oppgir at de har samboer eller ektefelle som var på jobb på den forespurte 
dagen oppgir at samboer/ektefelle ikke brukte ferje på vei til jobb. Disse reiser hovedsakelig med 
bil, og bilførerandelen på 58 prosent er høyere enn bilførerandelen i Nedre Glomma, 
Buskerudbyen og Nord-Jæren (Statens vegvesen, 2019). En høy andel i denne gruppen har svart 
«Annet», som betyr at det er ett eller flere transportalternativer som er mye brukt som ikke har 
blitt fanget opp i denne undersøkelsen. 
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Figur 6: Transportmiddelfordeling mellom bosted og jobb for samboer/ektefelle til ansatte i Nesodden 
kommune, som IKKE bruker ferje på vei til jobb 

 
 
 
I «Mobilitetesprogram for Follo» oppgis det at 60 prosent av reisene på Nesodden som ikke er 
arbeidsreiser, skjer med bil. Den høye andelen kollektivreiser på vei til ferja sammenlignet med 
gruppen med samboere/ektefellers lite bruk av kollektivtransport på vei til jobb i Nesodden 
kommune, tyder på at folk på Nesodden er villige til å reise med kollektivtransport hvis 
kollektivtransporten er tilstrekkelig konkurransedyktig med bil på reisetid på strekningen. Det 
anses som usannsynlig at gruppen som reiser til jobb i Nesodden kommune har vesentlig 
annerledes holdninger til kollektivtransport enn gruppen med samboere/ektefeller, fordi de to 
gruppene nettopp inngår i samme husholdninger. 
 
Når det er kvaliteten på kollektivtilbudet, og ikke holdninger til kollektivtransport som konsept, 
som er avgjørende for om beboerne på Nesodden velger kollektivtransport, kan det forventes at 
kollektivandelen øker når kvaliteten på kollektivtilbudet bedres. Kvaliteten på kollektivtilbudet vil 
alltid måles mot kvaliteten på tilgjengelige alternativer. På de fleste reiser på Nesodden er 
privatbilen langt mer konkurransedyktig på reisetid enn kollektivtransport, og der parkering av 
privatbil er gratis og alltid tilgjengelig kan privatbilen heller ikke konkurrere på pris og 
forutsigbarhet. Kollektivtransporten kan derfor gjøres mer konkurransedyktig ved å sørge for at 
privatbilen har færre egenskaper som gjør den attraktiv å bruke.  
 

Selv om de fleste strekningene internt på Nesodden har en relativt god dekning av bussavganger 
ved normalarbeidsdagenes start og slutt, taper bussen i forhold til privatbil for innbyggere som 
eier en bil. Bileierne opplever at grensekostnaden for bruk av bilen på en tur er lav, mens 
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enkeltbilletter på bussen er høy. Med en grensekostnad for ekstra kilometer på 1,5 – 3 kr, vil en 
kort tur koste noen få kroner, mens bussbilletten koster 36 kr.  
 
Med en grensekostnad på 2,50 kr pr km, vil en kunne kjøre 300 km pr mnd for samme pris som et 
månedskort til 750 kr. Med 20 arbeidsdager pr mnd betyr dette 15 km pr dag, hvilket vil dekke 
stort sett alle reisestrekninger fra bosted til et arbeidssted internt på Nesodden. Så lenge en 
parkerer gratis på arbeidsplassen og det ikke er noen bommer, vil det dermed ikke være noen 
økonomiske incitamenter til å benytte kollektivtransport til arbeid for bileiere. I praksis vil mange 
som bruker bilen til arbeid i tillegg kombinere turen med å handle, bringe eller hente barn, samt 
andre gjøremål.  
 
For å endre et slikt mønster må en enten påføre bilbrukerne ekstra utgifter til parkering eller bom, 
eller en må arbeide med holdningstiltak. Parkeringsavgifter knyttet til arbeidsplasser på Nesodden 
virker ikke realistisk. Heller ikke bomavgifter virker aktuelt for å regulere lokal trafikk. Dermed står 
en igjen med holdningstiltak, et virkemiddel som viser seg å ha begrenset virkning alene. Helse- og 
miljøhensyn vil kunne motivere noen, og en bør oppmuntre både arbeidsgivere, helsepersonell og 
andre som er i posisjon til å påvirke reisevanene til å bruke dette.  
 
Overgang fra bensin- eller dieseldreven bil til nullutslippsbiler vil være et virkemiddel for å 
redusere utslipp, også innen dette området. En slik omlegging vil imidlertid ikke redusere 
bilkjøringen, men tvert om skape en enda lavere grensekostnad for ekstra kilometer kjøring, og 
dermed kunne bidra til økt bruk av bil.   
 
Noen vil vurdere å være uten bil, og klare daglige reiser ved hjelp av sykkel, gange eller 
kollektivtransport. Det er viktig at denne gruppen finner et kollektivtilbud som er godt nok til at de 
kan ordne sine daglige oppgaver uten egen bil. Videre er det viktig at de har tilgang til bil gjennom 
leie eller deling, når de opplever at de trenger bil. Bildeling omtales noe grundigere i kapittel 8.    
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3 Befolkningsutviklingen på Nesodden - økning av andel eldre. 

 
Det forventes en vekst i antall innbyggere på Nesodden i de neste tiårene. I rullering av 
kommuneplanen 2018 til 2042 refereres to ulike anslag for befolkningsveksten (Nesodden i dag – 
tall og status ved rullering av ny kommuneplan, side 2). Hovedalternativet lyder på en vekst på 8 % 
i tiårsperioden 2020 til 2030, mens det som refereres som høyt anslag ville innebære en 
befolkningsvekst på 12 %. I begge prognosene utgjør økningen av aldersgruppene over 65 år 
tilnærmet hele befolkningsveksten. Dette bør tas hensyn til i utarbeidelse av transporttilbudet:  

 Befolkningsveksten, slik den er beskrevet i disse prognosene, vil føre til en svært liten 

økning i antall arbeidsreiser.  

 Hevingen av faktisk pensjonsalder vil ha en viss betydning. Om halvparten av den 

aktuelle aldersgruppen (67 til 70 år) fortsetter å stå i arbeid, gir det en økning i antall 

yrkesaktive på ca. 300.  

 Veksten i transport vil dermed først og fremst bestå i den typer reiser som etterspørres 

av eldre. Eldre reiser mindre enn yrkesaktive. Deres reisemønster er i hovedsak reiser i 

lokalmiljøet, men også en del lengre reiser.  

 Det må antas at framtidens eldre vil ha bedre helse, bedre råd og være mer vant til å 

reise og å bruke bil, enn tidligere kull av eldre. Dette kan dels slå ut i flere lange reiser 

utført av eldre, men også i mer bruk av bil i nærområdet.  

 Behov for reiser med assistanse for den eldste delen av befolkningen, må forventes å 

øke betydelig.  
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Som det framgår av figurene på kartet, er gruppen som når pensjonsalder innen 2030 nokså jevnt 
fordelt mellom de ulike delene av kommunen. Dette vil utgjøre en økende utfordring, ved at 
mange eldre bor langt fra handels- og servicefunksjonene.  
 
Behovet for transport og den faktiske transportbruken endrer seg fra arbeidsfør alder til 
pensjonsalder. Selv om eldre har like store variasjoner innad i gruppen eldre som det en finner i 
andre alderssegmenter, er det noen ting som skiller dem fra yngre voksne.  
 

Eldre slutter på et tidspunkt å arbeide, og dermed forsvinner arbeidsreisene. Deres dominerende 

reisemønster er delt mellom nytteturer (handel, helsetjenester, frisør og lignende) og turer med 

sosiale formål (besøke venner og familie, foreningsliv og lignende).Andelen bilbrukere synker 

med økende alder, spesielt blant kvinner. 

Figur 7: Andel av 
befolkning som vil 
passere 65 år innen 
2030 er relativt lik i de 
ulike sonene av 
Nesodden. Den høyere 
andelen innbyggere 
over 75 år på Bjørnemyr 
henger sammen med 
lokaliseringen av 
Nesodden sykehjem 
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Blant de eldste oppleves deler av kollektivtilbudet som en barriere, for eksempel tempo i av- og 

påstigning på buss, mindre hindre som fortauskanter og stigtrinn inn på buss, 

billetteringssystemer og rutetabeller. De eldre har som regel bedre tid, og er ikke i samme grad 

avhengig av hyppige avganger. Gangdistanse til holdeplass og manglende sittemuligheter på 

holdeplass og i busser er oftere et problem.  

 
Samtidig vet vi at framtidas eldre har bedre 
råd, er mer vant til bil og reising enn tidligere 
generasjoner. Selv om bekymring for miljøet 
og ønske om et grønt skifte gjør seg gjeldende 
også blant eldre, er faktiske endringer normalt 
avhengig av påvirkning utenfra. Som for andre 
er god tilrettelegging og ulike «puff» viktig for 
at en endring faktisk skal skje.  
 
Et spennende eksempel på å tenke utenfor 
boksen er hentet fra Åsgårdstrand (se 
faksimile), der lege og fysioterapeut trener 
med pasienter i alle aldre, også pasienter 
opptil 85 år. Dette har hatt svært gode 

resultater. Slike tiltak må gjerne ta utgangspunkt i ideer og interesser hos dem som arbeider innen 
helsesektoren i kommunen. Tiltak som kan motivere for økt gange, sykling, trening og deltagelse i 
sosiale sammenhenger, vil være nyttige i forhold til å øke evnen til å transportere seg selv og 
daglige innkjøp uten bruk av bil.  
 
Det er en tendens i dag at eldre forbereder tap av krefter og førlighet ved å selge enebolig eller 
rekkehus, og flytte til bedre tilpassede boliger. De søker da gjerne leiligheter over ett plan, helst 
med heis fra inngang til leiligheten, mindre areal og mindre vedlikeholdsoppgaver, samt nærhet til 
butikker og servicetilbud. Boligene de selger frigjøres gjerne for yngre familier som trenger plass 
og som er i stand til å takle vedlikeholdsoppgavene. Et slikt skifte er ønskelig ut fra flere hensyn. 
Det muliggjør at eldre klarer seg lengre hjemme, det gjør at de kan redusere sitt forbruk av energi 
til oppvarming med videre, og det gir dem lettere tilgang til handel og servicetilbud. Også knyttet 
til transport er en slik løsning gunstig. Forutsatt at slike leiligheter er tilgjengelig i nærhet av 
handels- og servicetilbudene, vil det gjøre at de eldre blir mindre avhengig av bil. De kan dermed 
redusere kjøring og utslipp, og de kan klare seg også etter at de ikke lengre har helse til fornyelse 
av førerkort.  
 
Den lave andelen leiligheter på Nesodden er en utfordring med hensyn til en slik utvikling. 
Utbygging av boliger som tilfredsstiller kravene for eldre som flytter fra enebolig eller rekkehus, 
særlig knyttet til sentrumsområdet på Tangen eller på Fagerstrand, vil kunne bidra positivt til blant 
annet redusert biltrafikk. Kommunen har allerede regulert større områder på Tangenåsen til 
boligformål. Utbygging av leiligheter med god tilpasning for eldre (universalutforming) i dette 
området, og fortrinnsvis nær butikksenter, vil forene redusert bruk av bil og andre viktige 
kvaliteter for eldre.  
 
