
Mobilitetsstrategi 
- grønnere reiser til og fra jobb

Mai 2022



Miljøvennlig transport er ett av fem viktige 
innsatsområder i kommunens klimastrategi 
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Mobilitetsstrategien inneholder tiltak som skal tilrettelegge for grønnere 
transport blant oss medarbeidere i Asker kommune 
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Hvorfor trenger vi en mobilitetsstrategi? 

• Bidra til redusert klimagassutslipp

• Bedre fremkommelighet i Asker sentrum

• Bedre helse  

• Bedre miljø og trafikksikkerhet

• Bedre tilgang på parkering for de som trenger det

• Reduserte kostnader for kommunen til bruk av privatbil i tjeneste
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Tiltak for grønnere reiser 

• Grønne reiseavtaler hvor du får godtgjørelse  

for ikke å kjøre bil  (ansatte i Asker sentrum)

• Leasingordning for deg som ønsker å bruke elsykkel (alle ansatte 

• Etablering av bilpool til bruk på jobb på dagtid 

og privat tilbud til innbyggere på kveld og i helg (Asker sentrum)

• Kriterier for tildeling av p-plasser etter behov (etter lokalt behov)

• Ny parkeringsstrategi som gir likebehandling for alle    

ansatte som benytter parkering innenfor 

sentrumsområdet
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Pilotområde: Asker sentrum
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Informasjon og dialog på workplace

Helt grønn – til og fra jobb på workplace for informasjon og dialog om 
mobilitetsstrategi og tiltak
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Grønne reiseavtaler
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Grønne reiseavtaler

Ansatte i Asker sentrum kan søke om grønne reiseavtaler

• Du får økonomisk kompensasjon for å ikke kjøre bil til jobb

• Kan kombineres med hjemmekontor

• To avtaleperioder per år (sommer/ vinter)

• Evalueres og vurderes utvidet

• Gjelder deg som er ansatt i minimum 50 prosent stilling 
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Beløper og avstander i grønne reiseavtaler
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Beløp bestemmes av reiseavstand og årstid

• Sommer: 1. april - 31. oktober

• Vinter: 1. november - 31. mars

Minimum reiseavstand må være er to kilometer, maks tellende reiseavstand er 15 
kilometer

Reiseavstand 2-7,5 km 7,5- 15 km 15 km +

Vinter kr/mnd Kr 300 Kr 600 Kr 900

Sommer kr/mnd Kr 200 Kr 400 Kr 600
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5. mai 18. mai 23. mai 1. juni

Informasjon går 
ut til alle ansatte

Søknadsfrist grønne 
reiseavtaler

Virksomhetene melder 
tilbake om antall søkere

Oppstart grønne 
Reiseavtaler (utbetaling
fra juli)

25. mai

Virksomhetene tildeles
et antall avtaler og melder
dette til HR lønn



Hvordan gjennomføres reiseavtalene?

• Ordningen administreres lokalt av virksomhetene

• Behandler søknader og administrer utbetalinger 

• Kontrollfunksjon (stikkprøver kan gjennomføres)

• Ordningen begrenses for inntil 500 personer. Fordeles på virksomheter                                        

ved behov

• Nivået på kompensasjon kan justeres ved behov

• Finansieres innenfor eksisterende ramme (virksomhetene kompenseres ved behov)
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Leasing av elsykkel
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Har du lyst å teste el-sykkel til jobb?

Leasingordningen vil fungere gjennom lønnstrekk slik at du kan skaffe 
deg en elsykkel uten å måtte ut med en høy engangssum. 

Nedbetalingen vil foregå over tre år og sykkelen kan deretter kjøpes ut for 
en mindre sum. 

Sykkelen disponeres fullt og helt av den ansatte og kan brukes til 
jobbsykling og andre private reiser og formål.
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Bedre sykkelparkering?

Dersom flere skal sykle til jobb, er 
det nødvendig med tilrettelegging 
for parkering på arbeidsplassen.  

Dersom dere ikke opplever at det er 
godt nok tilrettelagt der dere 
jobber,  kan dere gå i dialog med 
sykkelkoordinator Cato Steinsvåg 
om dette.
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Hva er beste sykkelrute fra 
hjemme til jobb? 

Hvis dere ønsker, kan det utarbeides et 
kart med sykkelruter inn til 
arbeidsplassen. 

Det samme gjelder kollektivmuligheter. 
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Tildeling av parkeringsplass 
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Kriterier for tildeling av p-plasser

Flere steder er det begrenset tilgang på parkeringsplasser for ansatte.

For å gjøre det mer forutsigbart for de som trenger å bruke bil, kan det 
innføres kriterier for tildeling av p-plasser: 

• Samkjører hele eller vesentlige deler av strekningen 

• Har ubekvem/ forskjøvet arbeidstid i forhold til tilgjengelig 
kollektivtilbud (vakt/turnus)

• Har lang samlet reisetid der reisetid med overgang til 
kollektivtransport er betydelig lenger enn uten overgang 

• Leverer barn i barnehage/skole som vanskeliggjør bruk av 
kollektivtilbud, gange eller sykkel 

• Har helsemessige forhold som ikke kvalifiserer til HC-kort
19



Parkering og betaling
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Ny parkeringsstrategi

Asker kommune fikk nylig vedtatt parkeringsstrategi:

• For å likebehandle ansatte i kommunen, innføres det betaling på 
all ansatteparkering i og rundt Asker sentrum 

• Dagspris kr. 40,- og månedspris kr. 400 (periodebillett),-. Halv 
pris for utslippsfrie kjøretøyer. 

• Oppstart av dette er i 2023
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• Reiseavtaler starter 1. juni 2022

• Bilpool kommer sommer/høst 2022

• Prioritering av p-plasser (oblater) iverksettes fortløpende                   
etter lokalt behov. Gjøres av virksomhetene. 

• Harmonisering av p-avgifter i tråd med parkeringsstrategien

• Ruter Bedrift kobles på (håper vi) 17 % ytterligere pris.

• Grønne reiseavtaler evalueres i 2024

• Virksomhetene oppfordres til å planlegge for egen mobilitet ut i fra 
lokale behov. Hvis dere ønsker, kan dere få veiledning. 
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Dette skjer fremover




