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Aktivitetstransport



Stabæk 
Januar 2018

Vålerenga
Oktober 2018

Fet 
November 2018



Bærum kommunes forslag til Klimastrategi 2030

«I 2025 skal 
andelen av 
personreiser 
med kollektiv, 
sykkel og gange 
være 60 %». 



Målsetting
Bærum Kommune, Ruter og Stabæk Fotball

 Redusere bilbruk

 Innarbeide gode reisevaner hos barn og unge

 Bidrag til økt kollektivbruk også utenfor fritidsaktivitet

 Trygge og gode oppvekstvilkår

 Utvikle et fleksibelt og differensiert kollektivtilbud

 Flere og mer fornøyde kunder



https://tv.nrk.no/serie/dist
riktsnyheter-

oestlandssendingen/201
803/DKOA99032318/avs

piller#t=3m51s

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/201803/DKOA99032318/avspiller#t=3m51s


99 % 
er godt fornøyd 

med tilbudet 

93 % 
ville hentet barna 

med privatbil



Aldersvennlig transport



Bydel Nordre Aker 
September 2017

Bydel Sagene 
November 2018

Bydel Vestre Aker 
Januar 2019



 Alders- og demensvennlig bydel 
 Miljøgevinst
 Frihet for innbyggere 
 Bærekraftig bevegelsesfrihet
 Økt aktivitet og økt sosialisering 
 Bedre helse og økt livskvalitet
 Reduserte kostnader 
 Mobilitet for alle

Bakgrunn og målsetting



https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-
oestlandssendingen/201809/DKOA9

8092018/avspiller#t=1m43s



Brukerne er svært 
fornøyde med tilbudet!

 «Dør-til-dør»

 Tilpasset det behovet de har

 Mobilitet

 Økt aktiviteten ut av hjemmet



«Dette tiltaket er helt fantastisk. I denne 
bydelen er det kronglete å komme seg til og 
fra, og det er ofte langt til 
kommunikasjonsmidler. Her oppe kommer 
også ofte snøen og glatta fortere enn andre 
steder i byen, sier hun».

(Lisbeth Medbøe Risnes til Akersposten 4 januar 
2019)



Videre pilotering

 Utvikle et fleksibelt, differensiert, 
individtilpasset og 
samfunnsriktig tilbud 

 Oppnå en bærekraftig modell for 
bestillingstransport som kan 
skaleres
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