Norske arkitekters landsforbund har nylig gitt ut en håndbok ved navn «Aldersvennlig 
stedsutvikling», med støtte fra Helsedirektoratet (Waage, et al., 2019). I håndboken refereres 
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følgende stikkord for et godt nærmiljø, med referanse til Verdens helseorganisasjons (WHOs) 
verdensomspennende nettverk for aldersvennlig byer og samfunn: 

 «Nærhet til lokalsenter med forretninger, kafeer, kulturtilbud og gode møteplasser.  

 Gode turområder og gang/ sykkelveier som også leder til andre deler av kommunen.  

 Området må være enkelt å orientere seg i og det må oppleves som attraktivt og trygt å 
bevege seg til fots.  

 Egnede boliger med ulik grad av fellesskapsløsninger i ulike prisklasser. Mulighet for å 
flytte innenfor et lokalmiljø for å beholde nettverk.   

 Området må være universelt utformet.   

 Enkel tilgang til kollektivtransport.   

 Det må være sittemuligheter og offentlige toaletter på de stedene det er naturlig å 
oppholde seg eller gå tur.   

 Det må være hyggelig og tilstrekkelig belysning både ute og inne uten blendingseffekt 
og med god fargegjengivelse.   

 Vedlikeholdet – og ikke minst vintervedlikeholdet må være godt. Gang og sykkeltraseer 
må prioriteres foran bilen.» 

 

3.1 Erfaringer fra ordningen Rosa busser i bydel Nordre Aker 

En del av den eldre befolkningen vil fortsette å bo i boliger utenfor tettstedene. De generelle 
transporttilbudene vil dekke det meste av deres transportbehov, men ved økende alder eller 
svekket helse vil det være behov for supplerende tjenester. Økt tilgang til fleksibel transport kan 
fungere som et sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak for eldre. Som del av prosjektet 
«Alders- og demensvennlig bydel» inngikk Bydel Nordre Aker I Oslo et samarbeid med Ruter om 
en fleksibel dør-til-dør transportløsning. Rosa busser er et tilbud for personer over 67 år om 
transport innad i Bydel Nordre Aker. Tjenesten er priset som en ordinær honnørbillett med Ruter, 
det vil si 18 kr per vei. Tjenesten er tilgjengelig mellom kl. 10 og 18, og må bestilles en time før 
avreise. Bussen er tilrettelagt for rullator og rullestol, og de reisende kan også ha med seg en venn 
(Oslo kommune, 2017). 
 

Rosa busser- et tilpasset mobilitetstilbud fra 
Ruter og Oslo kommune.  
 
I de første seks månedene kjørte de rosa 
bussene 5310 turer i bydelen (Kjelstrup, 2018). 
Brukerne av ordningen har gitt positive 
tilbakemeldinger og mange eldre har fått 
muligheten til å komme seg mer ut gjennom 
hele året og delta i flere aktiviteter. Flere mener 
også at bussene fungerer som sosiale 
møteplasser (Sørensen, 2018). Bussene kan kun 
brukes innad i bydelen, men flere benytter seg 
også av muligheten til å fraktes til T-

banestasjoner. Sjåførene kan følge de eldre til døra eller hjelpe dem å bære varer. Ordningen har 
nå også blitt innført i bydel Vestre Aker og Sagene (Kjelstrup, 2017). 
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Suksessen med ordningen med Rosa busser i bydelene i Oslo kan ha overføringsverdi til Nesodden 
kommune og den høye andelen eldre som forventes der fremover. Dette er en løsning som tilbyr 
fleksibilitet for de eldre og samtidig en trygghet ved at man fraktes fra dør-til-dør. Dette kan være 
et godt alternativ for eldre med nedsatt mobilitet på Nesodden, hvor topografien kan skape særlig 
utfordringer når man skal gå til busstopp eller til fergekaia. Selv om det allerede går busser til alle 
fergeavgangene kan denne ordningen fungere som et tilleggstilbud til de som er avhengig av å bli 
hentet ved døra. At Nesodden kommune allerede har en høy kollektivandel, og at flere eldre er 
vant til å reise med kollektivtransport gjør også at Rosa busser kan bidra til å opprettholde eldres 
bruk av kollektivtransport når nedsatt mobilitet gjør mellometappen til busstopp vanskelig. 
Fleksibiliteten i en slik løsning kan også gjøre offentlig transport mer attraktivt for dem som lenge 
har hatt privatbilen som foretrukket transportmiddel. Dette kan gjøre overgangen fra bruk av 
privatbil til kollektivtransport mykere. 
 

4 Kollektivtransport 

Busstilbudet på Nesodden er samordnet med fergene, på en slik måte at reisetiden til Oslo 
(sentrum og Vest), Bærum og Asker er vesentlig kortere enn en biltur via Vinterbro. Dette er 
hovedårsaken til den høye kollektivandelen på Nesodden.  Sammenlignet med Akershus for øvrig 
er busstilbudet godt, men det dekker først og fremst RV 156 og 157.  
 
Reisemønsteret for handel og fritidsreiser dekkes ikke like godt. Ofte innebærer denne typen 
reiser at en må frakte med seg varer eller utstyr. Det er bratt terreng mellom bebyggelse og 
holdeplasser. Dette er en utfordring for alle kollektivreiser, men kanskje særlig for fritidsreiser 
fordi disse oftere går på tvers av hovedrutene. Reiser på tvers av hovedrutene har også relativt 
lang reisetid med kollektivtransport. Bratt terreng og lang reisetid er med på forklare hvorfor 
Nesodden har mange korte bilturer (6 turer pr husstand pr døgn), til tross for høy andel 
arbeidsreiser med kollektivtransport.  
 
Korte avstander til tross, er reisetiden ofte relativt lang, som i eksempelet vi har brukt knyttet til 
utbyggingen av boligfeltet Boklokt Bomannsvik (se avsnitt 6.1.). Det er usannsynlig at en med en så 
spredt bebyggelse som en har på Nesodden vil finne raske, faste kollektivforbindelser som kan ta 
opp konkurransen med bilen på alle strekninger. Bruk av bil innebærer en dør-til-dør-løsning, og vil 
være spesielt attraktiv der det er en bratt stigning fra bosted til nærmeste bussholdeplass. For at 
et kollektivtilbud skal oppleves som et reelt alternativ for slike reiser, må en sannsynligvis hente 
passasjeren nær privat adresse eller benytte motoriserte transportmidler til holdeplass.  
 
Alternativer etter modellen «transport på etterspørsel» (transport-on-demand) vil kunne løse 
utfordringer der det er manglende grunnlag for faste ruter, men der bil blir brukt i høy grad. Både 
konseptet Rosa buss, samkjøringsmodellen som Ruter har operert i samarbeid med Bærum 
kommune og Stabæk fotball og «Hent-meg-bussen» i Sauda (operert av Kolombus) faller inn i 
denne kategorien. Slike tilbud er avhengig av kommunal medvirkning, og vil kunne erstatte 
biltrafikk. Tilbudene vil dessuten kunne øke velferd og sikre utjamning for grupper som ikke har 
tilgang til bil.   
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5 Arbeidsreiser 

Befolkningen på Nesodden scorer høyt på bruk av kollektivtrafikk til arbeidsreiser, og plasserer seg 
på toppen blant norske kommuner når det gjelder kollektivandel. Den geografiske beliggenheten, 
med rask og effektiv båtforbindelse til arbeidsmarkedet i Oslo sentrum og Bærum, antas å være 
den viktigste grunnen til at kollektivandelen er så høy. Utfordringen knyttet til arbeidsreiser med 
bil ser ut til å være tredelt:  

 En forholdsvis stor andel av de som arbeider i Follo eller Oslo syd og Oslo øst pendler med 

bil.  

 Mange arbeidstakere med arbeidsplass på Nesodden bruker bil til arbeid.  

En andel av dem som bruker buss og båt til arbeid, bruker bil til ferge eller buss. Parkering skjer i 
stor grad på parkeringsplasser som er regulert til innfartsparkering. Andelen av de parkerende som 
bor nærmere parkeringsplassen enn 2 km varierer fra ca. 10 til 80 %. Denne bilbruken er til dels 
knyttet til levering av barn. 16 til 45 % av de parkerte bilene har barnesete montert i bilen (se 
tabellen under).  
Innfartsparkering / belegg fra Parkeringsstrategi for Nesodden 2018 – 2030, (Nesodden kommune, 
2018). 
 

Registrering av kapasitet ved kommunale parkeringsplasser. 
Foretatt at Akershus fylkeskommune i 2013 og Nesodden kommune i 2018 
 

Offentlige 
parkeringsplasser 

P-
plasser 
bil 

Belegg 
bil % 
07.01 
2013 

Belegg 
Bil % 
10.04. 
2018 

P-
plasser 
sykkel 
07.01 
2013 

Belegg 
sykkel 
% 
07.01 
2013 

P-
plasser 
sykkel 
2018 

Belegg 
sykkel 
% 
10.04. 
2018 

Avgift 
2018 

Nesoddtangen 
brygge 

78 95 % 82 % 190 29 % 190 74% x 

Kongleveien  55 - 73% - - 0  x 
Tangenten 36 - 100% - - 38 61% x 
To vest 10 90 % 80% 0 0 0   
Skoklefall kirke 120 86 % 126% 20 0 0   
Flaskebekk 31 84 %* 100%** 0 0 0   
Skoklefall gård 45 73 % 80% 0 0 0    
Varden 25 68 %  - - -   
Berger stadion 82 48 % 83% 20 0 20 0  
Fjellstrand 
grendehus 

Ca. 35 - 17% - - 0   

Bjørnemyrhallen 36 58% 53% - - 0   
Bakkeløkka 66 - 17% - - 0   
Heia 54 - 74% - - 0   
Fagerstrandbakken Ca. 90 - 28% - - 0  x 

 
*I tillegg sto 15 biler parkert langs veien.  
**I tillegg sto det 11 biler parkert langs veien.  
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I figur 8 viser vi arbeidsreiser 
for arbeidstakere bosatt i 
Myklerud krets. Som det 
framgår av kartet er lokale 
arbeidsplasser det største 
arbeidsmarkedet for 
arbeidstakerne bosatt i 
kretsen. Det betyr at mange 
vil kunne sykle eller gå til 
arbeid. Videre vil 
kollektivtilbudet langs RV 
157, sammen med båt til Oslo 
og til Lysaker kunne gi et godt 
tilbud for svært mange av 
arbeidstakerne fra denne 
kretsen.  
 
Imidlertid ser vi at 42 
arbeidstakere arbeider på 
Vinterbro, 20 på Langhus og 
42 arbeider i Ski. Disse drøye 
100 arbeidstakerne vil, om de 
velger buss, ha en 
arbeidsreise som tar mellom 
34 minutter og en drøy time 
til Vinterbro, og i beste fall 1 
time og 10 minutter til Ski. 
Gange til og fra 
bussholdeplass kommer i 
tillegg. Kollektivreise til 
Langhus vil kreve skifte til 
nytt reisemiddel fra Ski.  

