
ESPEN
Mobilitetsutvikler



MOBILITET

“FRIHET TIL Å BEVEGE SEG” 

BINDE SAMMEN. 
SØMLØST. ENKELT.
FYSISK. DIGITALT.



SAMARBEID
HVIS DET ER ÈN TING JEG VIL DERE SKAL HUSKE:

MELLOM OFFENTLIGE ETATER OG ORGANISASJONER, 
OG MED PRIVATE & KOMMERSIELLE BEDRIFTER



All vekst i persontrafikken (i storbyområdene) skal skje med 
kollektiv, sykkel og gange.

Nullvekstmålet



Kinderegg

1 Fylkestingsvedtak 13.juni 
Fra kollektivselskap til mobilitetsaktør



“En busstur er den 
sittende delen 

mellom to gå-turer”



Kinderegg

1 Fylkestingsvedtak 13.juni 
Fra kollektivselskap til mobilitetsaktør

2 Mobilitetsstrategi
Iverksette tiltak som endrer holdninger & adferd



Hovedmål
Iverksette mobilitetstiltak (på Nord-
Jæren) som endrer holdninger & 
adferd slik at flere begynner å gå, 
sykle og reise kollektivt”

Delmål 1
“Øke kjennskapen til og kunnskapen 
om eksisterende og nye 
mobilitetsløsninger”

Delmål 2
“Skape attraktive mobilitetsløsninger”

MOBILITETS-
STRATEGI



1 Fylkestingsvedtak 13.juni 
Fra kollektivselskap til mobilitetsaktør

2 Mobilitetsstrategi
Iverksette tiltak som endrer holdninger & adferd

3 Byvekstavtale (“Bymiljøpakken”)
Gjensidig forpliktende om transport- og arealutvikling på Nord-Jæren 
Avtale mellom Jernbanedirektoratet og Kolumbus. 
Eget definert fokus på Mobilitet
30 milliarder på 15 år  -  Bompengene stjeler overskriftene og fokuset

Kinderegg







Stavanger

Sandnes

Sola

Randaberg

30 milliarder på 15 år
• Hovedmål: 

• Nullvekstmålet
• God framkommelighet for alle trafikantgrupper, med 

hovedvekt på kollektiv, sykkel og gange, samt 
næringstransport

• 70% til kollektiv, sykkel og gange
• Hovedprosjekter:

• Bussveien
• Sykkelstamveien
• Kollektivtiltak UiS - SUS - Diagonalen - Jåttå
• Transportkorridor Vest
• E39 Smiene - Harestad
• E39 Hove - Ålgård

• Prosjektene blir finansiert av midler fra staten 
gjennom Byvekstavtalen og NTP, samt 
bompenger:

• Tette ringer, dobling av stasjoner og dobling av priser
• Typisk ansatt som kjører bil 5 dg uken = 2.100 pr mnd
• 1.oktober 2018

Forus



ARG!
nå skjer det mye altså!



HVORFOR?
gjør vi alt dette?



URBANISERING
Migrasjon. Digitalisering. Klimautfordringer. Delingsøkonomi. Automatisering. Elektrifisering. AI.

Trender som hver for seg er sterke, men sammen er de dynamitt



VANEDYR & 
KORTSIKTIGHET



NUDGING



Men, det handler strengt tatt om dette



I motsetning til dette….



…eller dette



BEDRE 
BYER



5th AVE NYC 1900



5th AVE NYC 1913



Oslo 1963



Folketeaterpassasjen  1962 Folketeaterpassasjen  i dag



Oslo 1970 Oslo 2013



Strøget, København 



Amsterdam 1980



Amsterdam 2013



Bakklandet, Trondheim, før



Bakklandet, Trondheim, nå



Bergen, Torgallmenningen 1973



Bergen, Torgallmenningen i dag



SNART…



Nye Ruten, visualisert av Spacegroup



STATUS
Hvordan står det til i regionen vår?



HØYESTE
50% av husholdningene i regionen har 2 eller flere biler

Kilde: SINTEF_RVU 2012,  Stavanger-regionen (10 kommuner)



64%
bruker bil til jobb hver dag

Kilde: TØI, RVU 2013/14, Stavanger-regionen (10 kommuner)
Bilde / Aftenbladet: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/gLVv1/Stavanger-har-like-mye-ko-som-Oslo



92%
sitter alene i bilen på vei til jobb

Kilde: SINTEF_RVU 2012,  Stavanger-regionen (10 kommuner)



94%
har gratis parkering på jobb (som de ikke må skatte av)

Kilde: TØI: “Tilgang til kollektivtransport og bruk", 2016, side 37 / 11



LAVESTE
kollektivandelen av storbyene

Kilde: Byutredningen 15.desember 2017



1 som padler til jobb



HVORDAN
i alle dager havnet vi i denne situasjonen?



AREAL
Arealplanlegging (særlig næring, og på Forus). Manglende samordnet p-politikk. Rekkefølge i utbygging. 

Kilde: Byutredningen 15.des 2017



HUS
70% av boligene er eneboliger, tomannsboliger og rekkehus

Kilde: Byutredningen 15.des 2017



VEKST
Kilde: Byutredningen 15.des 2017

Befolkningsvekst (spesielt pga. arbeidsinnvandring). Pendling. Inntektsvekst.  



