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Byutredning Grenland - holdningsskapende arbeid 
 
I forbindelse med byutredningen i Grenland beskrives her mulige tiltak ved bruk av 
holdningsskapende arbeid, samt effekter av disse. Dette er viktige tiltak for å få flere over på 
miljøvennlige transportformer. 
Det tas utgangspunkt i Bypakke Grenlands kampanjearbeidet.  Erfaringer og forventet effekt 
fra dette arbeidet kan være aktuelt også i en fremtidig byvekstavtale. 
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Tiltak holdningsskapende arbeid 
 
I Bypakke Grenland er det to hovedmålgrupper for handlingsskapende kampanjer – 
bedrifter gjennom kampanjen «Min bilfrie dag» og barn og unge gjennom «På sykkel i 
Telemark».  
«På sykkel i Telemark» har tre innsatsområder, og er navngitt som: «Alle barn sykler», 
«På farta til skolen», «Sykkelvennlige skoler» og «I bike Kjølnes». Fysisk aktivitet er som 
kjent bra både for miljøet og gir bedre konsentrasjon og læring. Holdningsskapende 
arbeid retter seg også mot befolkningen generelt. 
Tiltakene beskrives gjennom erfaringer, effekter og illustreres gjennom utvalgte oppslag 
i media. 
 
1. Tiltak gjennom «På sykkel i Telemark»   

Holdnings- og handlingsskapende arbeid tar tid, og det fordrer arbeid på flere områder 
for å skape endring i adferd. Det er ikke nok bare å skape gode holdninger, men 
holdningene må omsettes til handling om vi skal nå målene om økt andel trafikk på 
kollektiv, gang og sykkel. Bypakke Grenland i samarbeid med «På sykkel i Telemark» 
jobber på flere måter for å endre holdninger til bruk av sykkel, samt skape handling som 
følge av holdningsendringene. 
 
1.1 Alle barn sykler – grunnleggende sykkelopplæring 

Alle barn sykler er grunnleggende sykkelopplæring for å skape tryggere barn på sykkel. 
Opplæring gjøres av en ekstern aktør som kommer med egne instruktører og omfatter 
fire dager for 4- trinn, med en avsluttende sykkelprøve og oppfølgingsdag et halvt år 
etter. Samtlige barneskoler i bypakkekommunene deltar – totalt 26 skoler med 51 
klasser i 2016 og 27 skoler og 52 klasser 2017. I løpet av perioden har nærmere 5 000 
elever vært gjennom denne opplæringen. Andelen ulykker med sykkel har også gått ned 
i de årene prosjektet har vart.  
 
1.2 På farta til skolen – skaper sykkelglede og friske barn 

Kampanje med målsetning om å få barn og unge (samt foresatte) til å oppdage gledene 
og helsefordelene ved å gå og sykle fremfor å bruke motoriserte transportmidler. 
Inneholder blant annet to-ukers kampanjer vår (sykkelkampanjen) og høst (aktiv, trygg 
og miljøvennlig skolevei), der alle grunnskoler konkurrerer om å bruke beina til skolen. 
Resultatene fra hver elev føres på egne registreringskort som leveres inn til 
prosjektadministrasjonen.  
Totalt deltar 44 skoler med nærmere 10 000 elever på denne kampanjen.  
 
1.3 Sykkelvennlige skoler – reduserer sykkelbarrierer 

I tillegg går skolene gjennom et program for å fjerne fysiske og psykologiske barrierer 
for bruk av sykkel til og fra skolen, og i forbindelse med uteundervisning/ekskursjoner. I 
den sammenheng har det blitt delt ut sykkelsett til skolene som deltar. Syklene kan 
benyttes av elever som ikke har tilgang på sykkel, og slik tilrettelegges det for at skolene 
enklere kan bruke sykkel til ekskursjoner. I løpet av prosjektet er det delt ut totalt 380 
sykler til de 37 grunnskolene som er med. Syklene brukes til ekskursjoner og skoleturer. 
I tillegg har prosjektet bidratt til utvidelse av sykkelparkering. Å ha en trygg plass å sette 

https://bypakka.no/Bilfri/Bedriftskonkurranse-2017
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fra seg sykkelen er viktig for å få flere til å sykle. Totalt er det installert 2 500 
sykkeloppstillingsplasser i perioden 2013-2016 ved hjelp av belønningsmidler.  
 