 
Kjøretiden er ifølge Gule sider oppgitt til 18 minutter til Vinterbro og 26 minutter til Ski. 
Tilsvarende er det 38 arbeidstakere fra Myklerud krets, som arbeider i Drøbak. Reisetiden med 
kollektivtrafikk er i beste fall 49 minutter, mens kjøretiden med bil er oppgitt til 17 minutter. På 
disse strekningene vil altså kollektivtilbudet i dag ikke kunne konkurrere med bil, for dem som 
allerede eier en bil.  
 
Samkjøring kan utgjøre et godt alternativ for slike ruter. Om en lykkes i å rekruttere 30 – 50 % av 
de som har denne arbeidsveien til å samkjøre, vil en kunne komme opp i et volum som skaper en 
noenlunde god fleksibilitet for brukerne. Mange samkjøringsplattformer er imidlertid fokusert på 
kobling av enkeltturer, og har i mindre grad fanget opp de gjentagende turene. En 
reisevaneundersøkelse internt i Multiconsult Vest viste at ansatte foretrakk buss framfor 
samkjøring, selv om dette ville ta noe lengre tid (forutsatt 12 minutter ekstra i den aktuelle 
reisevaneundersøkelsen). En slik preferanse tilsier at et samkjøringstilbud lettere vil kunne 
aksepteres, dersom kjøretøy og tilbud framstår som kollektivtransport framfor opplevelsen av å 
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være gjest i en annens private bil. Knyttet til trenden av deling og ønskeligheten av grønnere 
trafikkløsninger, bør dette feltet følges nøye i årene som kommer. Innføring av de varslede 
bomavgiftene for passering av strekningen Tusse – Bråte vil kunne gi ytterligere motivasjon for 
samkjøring på strekningen. 
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Pendlestrøm fra Berger, Bjørnemyr (over 
til høyre) og Jaer (nede til venstre) 
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Kartene over pendelerstrøm/arbeidssted viser at en stor andel av arbeidstakerne arbeider i egen 
krets eller i naboområdet. Dette er arbeidstakere som i hovedsak har arbeidsvei på mindre enn 5 
km. Selv om en tar forbehold i forhold til arbeidstakere som på grunn av ulike helseutfordringer vil 
måtte bruke bil eller buss, utgjør disse drøye 2000 som arbeider i nærområdet en konkret 
målgruppe, som en kan arbeide med for å fremme en gang- og sykkelstrategi. Anbefalingene i 
forhold til sykling er nærmere beskrevet i kapittel 8.  
 
Også fra disse områdene er det en forholdsvis stor gruppe som arbeider i områdene Vinterbro og 
Ski. På samme måte som for Fagerstrand vil kollektivreise på denne strekningen tape i forhold til 
bruk av bil. Strekningen ligger derfor godt til rette for samkjøring.  
 
Et alternativ er samkjøring med mindre busser, der deltagelse hviler på en månedsabonnement. 
En slik løsning vil kunne tilby kort reisetid og samtidig sikre faste inntekter for operatøren.  
I denne rapporten omtales samkjøring i regi av Ruter, knyttet til barn og unges fritidsaktiviteter i 
kapittel 7. I kapittel 2 er konseptet «Rosa busser», som et transporttilbud for eldre omtalt. Om det 
samme transportmateriellet kunne utnyttes til direkteruter for strekningen fra Tangen til Ski, eller 
for strekningen Fagerstrand til Ski, ville en kunne utnytte disse mindre bussene gjennom store 
deler av døgnet. Denne formen for tilpasning er ikke utbredt i dag, men bør være av interesse 
både for kommunen og Ruter.   

6 Antall arbeidsplasser på Nesodden  

I talldataene som er lagt til grunn for analyse av trafikkmengde ved utbygging av riksvei Bråtan - 
Tusse (Transportmodellberegning med RTM23+) opererer Vegvesenet med en til dels stor økning i 
antall arbeidsplasser i kommunen i perioden fram til 2036 (Statens vegvesen, 2017). Fra dagens 
nivå på ca. 3600 arbeidsplasser, beregner en at en i 2036 vil ha nærmere 5.000 arbeidsplasser 
innen kommunens geografiske område. Forutsatt at gruppen yrkesaktive ikke endres vesentlig 
tallmessig, vil en slik utvikling virke inn på mønsteret av arbeidsreiser.  
 
Det er knyttet adskillig usikkerhet til et slikt anslag. Om en likevel antar at dette er riktig, og en 
forutsetter at veksten er lineær, betyr det at det skapes 1.000 nye arbeidsplasser innen 2030. Om 
disse i hovedsak rekrutteres fra kommunene, ville det gi en reduksjon i antall arbeidsreiser ut av 
kommunen på mellom 9 og 17 % (med henholdsvis 50 eller 100% rekruttert fra Nesodden). Dette 
vil medføre kortere arbeidsreiser for mange. Dog er valg av reisemåte avhengig av 
kollektivtilbudets konkurransedyktighet, tidsfaktor, kostnader og parkeringsforhold. Gitt en økning 
i antall arbeidsplasser slik beskrevet, er det viktig at kollektivtilbudet er konkurransedyktig mot 
privatbilen for å unngå økt bilbruk. Dette kan oppnås ved å sikre at kollektivtilbudet blir tilpasset 
slik at det dekker nye arbeidsplasser, og ved å begrense eller avgiftsbelegge parkering. 
 
I Parkeringstrategi for Nesodden kommune 2018 – 2042 heter det:  
«Kommuneplanen fremmer byplanlegging etter ABC-prinsippet. Prinsippet går ut på at 
eksisterende og potensielle områder for institusjon- og næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- 
eller C-områder, etter hvor tilgjengelige de er for sykkel, gange, bil eller kollektiv transport. A-
lokasjon er arbeidsplassintensive virksomheter med god lokal tilgjengelighet og streng 
parkeringsnorm, høy boligdekning og god tilgjengelighet for gående og syklende.»  
 
Gitt at kommunen følger opp klassifiseringen med krav til plassering eller annen tilrettelegging, vil 
dette være et godt virkemiddel for å sikre at nye arbeidsplasser ikke produserer mer biltrafikk.  
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7 Bilbruksmønsteret – mange småturer 

Hver husstand på Nesodden foretar i gjennomsnitt 6 bilturer pr dag (Nesodden kommune, 2018). 
Dette er et svært høyt tall, og skyldes først og fremst Nesoddens topografi og spredte bebyggelse. 
Turene er ofte knyttet til transport av barn til barnehage, skole og fritidsaktiviteter, og til handel 
og fritidsaktiviteter for voksne. Dette er det feltet der endringer ville kunne gi størst effekt, men 
samtidig et område der det kan være krevende å få til omlegging.  
 
Transport av unge til og fra fritidsaktiviteter er et område der det bør iverksettes tiltak for å 
redusere transport med bil. Virkemidlene vil til dels ha konsekvenser for flere mobilitetstiltak:  

 Fokus på sykling (se eget kapittel) 

 Samkjøring (se nærmere beskrivelse under avsnittet om bildeling og samkjøring) 

 Micromobilitet  

 

7.1 Bilbruk ved utbygging av boliger utenfor sentrum – et eksempel 

Problematikken med småturer kan illustreres med den planlagte utbyggingen Boklokt Bomannsvik. 
Her planlegges utbygging av 120 nye eneboliger og rekkehus. Prosjektet ligger i kretsen Jaer, som i 
dag har drøyt 1200 innbyggere. Med et gjennomsnitt på over 3 beboere pr leilighet vil prosjektet 
medføre at innbyggertallet i Jaer øker med ca 30%.  
 
Et slikt prosjekt forventes først og fremst trekke til seg småbarnsfamilier. I planarbeidet for 
utbyggingen fremheves to forhold som er knyttet til mobiliteten, utover det som omhandler 
parkering for beboerne. Det ene er anleggelse av busslomme (busstopp). Det stilles ikke absolutt 
krav om opparbeidelse av busslomme. Det andre gjelder forlengelse av gang- og sykkelvei. Slike 
tiltak er viktige, men ikke tilstrekkelige til å bryte med bilbruksmønsteret på Nesodden.   
 

 

Figur 14: Boklokt Bomannsvik er lokalisert i sørøstre del av kommunen, i Jaer krets. Utbyggingsområdet er 
rammet inn i sort (illustrasjon fra kommunenes planinnsyn) 

Nærmeste dagligvarebutikk til utbygningsfeltet i Bomannsvik ligger nesten 3 km fra den nye 
bebyggelsen. Jaer skole ligger ca. 500 meter fra bebyggelsen, men veien har en del stigning. 
Nærmeste barnehage er en familiebarnehage, kun et par hundre meter fra utbyggingsområdet. 
Dette er imidlertid en liten familiebarnehage med 3 ansatte, og dermed svært begrenset kapasitet. 
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Neste barnehage ligger ca. 3 km fra utbyggingsområdet. Om denne ikke har kapasitet, vil det være 
nye kilometer til neste mulige barnehage.  
 
Moderne småbarnsfamilier lever aktive liv. De vil gjerne pleie kontakt med sitt nettverk, og gå på 
café og kulturarrangementer. Avstanden til «sentrum» på Nesodden, med noe flere butikker og 
cafétilbud, er ca. 8 km. En tur hit med buss vil ta fra 39 til 47 minutter hver vei.  
Det er overveiende sannsynlig at en familie som flytter inn i Bomannsvik vil falle inn i mønsteret 
med flere bilturer pr dag. At familier flytter hit uten å skaffe seg en eller to biler er svært 
usannsynlig.  
 
Hva kan så gjøres for familier som bor i det nye boligfeltet i Bomannsvik eller tilsvarende områder? 
Det er sannsynlig at noen familier vil velge å sykle med barna til barnehage og skole, for deretter å 
sykle eller ta buss til arbeid. Dette forutsetter god tilrettelegging for sykling. Sykkelvei fra 
boligområdet til skoler, barnehage, butikk og til «hovednettet» av sykkelveier, er viktig.  Videre er 
det viktig at det finnes gode parkeringsfasiliteter for sykkel ved skoler, barnehager og 
bussholdeplasser (spesielt ved knutepunkter mellom tilførselsveier og bussens hovedtrasé. (Se 
kapittel om sykling).  
 
Videre er det viktig at det opparbeides god holdeplasser for buss, spesielt på steder der det kan 
forventes at mange barn vil gå på bussen. Her vil busslommer med leskur øke passasjerenes 
opplevelse av trygghet og komfort.  
 
Når det bygges boliger etter et slik mønster som det nye boligfeltet i Bomannsvik, må det 
forventes at en stor andel av beboerne vil velge å bruke bil til mange daglige gjøremål. Det bør 
derfor lages en strategi som stimulerer til valg av biler med lavest mulig utslipp. Tilrettelegging for 
gode lademuligheter for hver husstand (for eksempel semihurtig lading på 11 kW), vil gi en ekstra 
kostnad ved innflytting, men vil samtidig gi et incitament til å bruke elbilen, for å utnytte 
lademuligheten som hustanden har betalt for. 
 