PRITilrettelegging for bil, ikke kollektiv, sykkel og gange

Kilde: Byutredningen 15.des 2017



IMAGE
Innbyggerne på Nord-Jæren oppfatter kollektivtilbudet som dårligere enn det faktisk er

Kilde: TØI



= LIMET



+12,2%
HVIS VI IVERKSETTER ALLE TILTAKENE* I BYMILJØPAKKEN

ØKNING I KJØRETØYKILOMETER

Kilde: Byutredningen, 15.desember 2017

 = LANGT UNNA NULLVEKSTMÅLET (OG 66 EKSTRA 

* Bl.a Bussveien, Sykkelstamveien, Kollektivtiltak UiS - SUS - Diagonalen - Jåttå, E39 Smiene - Harestad, E39 Hove - Algård



AREAL & 
PARKERING MOBILITET

BOMPENGER 
& INFRA-

STRUKTUR

Treenighet



ENDRING
Dette kan ikke fortsette. Vi må alle gjøre ting litt annerledes i morgen enn det vi gjør i dag. 
Akkurat som disse gutta…..



Den enkle måten……



JAVEL…Så, skjer det noe i regionen vår da? Eller ligger vi på latsiden?



• Fra høsten 2018

• 6 tette bomringer

• Dobling av antall bomstasjoner

• Dobling av prisene i rushtiden

• 44 kroner, men i praksis 35,- 

• Timesregel

• maks 75 passeringer

• Betaler kun inn i sonene        
(ps: i den nordligste bomringen 
betales det inn mot Stvg)

• For en typisk bilist som kjører 
til jobb 5 dager uken i 
rushtiden, vil det koste ca 
2.100 pr mnd

Den lokale               
forpliktelsen til           
inntektene i       
Byvekstavtalen



MOBILITET
Første fylke i Norge som vedtar at kollektivselskapet 
skal bli en mobilitetsaktør



BUSSVEIEN
Europas lengste bussvei



SYKKELSTAMVEI
Stavanger - Sandnes



TOG
Første avtale mellom Jernbanedirektoratet og et kollektivselskap



BYSYKKE
Ledende i Europa på el-bysykler. 
Flere kommuner og kollektivselskaper er interessert i vår nye løsning.
Lager nå ny modell som flere byer i Europa er interessert i.
Tjenesten blir integrert i Kolumbus Billett App.
Nesten 50% økning i antall turer sammenlignet med samme tid i fjor.



HJEM
JOBB
HJEM

OVER 300 BEDRIFTER
45.000 ANSATTE





ANSATTE
Utvikling av antall ansatte
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BEDRIFTER



•  Sparring/rådgivning/dialog

• Smaksprøver på el-sykler

•  Rullende sykkelservice

• Faglige helse-lunsjer

•  Sanntidsskjermer

•  Stands/allmøter

•  Konkurranser

•  RVU

• Leasing av elsykler (ny!)

•  Mulig samarbeid med SammeVei (ny!)

AKTIVITETER





Sharing 
is caring



27.sept 2017

FABULOS
EU-prosjekt. 
Teste ut morgendagens autonome busser. 
Gjesdal er en av 6 byer. 
Kolumbus er preferred partner.



27.sept 2017

TIDSMASKIN
Bruker historiske og sanntidsdata for å predikere framtiden.
Legger vi til kjente forsinkelsesfaktorer som veiarbeid, samt 
vær, kan vi drive flåtestyring, og gi de reisende anbefalinger. 
“Ta en bysykkel, ikke en buss.”



AUTONOM



NEXT

AIRBUS

MOIA

MUSK



MOBILITETS-
PUNKT

Bare en visuell skisse av hvordan vi ser verden



27.sept 2017



Basis
Standard

Premium

Fri bruk av
buss, tog, båt og bysykkel.

10 timer leie av el-bil.
 

4 turer med taxi.

Fri bruk av
buss, tog og båt.

Fri bruk av
buss, tog, båt og bysykkel.

4 timer leie av el-bil.

Enkle abonnement



MOT & 
SAMARBEID
må til for å lykkes, også mellom offentlige og private aktører





Står i ro 95% i døgnet
1,2 personer i den når den brukes

Tar opp 14 m2

Står i kø og leter etter parkering

VANER



Friheten til 
å bevege seg







ELBIL
Er ikke det løsningen da?



AUTONOM
Er ikke selvkjørende private biler løsningen da?



Source: IDEO

DELING
“Stimuler til deling, nå”



Det handler ikke om å slutte å kjøre bil. 
Det handler om å sykle, gå og reise kollektivt når du kan. 
Og kjøre bil når du må. 

BÅDE OG



OPPSUMMERING
Verden endrer seg. Også vi må gjøre ting litt annerledes i morgen for 
å nå mål vi har forpliktet oss til, både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Dessverre starter vi noen år bak de fleste andre, og må betale ekstra 
for dårlige valg og dårlige vaner. Det vil gjøre litt vondt.

Dette krever samarbeid mellom det offentlige og det private.
På veien skaper vi enda bedre byer for innbyggerne våre. 
Sånne vi elsker når vi besøker dem i utlandet. 



espen.strand.henriksen
@kolumbus.no

Takk for meg :) 