Snorklipp av ordfører i Siljan kommune, Kjell A Sølverød, for innføring av sykkelvennlig 
skole. 
Tilbakemeldingene fra skolene er at dette har bidratt til økning av sykkeltrafikk på 
skolene.  Prosjektet har også to pilotskoler som har satt brukermedvirkning på 
dagsorden. Elevrådet ved Borge skole i Porsgrunn har hatt møte med kommunen for å 
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se på hvordan skoleveien og nærområdet til skolen bedre kan tilrettelegges for å bidra 
til økt trygghet og skolesykling blant elever og ansatte. Det jobbes nå med å få på plass 
en sykkelgate mot skolen (Borge skole, Porsgrunn): 
 

 
 
 
1.4 I bike Kjølnes – gir kunnskap om ungdom og sykling 

Det er kjent at andelen som benytter sykkel til og fra skolen avtar både på slutten av 
ungdomsskolen og på videregående skole. På Kjølnes i Porsgrunn ligger Kjølnes 
ungdomsskole og Porsgrunn videregående skole nært plassert. På begge skolene jobbes 
det med å utvikle kunnskap og erfaring med hvordan få unge til å fortsette å sykle på 
ungdomsskole og i videregående skole. Erfaringene skal etter hvert brukes i andre 
skoler. Som nevnt over har Kjølnes ungdomsskole en meget høy sykkelandel med hele 
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76 %. Skolen er en ressurs for Bypakke skolene ettersom de har både sentral for 
utlånsordning av sykler samt sykkelverksted. 
 

 
 
Sykkelsatsing over tid gir resultater! 
 
Sykkelandelen blant barn og unge (6-12 år) i Norge var sommer 2013/2014 (1. april til 
15. oktober) på 20 % viser tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI rapport 
1413/2015). Vi har ikke regionspesfikke tall, ettersom reisevaneundersøkelsen som ble 
gjennomført samme periode er fra 13 år og oppover, og dermed ikke dekker store deler 
av målgruppen for prosjektet. Vi gjør oppmerksom på at innhentingen av data i 
undersøkelsen til TØI er gjort fra foreldre, mens i undersøkelsen gjennomført i 
prosjektet er det barna som fyller ut målekort. Det gis også premiering til mest 
miljøvennlige klasse og skole samt beste syklende klasse og skole. Dette kan ha 
innvirkning på svarene som gis. Undersøkelsen har sterk oppslutning og er deltakelsen 
på 85 % på barneskolene og 70 % på ungdomsskolene. 
I prosjektperioden har andelen som sykler ved skolene i Grenland vært økende i alle 
aldersgrupper. I alderen 6-12 år viser undersøkelsen at andelen syklende har økt med 
11,5 prosentpoeng. Tar vi bort de yngste og ser på aldersgruppen 10-12 år har andelen 
syklende økt med 8 prosentpoeng. For de i aldersgruppen 13-15 år har andelen 
syklende økt med 6 prosentpoeng.  
• Beste barneskole var Borge skole med en sykkelandel på 54 %.  
• Kjølnes ungdomsskole ble best med 76 %. Gjennomsnittet på barneskoler er på 

32 %, mens snittet på ungdomsskoler er på 46 %.  
Dette er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet fra TØI’s rapport. Det virker dermed 
som at den store satsningen på sykkel gir uttelling på andelen syklende. Dette blir det 
spennende å se nærmere på ved en eventuelt ny rapport fra TØI om barns aktiviteter og 
daglige reiser.  
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2. Tiltak gjennom «Min bilfrie dag» 

Kampanjen med arbeidstittelen «Min bilfrie dag» (kampanjestrategi per 02.03.2015) 
skal bidra til å redusere biltrafikken ved at flere velger miljøvennlige transportmidler til 
og fra jobb minst én dag i uka. Bakgrunnen er målet for belønningsavtalen er at veksten i 
persontransport skal tas av kollektivtransport, sykling og gange. 
 
2.1 Bedriftsnettverket i Min bilfrie dag 
 
Klart definerte målgrupper øker sannsynligheten for å lykkes med en kampanje, og å 
spisse budskap og tiltak. Arbeidsreiser utgjør en stor andel av trafikken som gjøres på 
hverdager. For å nå direkte ut til denne målgruppen ble det opprettet et bedriftsnettverk 
med utvalgte bedrifter. Vi har i dag 13 bedrifter i nettverket, blant dem den største 
arbeidsplassen i Grenland, Sykehuset Telemark Helseforetak. 
I 2016 og 2017 har vi hatt ulike tiltak for å styrke dette samarbeidet. Effektmål er at 
flere velger en bilfri dag i uka og skaffe flere bilfrie-dag-bedrifter. Blant flere tiltak er 
disse: 

• Konkurranse om hvilken bedrift som har syklet mest, premier. (2016)  
• Markering av Verdens bilfrie dag 22. september: Ta et bilde av din bilfrie reise og 

legge ut på enten Instagram eller på Facebook med emneknaggen 
#bilfrigrenland. 
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• Bedriftene konkurrere om flest bilfrie reiser til jobb ved å registrere seg online og 
med mobilen. Enkeltpersoner premieres, og bedrifter. Ukepremier og 
hovedpremier.  

• Vårklargjøring og vinterklargjøring av sykler til ansatte i bedrifter i nettverket. 