Innfartsparkering for biler i nærhet av skole og barnehage/butikk vil kunne bidra til å begrense 
bilturene, men vil samtidig bli en konkurrent til bruk av sykkel. Det er derfor viktig at 
innfartsparkeringene har gode fasiliteter for parkering av sykkel, gjerne med tak og med 
låsemuligheter som sikrer sykkelen og tilhørende utstyr på en effektiv måte. Det bør også vurderes 
om det skal etableres sykkelparkeringer knyttet til busstopp, utover der det er innfartsparkeringer.  
En slik strategi kan fremmes av kommunen ved at det stilles krav til utbyggingsprosjekter om at 
miljøplanen må omfatte en mobilitetsplan, der en skal redegjøre for hvordan en legger til rette for 
redusert utslipp.  
 
Om vi vender tilbake til eksemplet Boklokt Bomannsvik, må vi i utgangspunktet forvente at 
andelen nullutslippsbiler i 2030 vil utgjøre minst 50% av privatbilflåten (se kapittel om endring av 
kjøretøyparken). Om denne andelen kan økes med ulike tiltak vil det bidra til at en kan nå 
utslippsmålene. Om en skal kompensere for at andelen husstander med bil er høyere her enn i 
resten av kommunen, vil en måtte tilstrebe en ekstra høy andel nullutslippsbiler for at 
bebyggelsen her skal ta sin andel av den ønskede reduksjonen.  
 



Mobilitetsplan for Nesodden kommune multiconsult.no 

  Tilrettelegging for mobilitet med lavere 
utslipp i Nesodden kommune 

 

10210655-TVF-RAP-00 13. september 2019 / 00  Side 28 av 46 

8 Bildeling og samkjøring 

Bildeling er et annet virkemiddel som kan bidra til redusert utslipp. Bildeling fungerer best i urbane 
områder, men tendensen er at tilbudet også får fotfeste i drabantbyer og større tettsteder. I dag 
(juni 2019) er det ca. 20 biler tilgjengelig på Nesodden for bildeling. Bilkollektivet har 3 biler som 
bare benyttes i bildeling, mens mellom 15 og 20 personer leier ut sine private biler gjennom 
Nabobil.  
 
Stasjonsbasert bildeling, slik Bilkollektivet tilbyr, erstatter i stor grad privat bil for brukerne.  Utleie 
av private biler ser ut til i større grad å konkurrere med bilutleie, men vil til en viss grad også 
betjene husstander som velger et slik tilbud som alternativ til egen bil.  
 
Bilkollektivet startet opp på Nesodden første gang i 2005, men avviklet tjenesten etter ca. 1 år, på 
grunn av manglende inntjening. At bildeling har fått fotfeste i området rundt Tangen 12 år senere, 
viser både en generell økning av interessen for delingsløsninger og at flere fra den typiske tidlige 
brukergruppen for slike tjenester har etablert seg på Nesodden. Den tidligere brukergruppen 
består av yngre mennesker, med høy utdanning, urban livsstil og et over gjennomsnittet 
engasjement i organisasjonsliv. Bildeling vil bli vanligere ved at den urbane livsstilen styrkes blant 
beboere på Nesodden, og ved at bildeling blir vanligere blant folk flest. Nesodden kommune kan 
legge til rette for bildeling gjennom selv å erstatte egne biler med bildelingsbiler og gjennom 
tilrettelegging av parkeringsplasser for bildelingsbiler.  
 
Samkjøring har en begrenset utbredelse i Norge, men har en stor miljøgevinst der det praktiseres. 
Samkjøring for arbeidsreiser mot Follo og Oslo syd vil både føre til lavere utslipp og mindre trafikk, 
om en lykkes med å få til dette i et visst omfang. Det finnes ingen godt fungerende 
samkjøringsplattformer på det norske markedet i dag. Her vil det altså kreves noe tilpasning og 
innovasjon. Nesodden kommune kan stimulere dette ved å etterlyse og støtte eventuelle piloter 
innen området.   
 
Samkjøring nevnes også som et tiltak for å redusere antall turer knyttet til barn og unges 
deltagelse i fritidsaktiviteter.  På Nadderud i Bærum har Bærum kommune, Stabæk fotball og 
Ruter gjennomført en pilot, der barn og ungdom «samkjører» til og fra trening med små busser fra 
Ruter. 130 barn og unge har benyttet tjenesten, og den har ført til en reduksjon i 100 biler i døgnet  
i samme område i den aktuelle perioden. Prosjektet demonstrerer potensialet i slike ordninger.   
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9 Sykkel  

I mange byer og tettsteder vil sykkelen kunne ta en langt større andel av reisene enn den gjør i 
dag. I tråd med mål innen folkehelse, byutvikling, klima og miljø bør sykling primært erstatte 
bilturer. Det er imidlertid også mange fordeler når sykkelen rekrutterer kollektivreisende. Det 
mest åpenbare er folkehelseperspektivet – at de reisende er fysisk aktive på en større del av reisen 
– men det er også en fordel om sykkelreiser avlaster kollektivtransporten i rushtiden. Mindre 
trengsel vil øke attraktiviteten for kollektivtransporten, noe som kan rekruttere bilister som ikke vil 
kunne rekrutteres til sykling. 

9.1 Sykkeltrafikk på Nesodden 

I følge Nesoddens bærekraftsrapport fra 2017 utgjør gåing og sykling 35 prosent av 
hverdagsreisene utenom arbeidsreiser på Nesodden. Av reiser mellom 1-3 km utgjør sykling åtte 
prosent, noe som er likt med landsgjennomsnittet. Nasjonal reisevaneundersøkelse legger frem 
nye offisielle reisevanedata i løpet av sommeren. Nesodden kommune oppfordres til å søke nye 
data derfra. 
 
Ved befaring mellom kl. 13 og 15 på hverdag i starten av juni ble det observert en god del syklister 
og fotgjengere på gang- og sykkelveiene. Ettersom dette var i normal kontortid besto disse i 
hovedsak av barn, ungdommer, eldre og foreldre i foreldrepermisjon. 
 

Budstikka – 
nettutgave, 27. nov 
2017 
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9.2 Trafikksikkerhet for syklister på Nesodden 

Nesodden er godkjent som «Trafikksikker kommune» av Trygg trafikk. Siden 2010 har det vært én 
dødsulykke med sykkel (i 2014). Nesodden kommune har hatt en trafikksikkerhetsplan for årene 
2015-2018, men denne er i skrivende stund ikke rullert. Trafikksikkerhet handler om å redusere 
risiko gjennom tiltak rettet mot mange potensielle årsaksforhold. For Nesodden kommune som 
veimyndighet vil tiltak rettet mot veiinfrastruktur være viktig. 
 

9.3 Sykkelveinettet på Nesodden 

Det er 8 km med sykkelveier på Nesodden ifølge kommunens bærekraftsrapport (2017). 
Sykkelveinettet på Nesodden er i hovedsak gang- og sykkelvei anlagt i/rundt tettstedene samt noe 
på fylkesvei mellom tettstedene – der det også er planlagt enkelte nye strekninger. Det er også 
anlagt noe fortau i tettstedene som til en viss grad benyttes av syklister.  
 
Sykkelveinettet på Nesodden har en grov struktur med hovedsykkelveier med enkelte avstikkere. 
Den grove strukturen, som hovedsakelig består av fylkesvei, har en viss grad av sammenheng, men 
mangler også viktige lenker. Enkelte av gang- og sykkelveiene er smale, antakelig ned mot 
minimumsstandard i Sykkelhåndboka eller under. 
 
Småhusbebyggelsen på både øst- og vestsiden av halvøya ligger i bratte skråninger ned mot sjøen. 
Disse har et nett av til dels smale boliggater med blandet trafikk som også fungerer som sykkelvei 
for de som sykler i dag. Det fremstår imidlertid ikke med en sammenheng eller planlagt struktur 
som gjør dette til et såkalt finmasket nett av sykkelvei som en del av den grovere strukturen. 
 
For pendlersyklister som skal til eller fra Nesoddtangen er det fylkesvei 156 og 157 som er 
aktuelle.Flere steder går det gang- og sykkelvei noen hundre meter inn på sideveiene til fv. 156 og 
157. Noe av gang og sykkelveiene langs fylkesveiene er skolevei, og det er observert at enkelte 
syklister velger å holde veibanen. En antakelse er at dette gjøres som følge av hensyn til barna 
og/eller av fremkommelighetshensyn på grunn av en del kryssende sideveier. 
 
Kartet over sykkelrutene på Nesodden viser en rute gjennom Tangen. Tilretteleggingen her er 
fortau, som er tilknyttet gang- og sykkelvei på hver side av tettstedet. 
 
Traseen fra Nesoddfergen opp mot Tangen er tilrettelagt med gang- og sykkelvei på begge sider av 
veien de første hundre meterne før det blir gang- og sykkelvei kun på en side. 
 
Mange av gang- og sykkelveiene på Nesodden blir krysset av sideveier. Noen av disse er utformet 
slik at det er vanskelig å vite hvor vidt det er avkjørsel eller vei. Noen steder er også gang- og 
sykkelveien adkomst til boliger, noe som medfører en viss grad av bilkjøring på syklistenes arealer.  
 
Det er stor mangel på veivisningsskilt for syklende på Nesodden. Under befaringen var det 
krevende å finne alle sykkelanleggene som var tegnet inn på kartet. Uten veivisningskilt var det 
også vanskelig å vite hvor langt det var til målpunktene. 
 
De fleste av gang- og sykkelveiene var i ok stand. Men enkelte hadde krakeleringer og 
telehivskader. Det var på befaringsdagen også noe vegetasjon inn i sykkelanlegget, noe som 
forsterkes av at enkelte av gang- og sykkelanleggene er smale. 
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8.3.1 Vurdering av sykkelveinettet på Nesodden 

Det er kjent gjennom flere studier at å etablere en kombinasjon av sammenheng i sykkelveinettet 
og separering fra andre trafikantgrupper fører til økt sykkelbruk. I en slik satsing må både hensynet 
til de som trenger økt trygghet og de som trenger god fremkommelighet ivaretas (TØI-rapport 
1499/2016). TØI har funnet at en rekke ulike former for sykkeltilrettelegging øker sykkelbruken.  
 
Sykkelveinettet på Nesodden utgjør i dag ikke et fullgodt tilbud til syklister. Det er behov for en 
kombinasjon av bedre sammenheng i nettverket, bedre fremkommelighet, høyere kvalitet og 
separering mellom trafikantgruppene, bedre tilgjengelighet gjennom et mer finmasket nettverk og 
bedre veivisningsskilting. Gang- og sykkelvei i områdene rundt skolene, er skolevei. Dette kan ikke 
regnes som et godt tilbud til øvrige syklister i tiden barna ferdes til eller fra skolen.  

