
”Jeg kjører 

grønt”

– Du parkerer bilen – vi 

gir deg garantert gevinst!



Hvorfor…

”Ville det, tenke det, 

ønske det 

– men gjøre det???”

Målgruppe: Du som bruker bil til jobben!



Hvem kan delta?....

Du som

- vanligvis kjører bil til jobb (3 dager i uka eller mer).

- vil prøve å sykle, gå eller ta buss til jobb hver dag en 

måned.

- ikke har deltatt før. 

-vil bli med på en enkel nettbasert 

spørreundersøkelse etter kampanjeslutt. 

-vil motta en flott premie!

Du kan bruke Park’n Ride – men avstand 

må være minimum 3 km fra arbeidssted.



Evaluering av JKG 2007 (TØI)
• Nærmere 400 deltakere

• 4 av 5 valgte å sykle.

• 8 av 10 deltakere kjørte bil 3-5 dager i uka før 
kampanjen.

• God effekt mht endring av transportvaner: 
– 57% av dem som kjørte bil 3-5 dager i uka før 

kampanjen sier at de alltid eller ofte vil sykle i 
sommerhalvåret. 

– Ca. 30% sier de vil endre transportform hele året.

– Størst endring: bil til sykkel (50%).

• Kampanjedeltakerne mener JKG bør gjentas.



Hva…

…gjør du?

1. Melder deg på elektronisk på nettsiden 

www.jegkjorergront.no Frist fre.28. aug.

2. Sykler og busser til jobb
- 4 arbeidsuker (14.09 til 9.10 evt 16.10. v/høstferie)

3. Fører egen aktivitet på papirskjema, 

registrerer dette elektronisk på 

nettsiden til slutt (innen 23.10.)

3. Besvarer elektronisk spørreundersøkelse

- Målgruppe: Du som bruker bil til jobb!

http://www.jegkjorergront.no/


Hva… …får deltakerne?

Syklister/gående: Utstyrspakke til en verdi av kr 700,-

Flott sykkeljakke! I tillegg hjelm/lykt til syklister 

og treningslue/ryggsekk til gående. 

Buss: Gratis busskort i 1 mnd

God helse, og sparer miljøet og lommeboken! 

Positivt for Hjerte/kar, fysisk ytelse øker, gunstig for blodtrykket, motvirker diabetes, bra 

for hofter og knær, mindre stress, øker levealderen med 3-4 år (Dansk undersøkelse –

15000 personer)

-Premier: Hentes på din sektor 

fra 14. sept (busskort: uken før).



Hvor henter du busskort/utstyr?

SEKTOR UTLEVERINGSSTED KONTAKTPERSON

Rådmannens stab ++ Skranken Byhallen Åse Føreland Velle

Barnehageetaten Ekspedisjonen Barnehage-etaten Mariann Digervold

Helse- og sosialsektoren DuViTo? Tove Merethe Næss

Kultursektoren Ekspedisjonen Kultursektoren, 2. etg Fvn-bygget Judith Wårøy

Teknisk sektor Bjørg Tveiten, 5. etg. Teknisk sektor, Tollobdgt 22 Bjørg Tveiten

Administrasjonssektoren Ekspedisjonen kemnerbygget Ulf R. Nilsen

Skoleetaten Ekspedisjonen skoleetaten Anita Nyheim



Du har allerede forstått det og sykler, spaserer eller 

bruker buss til jobb –

Vi vil oppfordre bedriften din til å premiere dem som 

allerede kjører grønt.

Du kan verve bilister på din bedrift 

og få vervepremie. Sørg for at den 

du verver skriver ditt navn når 

han/hun registrerer seg på nett. 



Hva skjer

…fremover

- Påmeldingsfrist fredag 28. august

-Utdeling av premier fra 14. sept sektorvis (busskort uken 

før).

-….sykling og bussing fra 14. september

-Kampanjeslutt 12. (19.) oktober

-Registrere din aktivitet på nettsiden (innen 23.10.)

-Elektronisk spørreundersøkelse om deltakernes 

erfaringer senhøstes 2009.



What’s in it for me??

Bare 20 dager

Du får testet og får erfaring

Bevisstgjøring på nye muligheter

Gir oss mulighet for kanskje å komme med nye tilbud 

(vi får informasjon via spørreundersøkelse etter 

kampanjeslutt). 

Bidrar til en bedre hverdag for deg, bedriften, 

samfunnet og klimaet! 

1 stk. buss = 45 stk. biler



Hvor

…kan vi finne informasjon

www.jegkjorergront.no

eller



”Jeg kjører grønt”

Presentasjon av nytt konsept



Hensikt med kampanjen
• Gi et positivt tilbud i forb. med 

bompengeøkning

• Videreføre ”suksessen” med JKG: 
Endre transportvane

• Oppmuntring til dem som allerede 
kjører grønt 

• Forlenge sykkel/gå/buss-sesong

• Få inn miljøvennlig transport på alle 
reiser- ikke bare jobb



Målgrupper
• Bilister

• Ikke-bilister

• Bedrifter

• Alle ATP-kommuner



Konsept

www.jegkjorergront.no
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Registrering av aktivitet

www.jegkjorergront.no

Oktober Jobb / skole Handel Trening Annet Sum dag

1 1 1 2

2 1 1 2

3 1 1 1 3

4 0

5---- 1 1 2

Sum uke 9

•Påmelding, ukeregistrering og sluttregistrering på nett

•Daglig registrering på papirkskjema 



Premier:
• Evt påmeldingspremie i august ifm bompengeøkning

• Ukespremier: ca 700-1000kr (gavekort)

• JKG sykkeljakker og evt hjelm (verdi 3-400 kr)

• Bronse- sølv- og gullpremier til slutt 

• Vervepremier: JKG treningsdress

www.jegkjorergront.no

August September Oktober November

Bompenge-

økning

27. 

Påmeldings 

frist først til 

mølla

Mobilitets uka

16.-22.

22. Påmeldingsfrist 

sykkeljakke

Ukespremier trekkes hver uke: de som har registrert aktivitet

Forlenge grønn 

sesongHøysesong bilister

26. Trekning 

hovedpremier

m
a

rk
e

d
s
fø

ri

n

16.: Start 

markedsføring



Bedriftssatsing

• Beste bedrift ukentlig

• Vandrepokal, ekstra premie til bedriften

• Følges opp i media med bilder og grafikk

• Bruker bedriftskontakter aktivt

• Konkurranse mellom bedrifter