 
2.2 Utvide alternativer til bil 
 
Grenland er en region som virkelig har tatt seg opp i forhold til arrangementer de senere 
årene. Det kommende året er det både Greenlightdistrict kunstfestival, Porsgrunn 
Internasjonale teaterfestival, Skien Live, Porsgrunnsfestivalen og MerSmak for å nevne 
noe. Selv om ingenting er landet kunne det være interessant å se på muligheten for å 
profilere alternativer til bil eller «min bilfrie dag» i forbindelse med disse 
arrangementene. 
 

SYKKELSVERM: Når kunst-Norge kom til festivalen Greenlightdistrict i Grenland ønsket man å gi 
deltakerne et grønt valg, også når det gjelder transport. Som en sykkeltur fra Skien til Porsgrunn. 
Sykkelstuntet SVERM involverte Bypakke Grenland, På sykkel i Telemark og Porsgrunn og Skien 
kommune 
 
3. Befolkningen generelt 

Kampanjemidlene ble i 2016 benyttet til markedsføringsaktiviteter for busstilbudet 
samt gratis buss to lørdager før jul. Det ble også brukt midler på annonsering i 
nettaviser og papiraviser samt plakater i bussene. Da Nettbuss i 2017 har satt av 
betydelig midler til markedsføring av busstilbudet blir det mer naturlig å prioritere 
sykkel og gange i større grad. Blant annet ved å gjøre åpninger av snarveier og gang- og 
sykkelstier til kampanjearrangementer. 
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Følgende tiltak ble gjennomført i 2016: 
 

• To reklamefilmer om å sykle til jobben «Vi heier på hverdagssyklisten». Delt i 
sosiale medier. 

• Utdeling av smoothies til syklende i forbindelse med oppstart av Sykle til jobben 
kampanjen. 

• Annonsering på Facebook, nettaviser og papiraviser. 
• Underholdning på bussene i Grenland i to omganger (totalt mer enn 1500 

passasjerer: 
• September – Kulturskolene i Porsgrunn og Skien deltok med dansere innen 

hiphop og klassisk dans, klovner, trekkspill og band som spilte på bussene. I 
tillegg var det diktopplesning av en fra Grenland Friteater. 

• November – Grenland Friteater tok med kjente og kjære figurer fra sine 
oppsetninger og inntok bussene i Grenland. 

• Sponsing av deltakeravgift i Sykle til jobben. 
• Oppmaling av flere «Takk for at du sykler» rundt i Grenland. 
• Vårklargjøring av sykler/sykkeldag i Porsgrunn og Skien sentrum med mekking 

og ferdighetsløyper. 
• Sykkellykt- og refleksaksjon på Luciadagen, samt utdeling av lussekatter og gløgg 

til gående og syklende i Skien og Porsgrunn. 
• Konkurranser på Facebooksidene til Porsgrunn, Siljan og Skien kommune – vinn 

periodekort 
• 10-kronerskampanje på buss i forbindelse med oppstart av bommer understøttet 

av annonser i aviser, nettaviser og på buss. 
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4. Bruk av media 

I flere år har det vært jobbet tett opp mot media. Vi skal være åpne og dele både positiv 
og negativ informasjon. Dette har resultert i et etter hvert godt forhold til media, som gir 
god uttelling i form av mange og gode redaksjonelle oppslag. Koblingen mellom 
kommunikasjonsjobb og kampanjearbeid har vært essensiell for å skape den 
oppmerksomheten vi har fått i media. 

 
5. Effekter 

Å måle resultater av kampanjearbeid er alltid vanskelig. Ulike faktorer kan bidra til 
holdnings- og handlingsendring. 3. oktober 2016 startet bominnkrevingen i Bypakke 
Grenland.  Bominnkrevingen generelt har redusert biltrafikken med 4,3% sammenlignet 
med samme periode i 2016 da innkrevingen ikke hadde startet.  En kan også si at det de 
siste årene har blitt større fokus på et grønt skifte, og at det også vil medføre både 
holdningsendring og handlingsendringer i samfunnet generelt. 
Innbyggerundersøkelsen om Bypakke Grenland fra januar 2017 viser at det det fortsatt 
størst andel negative assosiasjoner, men en viss økning i tillitten til Bypakke Grenland. 
Signifikant flere som tror nå at bypakka vil gjøre Grenland til et bedre sted å bo i selv om 
bompenger, høye kostnader og økte skatter/avgifter er fortsatt de faktorene som 
publikum primært forbinder med Bypakke Grenland. 
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I Bypakke Grenlands kommunikasjonsstrategi (2017-2021) heter det derfor at våre 
kommunikasjonsmål er blant annet: 
 
• Flere skal få kunnskap om bypakka og prosjektene: Flere prosjekter er 

gjennomført og gir synlige resultater 
• Vi skal få oppmerksomhet på gode løsninger og bort fra fokus på bompenger 
• Vi skal gjøre det lettere for folk å velge den grønne transporten som passer dem 

best 
 