8.3.2 Forslag til tiltak i sykkelveinettet på Nesodden 

I rapporten «Potensial for økt sykling i Akershus» (Solli, Høyem, Svorstøl, Berglund, & Dalen, 2016) 
konkluderer Urbanet Analyse med at man i Akershus bør: 

1) Prioritere tilrettelegging der det er forventet å få mest sykkeltrafikk 

2) Velge ut sykkeltraseer etter de strekningene folk faktisk reiser 

3) Tilrettelegge attraktive ruter med hensyn til støy, grønne omgivelser, veitrafikk og annet 

4) Gjøre det bedre å velge sykkel enn å velge bil på aktuelle reiser.  

 
Dette er anbefalinger som også Nesodden kommune kan benytte. 
 
Sammenheng. I første omgang er det hensiktsmessig for Nesodden kommune å kartlegge alle 
manglende lenker og lage en prioritert fremdriftsplan for etablering av sykkeltilrettelegging på 
disse lenkene. Hvilken løsning som velges bør baseres på trafikkgrunnlag og ønsket 
trafikkgrunnlag. I vurderingen bør det også tas hensyn til at sykkelveier som i stor grad benyttes av 
barn bør prioriteres, da gang- og sykkelveiene også er et viktig sikkerhetstiltak for denne gruppen.  
 
Kommunen bør som følge av økt satsing på sykkeltilrettelegging, utvikle en plan for 
sykkelveinettet, med en struktur for hovedsykkelruter og et mer finmasket nettverk. 
Tilgjengelighet er et nøkkelord. Det er viktig å basere dette på en «dør til dør»-tankegang, der alle 
boligområder har nærhet til sykkelveinettet og relativt raskt kan sykle inn på hovedrutene. 
Hovedrutene må lede mot alle relevante målpunkt. Med andre ord: Velg ut traseer etter de 
strekningene hvor folk faktisk reiser. 
 
Sykkeltilretteleggingen må kunne håndtere det ambisjonsnivået som kommunen legger seg på. 
Hvis man benytter en trinnvis tilrettelegging, slik f.eks. Oslostandarden for sykkeltilrettelegging 
legger opp til, kan det eksempelvis som et første trinn settes av areal til sykling før neste trinn 
løfter kvaliteten til et godt nivå. Dette kan for eksempel være å etablere sykkelfelt i veibanen først 
(som strakstiltak) og deretter i neste trinn separere fysisk. 
 
Kvalitet og bredde. Kvaliteten i sykkelveinettet er tett knyttet til hvilken løsning man har valgt. 
Valg av løsning er gjerne basert på trafikkgrunnlag og/eller framskrivninger av trafikkgrunnlag. 
Transportmodellene har i liten grad håndtert effekten av sykkeltiltak på omfanget av sykkeltrafikk. 
Det er derfor hensiktsmessig at kommunen sikrer at de sykkelanleggene som bygges er brede nok 
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og av en slik kvalitet at de kan håndtere den økningen i sykkelbruk som kommunen har som 
ambisjon. Å bygge etter dagens sykkeltrafikknivå er en «felle» som vil vanskeliggjøre – om ikke 
umuliggjøre – ambisjonen for økt sykkelbruk. Infrastrukturen må altså være på plass for å kunne 
muliggjøre den ønskede økningen i sykkeltrafikken. Planlegg og bygg etter målene for 
sykkeltrafikk. 
 
Statens vegvesens håndbok N100 «Veg- og gateutforming» viser hvilken sykkel- og gangtrafikk 
som utløser behov for separering mellom gående og syklende og hvilken bredde som er 
tilstrekkelig for de ulike trafikkmengdene. Rådene bør imidlertid ikke forstås som 
maksimumsbredde. Kommunene og fylkeskommunene har juridisk handlingsrom til å bygge 
bredere og dermed øke kvaliteten for syklistene. Oslo kommune har som eksempel til 
etterfølgelse bestemt at breddene for sykkelfelt, angitt i vegnormalene, skal oppfattes som 
minimumsbredde. Gjennomgående skal bredden på kjørefeltet holdes konstant på 
minimumskravet slik at varierende «overskuddsbredde» i vegarealet alltid tilfaller sykkelfeltet. 
 
Å velge ruter og traseer med minst mulig støy og mest mulig grønne omgivelser, er med på å øke 
attraktiviteten. Men det er viktig å balansere hensynet til fremkommelighet og tidsbesparelser 
også. 
 
Fremkommelighet og separering. Langs fylkesveiene er det strekningsvis tilrettelagt med gang- og 
sykkelvei. Disse gang- og sykkelveiene bør oppgraderes til sykkelvei med fortau der disse fungerer 
som skolevei. Slik kan man ivareta både skolebarna og de som pendler på sykkel.  
 
Det er også avgjørende å sikre at alle krysningspunkter for sidevei og avkjørsler er riktig skiltet og 
utformet. I følge Statens vegvesens analyse av 71 dødsulykker i veitrafikken fra 2005 til 2012 
utgjør denne typen krysningspunkter en reell risiko for alvorlige ulykker. I tillegg til at 
krysningspunkter har høy ulykkesrisiko skaper stadige stopp ved kryssende sideveier dårligere 
fremkommelighet. Dette innebærer at en del syklister vil velge å sykle i veibanen. 
 
Sykkelvei med fortau bør også vurderes der fylkesveiene går gjennom tettstedene og langs de 
mest belastede strekningene. Det fremstår som nødvendig å etablere sykkelvei med fortau i 
området ned til Nesoddfergen der trafikken er størst. Det eksisterer riktignok gang- og sykkelvei på 
begge sider av den nedre delen av traseen, men utfordringen er også knyttet til at gang- og 
sykkelvei gir en uforutsigbar sammenblanding av fotgjengere og syklister. 
 
Enkle tiltak. Det finnes en rekke enkle tiltak som kan gjennomføres raskt av en nyansatt planlegger 
i løpet av det første året som ansatt, uten reguleringsplan. Statens vegvesen har utviklet en rekke 
eksempler som kan være en inspirasjonskilde (Statens Vegvesen, 2019):  
Under følge noen aktuelle eksempler for Nesodden kommune. 
 
Skilting av sykkelruter er en viktig del av et sykkelveinett. Nesodden bør innføre veivisningskilt som 
viser retning og avstand til viktige målpunkt. Også der sykkelveinettet legges i boliggater med 
blandet trafikk bør kommunen tydelig skilte rutene. Dette er også et signal til øvrige trafikanter 
om at det er planlagt for sykling i den aktuelle gaten. 
 
Å sykle feil har potensiale for økt risiko, siden u-sving eller systemskifter gir en mer uforutsigbar 
adferd for andre trafikanter. Skiltingen må gi syklende god informasjon om hvordan de effektivt 
kan komme seg til målpunktene og hvor langt det er dit.  
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Drift og vedlikehold av sykkelveinettet er viktig for å ta vare på de investeringene som allerede er 
gjort i sykkelveinettet. Nesodden kommune har rapportert om at både drift og vedlikehold er av 
varierende kvalitet. Kommunen bør kartlegge standard og lage en prioritert plan for å heve 
kvaliteten. Dette arbeidet må skje i dialog med øvrige veieiere. Et tiltak som også er omtalt blant 
Statens vegvesens eksempler for enkle tiltak, er asfaltering. Reasfaltering gir god signaleffekt til 
innbyggerne ved at et eldre sykkelanlegg med ett fremstår som nytt.   
 
Dette dreier seg om å øke attraktiviteten, sikre god fremkommelighet og gi trafikantene 
forutsigbarhet i hverdagsreisene. Manglende drift og vedlikehold har i tillegg vist seg å være skyld i 
mange sykkelulykker – en del alvorlige (Niska, Gustafsson, Nyberg, & Eriksen, 2013) (COWI, 2017). 
 
Snarveier. På befaringen ble det observert stier og tråkk som antakelig fungerer som snarveier på 
Nesodden. Nesodden bør kartlegge disse. I alle byer og tettsteder utvikler det seg snarveier. Disse 
oppstår uten at det nødvendigvis finnes noen form for tilrettelegging – eller nettopp fordi det ikke 
finnes noen form for tilrettelegging. Felles for dem er at de gir tidsbesparelser sammenliknet med 
om gående og syklende velger det offentlige/private veinettet.  
 
Flere kommuner har jobbet systematisk med å kartlegge og tilrettelegge bedre for snarveier, for 
eksempel Alta, Bergen og Trondheim. Et slikt arbeid krever at kommunen samarbeider med 
grunneiere og jobber fleksibelt med hvilken type tilrettelegging som er egnet fra sted til sted 
(Statens vegvesen, 2018). 
 
Kampanjer. Sykkelkampanjer har som regel størst effekt hvis de gjennomføres i forbindelse med 
fysiske tiltak. Det finnes en rekke gode eksempler på kampanjer som Nesodden kommune kan ta i 
bruk for å øke effekten av den fysiske tilretteleggingen. Statens vegvesen har laget en samling som 
kan være til inspirasjon (Statens vegvesen, 2014). 

9.4 Vintersykling på Nesodden 

På landsbasis ligger vintersykkelandelen på 2,1 prosent (Uteng, Engebretsen, & Hjorthol, 2014). 
Transportøkonomisk institutt påpeker at å øke vintersykkelandelen har god effekt på 
måloppnåelse for de nasjonale sykkelmålene. Samtidig setter dette store krav til vinterdriften 
(Lunke & Grue, 2018). Oslo kommune ser god effekt av økt innsats på utvalgte ruter. I Oslo falt det 
mer nedbør i februar i år enn i fjor. Men kommunen har utvidet nettet de satser på høystandard 
vinterdrift fra 80 km i fjor vinter til 120 km denne vinteren. Og sykkeltrafikken har økt med 28 
prosent. Sykkelbruk vil selvsagt variere med værsituasjonen fra år til år, men tendensen fra 
2014/15, da ingenting ble driftet med høy standard, til i år, er en økning på 58 % flere syklister. 
 
Det er Statens vegvesen som inntil videre har ansvar for vinterdriften av gang- og sykkelveiene 
langs fylkesveiene. Dette vil begynne å endre seg når de nye fylkene tar over ansvaret fra 2020. 
Akkurat når ansvarsoverføringen vil finne sted er avhengig av når gjeldende driftskontrakter løper 
ut. Det er av avgjørende betydning at kommunen tidlig har god dialog med både Statens vegvesen 
og Viken om driftsstandard. 



Mobilitetsplan for Nesodden kommune multiconsult.no 

  Tilrettelegging for mobilitet med lavere 
utslipp i Nesodden kommune 

 

10210655-TVF-RAP-00 13. september 2019 / 00  Side 34 av 46 

8.4.1 Vurdering av forhold for vintersykling 

Nesodden kommune rapporterer selv at vinterdriftsstandarden generelt er for lav. Hvis 
kommunen ønsker å øke sykkelandelen om vinteren – noe som vil gi utslag for sykkelandelen for 
hele året – må vinterdriftsbudsjettet økes. 

