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Meld. St. 21 (2012) 

• Mål at veksten i persontransporten i 

storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange.

• Kommunene har en sentral oppgave i å 

redusere transportbehovet gjennom en 

samordnet miljø-, areal- og 

transportplanlegging, å legge til rette for 

kollektivtransport og å benytte andre 

virkemidler som påvirker valg av 

transportform.

Frivillige Askerborgere

+ 

Belønning

=

Økt grønn mobilitet ?



Beliggenhet
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Mål transport

• Redusere klimagassutslipp 

fra transport 

til/fra barnehagen i forhold til 

vanlig situasjon i området

• Invitere til bruk av 

miljøvennlige transport-

former for foreldre, barn og 

ansatte

Utgangspunkt: 

80 % levering og 

henting med bil 

http://bilinord.no
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Fysiske tiltak

Sykkel-

parkering

SYKKEL

• 40 sykler,15 sykkelvogner, stort sett under tak

• Gode garderober for ansatte

• Sykkelparkering rett ved inngangen

• Bilparkering 150 m unna

Bilparkering      

(22)

BIL

• Noe begrensning  i p-plasser (30 % under p-norm)



Men hvordan få med folk?

• Frivillig prøveprosjekt (1-2 år)

• Invitasjon via barnehageopptaket

• Sponsing til 
• el-sykkel, sykkelvogn, piggdekk

• månedskort

• klippekort i svømmehallen (gående)

• Deltakerne må 
• La bilen stå vår, sommer og høst 

• Kjøre minst mulig vinterstid

• Prosjektet er delfinansiert av Klimasats 

(Miljødirektoratet)



32 stykker er med!

• 23 familier
• 13 sykler

• 3 går

• 7 tar kollektivtransport

• 9 ansatte
• 6 sykler

• 3 tar kollektivtransport



Lånesykler
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2 til bruk i barnehagen 2  til utlån til familier



Erfaringer så langt

Avgjørende at ledere 
i barnehagen er positive 

til prosjektet 

Folk liker 
belønning! 

Positivt med valgfrihet 
(sykkel, gå eller kollektivt)

Motivasjonen for å 
delta er variert 

(… handler sjelden kun 
om klimagassreduksjon)

Årets vinter og 
anleggsarbeid gir 
noen utfordringer 

Elsykler gjør terskelen 
for sykling lavere

Pågående spørreundersøkelse til deltakerne vil snart gi flere erfaringer



Har vi klart å endre noen vaner?
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https://cnyeasker.cchallenge.no