8.4.2. Forslag til tiltak for å øke vintersykkelandelen 

Det er av avgjørende betydning av vinterdriften holder en god standard. Nesodden kommune bør 
sammen med øvrige veieiere samordne seg rundt en felles standard for vinterdriften. Standarden 
kan gjerne differensiere mellom hovedsykkelveinett og øvrig nett så lenge trafikksikkerhet og 
fremkommelighet ivaretas. Statens vegvesens håndbok R610, «Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger» er en god standard for vinterdrift av sykkelanlegg som skiller mellom vinterdrift i by og 
utenfor.  
 
Folk er opptatt av å gi tilbakemeldinger – og dette kan være en kjemperessurs for myndighetene. 
Syklistene kan gjøre light-versjonen av sykkelveiinspeksjoner. Men tilbakemeldinger må kunne 
gjøres raskt og uten å måtte sjekke hvem som har driftsansvaret for veien. Et eksempel på 
tilbakemeldingsløsning er Fiksgatami.no. Nettsiden ble utviklet med økonomisk støtte fra 
Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter. Kort tid etter at tjenesten ble utviklet var det 
35 kommuner som viste til nettplattformen som et tilbud til sine innbyggere. Plattformen driftes i 
dag på dugnad av NUUG (Norwegian Unix User Group). Hamar kommune er blant dem som aktivt 
viser til plattformen på sine nettsider. 
 

8.5  Sykkel til skole og barnehage 

I dette kapittelet beskrives forhold for sykling til, fra og i skole og barnehage, vurdering av forholdene og 
forslag til tiltak. Enkelte av prinsippene i kapitlene over vil være relevante for dette kapittelet også. 

8.5.1  Beskrivelse av sykkel til skole og barnehage 

Nesodden kommune har ni skoler: Berger barneskole, Tangensåsen ungdomsskole, Nesodden vgs., Jaer 
barneskole, Steinerskolen, Bjørnemyr barneskole, Nesoddtangen barneskole, Myklerud barneskole og 
Bakkeløkka ungdomsskole. Enkelte av skolene ligger tett på fylkesveiene og har gang- og sykkelvei i 
nærheten. Disse er dermed å regne som skolevei. Ellers er det mye lavtrafikkerte småveier som fungerer 
som skolevei for barna. 
 
Berger skole, som eneste skole på Nesodden, har etablert såkalt hjertesone. Hjertesoneprosjektet er et 
samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Trygg trafikk, NAF, FUG, 
Helsedirektoratet og Miljøagentene. Formålet er å skape en sone med mindre trafikk rundt skolene slik at 
det blir bedre og sikrere å sykle eller gå til skolen (Trygg trafikk, 2019). 
 

8.5.2 Vurdering av sykkel til skole og barnehage 

Enkelte av skolene og barnehagene har gang- og sykkelvei langs fylkesveiene som adkomst. Gang- og 
sykkelvei kan skape en uheldig sammenblanding av fotgjengere og syklister. Spesielt er dette gjeldende 
langs fylkesveiene på Nesodden siden det ved skolene blir en sammenblanding av barn – som har en 
uforutsigbar adferd – og syklister som pendler.   

8.5.3 Forslag til tiltak for sykkel til skole og barnehage 

For å sikre at fremtidige trafikanter anser sykkel som et relevant transportmiddel, er det viktig å starte 
tidlig. Dette gjelder både ferdighetstrening og trafikkopplæring. Det er viktig at voksne – både foreldre og 
ansatte – går foran som gode eksempler, både når det gjelder trafikkultur og transportmiddelvalg. 
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Kommunen bør aktivt oppfordre og motivere ansatte ved skoler og barnehager til å velge sykkel der det er 
mulig.  
 
Syklistenes Landsforening, NAF, Trygg trafikk og Norges Cykleforbund etablerer en opplæringsportal for å 
styrke sykkel- og trafikkopplæringen i skolen. Ikke alle barn får den opplæringen de har krav på. 
Nettplattformen skal gi lærerne på barneskolen den støtten de trenger for å tilby sykkel- og 
trafikkopplæring med høy kvalitet. Prosjektet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet og 
Gjensidigestiftelsen, og skal lanseres vinteren 2019/2020. Nesodden kommune anbefales å informere sine 
skoler om tilbudet som kommer. 
 
Nesodden kommune bør vurdere å etablere hjertesoner rundt alle skolene i kommunen. Både Bergen 
kommune og Oslo kommune har vedtak på å gjøre dette ved alle sine skoler. Nesoddens spredtbygde 
karakter åpner for gode muligheter for å lage hjertesoner. Se tips for fremgangsmåte her: 
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ (Trygg trafikk, 2019). 
 
Gang- og sykkelveiene som brukes som adkomst til skoler og barnehager bør oppgraderes til sykkelvei med 
fortau. Dette gir et fysisk skille mellom trafikantgruppene som både bidrar til bedre sikkerhet, bedre 
trygghetsfølelse og bedre fremkommelighet.  
 
Det bør etableres sykkelparkering ved skolene i tråd med de nasjonale normene, evt. i henhold til 
metodikken beskrevet over. Ved barnehagene er behovet noe mindre, siden foreldre som kommer 
syklende gjerne tar med sykkelen videre, samt at ikke alle vil levere barna samtidig, noe som gjør at det 
hele tiden frigjøres plass i rushtiden. Det er imidlertid viktig å følge med på kapasiteten over tid, slik at det 
alltid er nok plasser. Det er viktig at også de barna som sykler har et trygt sted å sette sykkelen sin, gjerne 
innenfor barnehagens gjerder. Her må det sørges for at alle barn som vil sykle har et trygt sted å sette 
sykkelen. 

8.6. Sykkel og arbeidsplasser 
Apeland gjennomførte en landsrepresentativ sykkelundersøkelse på oppdrag fra Syklistenes Landsforening i 
2017. Undersøkelsen viste at 40 % er uenig i at arbeidsgiver /skole motiverer og tilrettelegger for sykling. Å 
bidra til bedre tilrettelegging for sykling til arbeidsplasser på Nesodden vil kunne være med på å øke 
sykkelbruken.  
 
Det er ulike måter kommunen kan påvirke arbeidsplassene til å tilrettelegge bedre. Arbeidsplassene må 
gjøres klar over at tilrettelegging for sykkel gir mer fornøyde arbeidstakere som er mer opplagte og har 
mindre sykefravær, at de bidrar til det grønne skiftet hvor veksten i biltrafikk skal tas med kollektiv, sykling 
og gåing, at de kan redusere utgifter til bilparkering eller taxi og at de gjør seg attraktiv for nye 
arbeidstakere. 
 
Sykkelvennlig arbeidsplass. I 2017 lanserte Syklistenes Landsforening sertifiseringsordningen 
«Sykkelvennlig arbeidsplass». Sertifiseringsordningen består av en befaring, en reisevaneundersøkelse og 
en sluttrapport. I befaringen vurderes 50 indikatorer innen sykkelparkering, garderobefasiliteter, incentiver 
og ledelse. Basert på et poengsystem oppnår bedriftene bronse-, sølv- eller gullsertifisering. På bakgrunn av 
reisevaneundersøkelsen og befaringen utarbeides en rapport med råd til hvordan arbeidsplassen kan 
tilrettelegge enda bedre. 

 8.7 Sykkelparkering på Nesodden 

Kommunen har anlagt 248 sykkelparkeringsplasser på Nesodden. Mesteparten av disse er etablert 
ved fergekaia på Nesoddtangen (190). En del av disse står relativt ubeskyttet, enten fordi det ikke 
er tak eller fordi det ikke er levegg. Og syklene står åpent eksponert for forbipasserende. På 
befaringsdagen var sykkelparkeringen full, med unntak av 2-3 plasser helt ytterst på kaianlegget.  

https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/
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Statens vegvesen har planer om å etablere et sykkelhotell på kaia, noe som vil øke kvaliteten 
betraktelig. I følge Nesodden kommunes parkeringsstrategi er det ønskelig å etablere flere trygge 
sykkelparkeringer ved alle naturlige målpunkt i kommunen, butikker, holdeplasser, barnehager, 
skoler. Dette skal følges opp i en kommende sykkel- og parkeringsstrategi. 
 
 
 

8.7.1 Vurdering av sykkelparkering på Nesodden.  
Sykkelparkeringsfasilitetene på Nesodden fremstår som utilstrekkelige i dag. Både med tanke på 
kvalitet og antall. Dette varierer riktignok noe rundt om. Det fremstår imidlertid som litt tilfeldig 
hvordan man har tilrettelagt. Det nye sykkelhotellet vil kunne gi et betydelig løft for syklende til 
Nesoddfergen.

  
 8.7.2 Forslag til tiltak for sykkelparkering på Nesodden.  
Den nasjonale normen for sykkelparkering ved ulike målpunkt. 

Kilde: Statens vegvesen, Sykkelhåndboka v122 
         
Statens vegvesen påpeker at det kan være et enda større behov i bysentra enn det som er 
foreslått i tabellen over. I tillegg bør antall sykkelparkeringsplasser ved bussterminaler og 
togstasjoner dimensjonere ut fra antall reisende.  
 
Sykkelhotell. Det er avgjørende at det etableres sykkelparkering med tilstrekkelig sikkerhet til at 
også de som har anskaffet elsykkel – som gjerne er relativt dyre – tør å sette fra seg sykkelen. Det 
nye sykkelhotellet vil være et godt tilskudd. Et sykkelhotell i seg selv, vil imidlertid ikke være nok. 
Tilsyn og vedlikehold er avgjørende for at sykkelhotell skal fungere godt. Det samme gjelder hvor 

Institusjon Antall sykkelplasser  

Bolig 1-3 plasser pr bolig 

Skole 0,7 plass pr elev 

Bedrift/kontor/industri 0,3-0,5 plass pr ansatt + gjesteplasser 

Forretning/detaljhandel/kjøpesenter Min. 2 plasser pr 50m2 

Kultur- og idrettsarenaer 2 sykkelplasser pr 10 seter 

Sykkelparkeringer 
bør tilpasses 
endringen I 
sykkelpark med 
hensyn til størrelse, 
Verdi, behov for 
lading og antall.  
 
Bildet er tatt ved 
nesoddtangen i 
september 2019 
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mye det koster å sette fra seg sykkelen. Det må være billig nok til at folk bruker tilbudet. Samtidig 
kan kommunen vurdere om det er mulig å inngå et samarbeid med Nesoddfergen/Ruter om 
rimeligere fergebillett hvis man benytter sykkelhotellet. 
 
Prioritering av busstopp. Målpunktet ved Nesoddfergen og Nesoddens langstrakte bebyggelse 
tilsier at mange ikke nødvendigvis vil ønske å sykle hele veien. Dermed blir trygg sykkelparkering 
ved bussholdeplassene viktig.  
 
Plassering av sykkelparkering. Sykkelparkering bør legges helt inntil inngangsdøra på 
målpunktene. Klarer man ikke å sette av plass til dette, og sykkelparkeringen havner for langt 
unna, vil syklister likevel sette fra seg syklene så tett inntil målpunktet som mulig. 
 
Metode for å sikre nok sykkelparkeringsplasser. I noen tilfeller er man usikker på hvor stort 
potensialet for sykling er. Kanskje er et område under utvikling, eller det er endringer i 
rutetilbudet til kollektivtrafikken eller det bygges nye veianlegg som vil påvirke trafikkgrunnlaget. I 
slike tilfeller vil det være hensiktsmessig å ha en fleksibel tilnærming til antall 
sykkelparkeringsplasser. En metode for å møte usikkerheten er å gjøre et anslag for behovet for 
sykkelparkering. Det er «toppdagene» sommerstid som må være dimensjonerende for antallet. 
Det er disse dagene folk som vanligvis ikke sykler også velger sykkel. Hvis disse personene møter 
en full sykkelparkeringsplass, vil de ikke sykle dagen etter. Et avgjørende grep i metoden er å forta 
jevnlige tellinger av parkeringsdekningen. Kommunen må sørge for alltid å være litt i forkant med 
å øke antallet plasser slik at det aldri bli helt fullt. Oslo kommunes veileder «Offentlig 
sykkelparkering» fra 2019 anbefaler en overkapasitet på 25 %, som er et nivå også Nesodden 
kommune kan legge seg på. Det vil være viktig å sørge for at det er fleksibilitet til å utvide hvis man 
ser (gjennom de jevnlige tellingene) at antall sykkelparkeringer må økes. Som nevnt var det 
tilnærmet fullt på fergeleiet under befaringen. 
 
Det finnes en rekke ulike fleksible løsninger som Nesodden kommune kan benytte for å 
tilrettelegge for sykkelparkering ved arbeidsplasser, skoler, barnehager og kollektivholdeplasser og 
–knutepunkt. Under følger en liste, slik at Nesodden kommune kan gjøre seg kjent med ulike 
løsninger og leverandører før en eventuell anskaffelse:  
 

 Veloconsult  
Leverer ulike parkeringsløsninger for sykkel, alt fra garasjer til sykkelstativ. Veloconsult 
utvikler og produserer sykkelløsninger i Trondheim, men leverer til hele landet.  
https://www.veloconsult.no/   

 

 Proxll  
Proxll fører sykkelproduktene fra danske Cycle Spaces. Produktporteføljen inneholder alt 
fra enkle enheter som sykkelstativ, drikkevannstasjon og sykkelpumpe til avanserte 
servicestasjoner med informasjonstavle og mulighet for vask og små reparasjoner.  
http://proxll.no/sykkelprodukter/   

 

 Sykkelbyprodukter  
Sykkelbyprodukter leverer ulike parkeringsløsninger for sykkel, både frittstående løsninger 
og elementer/stativer som plasseres i eksisterende parkeringsareal. Bedriften har også 
andre sykkelprodukter som mekkestasjoner, sykkelvask o.l.  
www.sykkelbyprodukter.no   

https://www.veloconsult.no/
http://proxll.no/sykkelprodukter/
http://www.sykkelbyprodukter.no/
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 Nordfax  
Nordfax leverer ulike sykkelstativ og parkeringsløsninger for sykkel. Holder til på Kjeller, 
men leverer til hele landet.  
https://www.norfax.no/produkter/sykkelparkering 
  

 Cyklos  
Svenske Cyklos levrere sykkelgarasjer, parkeringer og servicestasjoner.  
http://www.cyklos.no/   

 Brødrene Dahl Samferdsel  
Brødrene Dahl leverer skur, stativer og skilt.  
https://www.dahl.no/   

 

 Euroskilt  
Leverandør av en rekke ulike sykkelprodukter, blant annet sykkelstativ, 
sykkeloverdekninger og mekkestastjoner.  
http://euroskilt.no/utemiljo/sykkelstativ  

 
 

10 Micromobilitet og elektriske sykler 

Drevet fram av strategier for grønnere byer og av teknologiske nyvinninger, har en de siste par 
årene fått en rekke nye alternativer for persontransport. De nye tilbudene omtales gjerne som 
micromobilitet. Dette er imidlertid et upresist begrep, som lett skaper et kunstig skille mellom 
etablert teknologi som tråsykler og nyere teknologi som el-sparkesykkel og mindre kjøretøy med 
elektrisk hjelpemotor.  
 
Både større industriselskaper og mindre gründerselskaper har kastet seg inn i denne utviklingen, 
og det er god grunn til å anta at dette markedet vil utvikles kraftig de nærmeste årene. En 
beskrivelse av potensialet for denne type transportmidler for Nesodden vil dermed måtte 
oppdateres i takt med at nye produkter og tjenester utvikles, og at de synker i pris.  
 
En tilsvarende utvikling ser en for frakt av varer. Det utvikles både transportmidler og tjenester 
som baserer seg på lette kjøretøy, gjerne med elektrisk hjelpemotor.  
 
El-sykkelen har vært en «game-changer» for sykkelbruken i Norge. Mennesker som tidligere ikke 
har ønsket å sykle, skifter mening i møtet med el-sykkel.  
 
Nesoddens topografi gjør at sykling på konvensjonell sykkel kan være fysisk krevende, spesielt fra 
boligområdene på øst- og vestsiden. Men det er også krevende motbakker i nord-syd-aksen. Dette 
tilsier at potensialet for bruk av el-sykkel burde være stort. Utviklingen i sykkeltrafikken vil henge 
sammen med tilretteleggingen – dette gjelder også økning i el-sykkelbruken. Ser vi Norge under 
ett har el-sykkelsalget doblet seg fra år til år fra 2013 til 2017. Etter dette har det vært noe mer 
utflating i salget, ifølge Norsk Sportsbransjeforening. Selv om økningen har vært god, er Norge 
likevel langt fra det andelsmessige salget som enkelte land i Europa rapporterer om, der opp mot 
25 % av hver solgte sykkel er en el-sykkel.  
 

https://www.norfax.no/produkter/sykkelparkering
http://www.cyklos.no/
https://www.dahl.no/
http://euroskilt.no/utemiljo/sykkelstativ
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Elsykkel og infrastruktur. Som nevnt er god sykkelinfrastruktur viktig også for el-sykkelbruken. 
Men spesielt for el-sykkel er at behovet for trygg sykkelparkering gjerne er høyere enn ellers. 
Dette henger sammen med at mange el-sykler er dyre. For de som ønsker å benytte el-sykkelen i 
hverdagen vil ikke bare en sikker sykkelparkering ved det endelige målpunktet, f.eks. 
Nesoddfergen, være tilstrekkelig. Det må etableres sikker sykkelparkering ved alle delmålpunkt på 
en reisekjede. Det vil si at når en el-syklist skal på jobb i Oslo, sykler innom barnehagen på vei til 
fergen og deretter innom butikken på vei hjem, så må det være tilstrekkelig sikker sykkelparkering 
ved alle stopp. Ved hovedmålpunktet – fergeleiet – må sikkerhet og kvalitet vektlegges ekstra. 
Statens vegvesen planlegger et sykkelhotell på fergeleiet, noe som vil kunne bli et godt tilbud.  
 
Elsykkelroadshow 
Syklistenes Landsforening har erfaring fra el-sykkelroadshows der folk får tilbud om å teste el-
sykkel. I 2014 startet Syklistenes Landsforening og Norsk Elbilforening prosjektet Jobbsykkelen i 
Norge, med mål om å øke bruken av el-sykler, med blant annet roadshow og andre 
markedsføringstiltak. Prosjektet ble finansiert av Transnova. Over 30.000 prøvde el-sykkel i løpet 
av de første tre årene prosjektet pågikk. Vår erfaring er at slike omreisende roadshows gir godt 
utbytte med tanke på å rekruttere nye el-syklister – da spesielt personer som i dag ikke sykler. 
 
Støtteordninger for el-sykkel. En effektiv måte å få flere til å anskaffe el-sykkel på er å etablere 
støtteordninger for dem som ønsker å kjøpe. Det finnes norske eksempler på støtteordninger for 
kjøp av el-sykkel fra Oslo kommune, Ski kommune og Overhalla kommune. Ordningene gjelder 
kjøp av både konvensjonell el-sykkel og el-lastesykkel. Ordningene innebar at de tre kommunene 
dekket henholdsvis 25, 20 og 30% av kjøpesummen, alle med et maksimumsbeløp (inntil 3-5.000 
kr for vanlig el-sykkel, og opptil 10.000 for el-varesykkel).  
 
Transportøkonomisk institutt gjennomførte en studie av ordningen i Oslo i 2016. De fant ut at:  

 Samlet sett ble CO2-utslippet redusert med mellom 440 og 720 gram per dag for hver 

deltager som fikk støtte til å kjøpe el-sykkel av kommunen  

 Kostnad per reduserte tonn CO2-utslipp lå på mellom 5000,- og 8000,- hvis man legger til 

grunn at støtten på 5000, kr. blir fordelt utover en levetid av el-sykkelen på 7 år.  

 El-sykkel bidrar til at folk sykler mellom 12 og 18 km mer per uke, sammenlignet med om 

de hadde brukt vanlig sykkel.  

 De framtidige el-sykkeleierene hadde en sykkelandel på 5 %  

 De som hadde kjøpt el-sykkel (i all hovedsak de samme personene) hadde en sykkelandel 

på 16 %.  

TØI samlet også inn salgstall for el-sykler i perioden. Tallene har stor usikkerhet, men viste en 
økning av salget i Oslo på mellom ca. 50 og 90 % hos leverandører i Oslo, mens det kun hadde 
vært en økning på i underkant av 30 % i andre byer (Fyhri, Sundfør, & Weber, 2016).  
 
Nasjonal el-sykkelstøtteordning i Sverige. El-sykkelstøtteordningen i Sverige ble igangsatt fra 1. 
februar 2018. Det lå 1 mrd. kr. i potten som skulle fordeles på 3 år. Man kunne søke støtte til el-
sykkel, el-moped, elmotorcykel og el-påhengsmotor til båter. Ca. 96 % av søknadene gjaldt 
imidlertid el-sykkel. Riksdagens utredningstjeneste har kartlagt at ca. 34 400 personer mottok 
støtte fra 1. februar til 13. juni 2018. På slutten av perioden lå antallet søknader til 
Naturvårdsverket på ca. 3000 per uke, med 56 % kvinner og 44 % menn. 
 
El-sykkelkurs for eldre. 



Mobilitetsplan for Nesodden kommune multiconsult.no 

  Tilrettelegging for mobilitet med lavere 
utslipp i Nesodden kommune 

 

10210655-TVF-RAP-00 13. september 2019 / 00  Side 40 av 46 

Med økonomisk støtte fra Oslo kommune gjennomførte Syklistenes Landsforening i 2018 en 
kartlegging av behovet for (el)sykkelkurs rettet mot seniorer. Kartleggingen som blant annet 
inneholdt en kartlegging av eksisterende tilbud og en brukerundersøkelse i målgruppen 
(aldersgruppen 65-75 år), konkluderte med at det er et behov for et slikt kurstilbud.  
 

 
Micromobilitet kan også nyttegjøres i kommunens 
egen transportvirksomhet. Sykler og el-sykler er et 
naturlig startpunkt også for kommunen, men en bør 
ha en kontinuerlig vurdering av nye produkter og 
tilbud. Vi forventer at det skal komme el-sykler som er 
innelukket og beregnet for helårsbruk, det vil komme 
mindre transportkjøretøyer som kan brukes av 
vaktmestere, og det vil komme innovasjoner vi ikke har 
sett ennå.  
 

 
 

11  Endring av kjøretøypark  

Myndighetene har lagt opp til at alle personbiler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie. 
Utviklingen i retning av utslippsfrie biler og biler med lave utslipp er allerede i gang. 
Opplysningskontoret for veitrafikk opplyser på sine nettsider at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra 
biler solgt i februar 2019 var på 64 gram pr kilometer. Utskiftingstakten de siste 2 årene er lav, 
men dette forventes å henge sammen med lange ventetider for nye elbiler, samt forventet økt 
utvalg av el-bilmodeller. 
 
Selv uten tiltak fra kommunen vil denne utviklingen virke sterkt inn på CO2-utslippet. De nye bilene 
erstatter de eldste og ofte mest forurensende bilmodellene. I følge beregninger fra TØI vil ca. 
halvparten av personbilparken i landet i 2030 bestå av nullutslippsbiler (Fridstrøm, 2019). I følge 
den samme rapporten beregnes CO2-utslippet fra personbiltrafikken til å være mer enn halvert.   
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4w_LZzp_iAhXMpYsKHUaCD0QQjRx6BAgBEAU&url=https://elbil.no/posten-elbil/&psig=AOvVaw2n0RMHrwww9e0esUQW99Wl&ust=1558081126607566
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Figur 15: Bestand av personbiler ved årsslutt 2010-2050, etter energiteknologi. NB19-banen. TØI rapport 
1689/2019, Lasse Fridstrøm, Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019 

2019 

Om dagens utskiftingstakt beholdes, vil en altså innen 2030 ha byttet ut 50% av dagens bilflåte. 
Biler som selges i dag (tall fra februar 2019) har et gjennomsnittlig utslipp på 64 g pr km. Dette 
forventes å gå nedover etter hvert som tilgangen på elbiler blir bedre. Mot dagens 
gjennomsnittlige bilflåte, som har et utslipp av CO2 på ca. 160 g/km, vil snittet i 2030 ligge på ca. 
halvparten. Hybridbiler og lavutslippsbiler som er solgt de siste årene vil være med på å senke 
gjennomsnittet i forhold til dagens aldrende bilpark, mens bensin- og dieselbiler som selges fram 
til 2025 vil være med å trekke opp.  
 
Om en legger til grunn at utbyttingstakten for bilparken er på dagens nivå, innebærer det også at 
utslippet fra produksjonen av biler, ikke økes vesentlig. Produksjon av batterier har i dag en 
miljøomkostning, som har fått stor oppmerksomhet. Det investeres mye oppmerksomhet og 
penger i å forbedre disse prosessene, og vi legger til grunn at framtidens biler produseres med 
omtrent samme miljøomkostninger som i dag. Selv om utslipp fra denne produksjonen i alle 
tilfeller skjer utenfor Nesodden kommune, kan en notere seg at utslippet fra produksjonen etter 
disse forutsetningene ikke økes. Trenden i slik produksjon har tvert imot vært større fokus på 
gjenvinnbarhet og lavere utslipp.   
 
Multiconsult beregner i rapporten «Reduserte utslipp som resultat av klimapakke 3» forventet 
bilflåte i Oslo for 2030. Her sier beregningene at praktisk talt hele personbilflåten i Oslo i 2030 vil 
bestå av nullutslippsbiler (Multiconsult, sept, 2018). Det er ikke nødvendigvis en motsetning 
mellom disse tallene og beregningen fra TØI. Multiconsult beregner at Oslo-markedet (og andre 
områder med stor tetthet av bomstasjoner) vil etterspørre el-biler både fra nybil- og 
bruktbilmarkedet. En ser dermed for seg at eldre bensin- og dieselbiler som fortsatt er i bruk i stor 
grad vil bli distribuert til resten av landet. Beregningene forutsetter både tilgang på nye biler, 
tilgang på ladeinfrastruktur og at noen av avgiftsfordelene for el-biler opprettholdes.  
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Figur16: Andel nullutslippsbiler i Oslo. Prognose med og uten elbilbetaling i bommene fra 2019 (Multiconsult, 
2018) 

 
Det ligger ikke innenfor dette oppdraget å gjøre en beregning av utskiftingstakt og 
sammensetningen for Nesoddens bilflåte i 2030. Det er grunn til å anta at tallet vil ligge mellom 
det nasjonale anslaget og anslaget for Oslo. Det betyr at en kan beregne at CO2-utslippet per 
kjørte kilometer med personbil på Nesodden i 2030 vil ligge et sted under 50% av dagens utslipp. 
Dette vil kunne påvirkes av to faktorer, hvor stor andelen av null- og lavutslippsbiler blir, og hvor 
mye som kjøres.  
 
Kommunen kan legge til rette for overgang til el-bil gjennom etablering av ladeinfrastruktur på 
kommunale parkeringsplasser og gjennom prising av slike lademuligheter. Det meste av el-
billadingen vil imidlertid skje på natta, når bilen er parkert ved eierens bolig.  
 
 

11.1 Utslipp fra busser og varebiler 

Fridstrøm v/ TØI beregner at overgangen til el-drift for busser vil gå tregere enn for personbiler 
(Fridstrøm, 2019). Fridstrøms beregninger gjelder hele landet, og kan ikke uten videre antas å 
være gyldig for Nesodden.  
 
Utskiftingstakten for busser er raskere enn for personbiler. Dette skyldes først og fremst strenge 
miljøkrav fra fylkeskommunene ved bestilling av busstjenester. Dette har ført til at busser 
utrangeres og hogges før de er utslitt teknisk sett. Dette er et forhold som Nesodden i liten grad 
kan påvirke.  
 
Ruter har en svært ambisiøs strategi for overgang til nullutslippsbusser. Det er dermed realistisk å 
anta at overgangen til nullutslippskjøretøy for bussflåten som betjener Nesodden vil være minst 
like rask som for personbiler. I figuren under vises tempoplanen for overgang til utslippsfrie busser 
(og båter) for Ruter.  
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Figur17: Figuren er hentet fra Ruters rapport «08.01.2018 / Utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus» 

 
Det skal bemerkes at selv med busser etter dagens standard, vil det å erstatte privatbiler med buss 
være en god miljø- og velferdsstrategi. Busstilbudet betjener også de gruppene som ikke selv kan 
kjøre, og en buss med godt belegg representerer svært lave utslipp per passasjerkilometer.    
 

11.2 Planer for elektrifisering av ferger 

Ombygging av fergene som trafikkerer sambandet Nesoddtangen - Aker brygge, starter i 2019, og 
vil når det er fullført føre til at disse fergene blir utslippsfrie. Båter som driftes av Ruter skal etter 
planen (se forrige avsnitt) være utslippsfrie fra 2025. Ruter tar imidlertid noen forbehold. I 
rapporten Utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus (fra januar 2018) skriver de følgende: 

«En batterielektrisk hurtigbåt som utviklerne mener kan betjene Nesodden-Lysaker brygge, stod 

ferdig i 2017. Nytt fartøy kan imidlertid ikke innføres innenfor eksisterende kontrakt, som løper til 
2024. En batterielektrisk løsning for de lengste hurtigbåtlinjene er neppe mulig på lenge på grunn 
av for høyt energibehov. Hydrogendrift kan dekke dette behovet, men er en mer umoden 
teknologi. Regelverk for anvendelse av hydrogen i maritim sektor mangler også foreløpig, men det 
pågår en utvikling som gjør at en hydrogenløsning kan være mulig fra 2024. Dersom en slik løsning 
ikke blir tilgjengelig, er 2029 neste mulighet for overgang til nullutslipp i henhold til 
kontraktsperioden.» 
 

12   Varetransport 

Mye av husholdningenes bilbruk er knyttet til innkjøp av dagligvarer. Tiltak som kan erstatte disse 
turene vil kunne bidra til lavere utslipp.  
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Bruk av sykkel ved slike turer er ønskelig både av hensyn til utslipp og knyttet til folkehelse. De 
generelle tiltakene for å gjøre sykling attraktive, som gode sykkelveier, sykkelparkering og 
motivasjonstiltak, vil bidra positivt.  
 
Distribusjon av dagligvarer ut til sluttbruker har et potensiale til å erstatte mange private bilturer. 
Denne typen tjeneste, som for noen tiår tilbake var ganske vanlig på landsbygda, utvikles nå i ny 
form for byene. En kan forvente at denne type tjenester utvikles videre og også vil omfatte mindre 
urbane områder som Nesodden.  
 
TØI viste i en undersøkelse i 2018 blant Bilkollektivets medlemmer at nesten halvparten av 
brukerne hadde benyttet bestilling av dagligvarer på nettet. Dette er en svært høy andel 
sammenlignet med andre grupper. Funnet tyder på at denne typen handel faller sammen med 
delingsøkonomi og nedprioritering av bilhold. Dette er trender som en kan forvente også vil gjøre 
seg gjeldende på Nesodden i årene som kommer.  
 
Det er vanskelig for kommunen å påvirke bruken av slike tjenester, ut over at en kan hjelpe 
brukere av hjemmetjenester å forstå hvordan en kan ta i bruk slike tjenester, og en kan 
etterspørre det for vareleveranser til egen institusjoner.  
 
Kommunen har også mulighet for å legge inn utslipp fra transportmiddel som en føring ved anbud 
om leveranser, og dermed påvirke bruken av nullutslipps- og lavutslippskjøretøyer.  
 
 

13   Veiutbygging og veibommer 

Utbygging av strekningen Bråtan – Tusse berører den viktigste veien mellom Nesodden og andre 
kommuner. Strekningen nådde i 2014 en ÅDT på 7230 (Statens vegvesen, 2017).  
 
I utredningen om bomfinansiering av tunnelutbyggingen mellom Bråtan og Tusse, er det beregnet 
en trafikkøkning for strekningen på 25% for perioden 2014 til 2036. Det forventes videre at 
bedring av veien vil bidra til ytterligere økning i trafikken med ca. 7,6 %. Planlagte bomavgifter 
forventes likevel å føre til betydelig reduksjon i biltrafikken på strekningen (-39% ved en bomavgift 
på 20 kr). Statens vegvesen beregner at summen av utbygging av veistrekningen og innføring av 
bom vil gi en reduksjon i trafikken på 35%. Dette er en ønskelig utvikling som bidrar til å oppnå 
redusert trafikk og utslipp.  
 
Det er grunn til å stille spørsmål ved beregningen av trafikkutviklingen. Befolkningsutviklingen for 
Nesodden tilsier ikke en slik økning, spesielt fordi den yrkesaktive delen av befolkningen ikke øker i 
særlig grad.  
 
Kostnadsbildet for reiser til Oslo via RV 156 påvirkes av bomstasjonen. I den grad et alternativt 
kollektivtilbud mot Oslo sør, Oppegård og sørlige deler av Follo ikke er bærekraftig, vil disse 
strekningene være aktuelle for samkjøring knyttet til arbeidsreiser.   
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