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Mobilitetspunkt og pakkeautomater 
(øverste bilde fra Kolumbus)

▪ Mobilitetspunkter er steder hvor delte 
transportmidler og andre tjenester er 
samlokalisert

▪ f.eks. bysykler, sparkesykler, sykkelparkering, 
delingsbiler og høyfrekvent kollektivtransport

▪ pakkeautomat, take away, miljøstasjon, mm.

▪ → enklere å bytte mellom ulike transportmidler

▪ → kan gjøre hverdagsreisen uten privatbil enklere 
fordi man får utført flere hverdagsoppgaver på sin 
reise

▪ Mobilitetspunkter plasseres på steder hvor folk 
ferdes

▪ i nærheten av arbeidsplasser, boligområder, 
kjøpesenter (bydels- og lokalsentre)
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Retningslinje om mobilitetspunkt 
(ny i gjeldende plan)

Retningslinjer for mobilitetspunkt (2.3.1.3)

1. Det bør planlegges for mobilitetspunkt nær bydels- og 
lokalsentrene i kommunen. 

2. Det kan etableres mobilitetspunkt i nabolag. Det vil si 
steder der mange passerer i et boligområde og lokale 
målpunkt som lokal service/nærbutikk, kollektivholdeplass, 
skole, idrettsområde, kirke, miljøstasjon osv.

3. Det kan settes av areal til felles sykkelordning, 
sykkelparkering, felles bildeleordning (i eller i nærheten) og 
informasjon om transport og mobilitetstjenestene i området. 
Det kan videre settes av areal til hentested for pakker, 
servicestasjon for sykkel, ladepunkter mv. 
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Stavangers første mobilitetspunkt 
på Hillevåg torg

▪ Et Klimasats-prosjekt (2019)

▪ Det ble plassert ut

▪ elektriske bysykler, el-sparkesykler, ekstra 
sykkelparkering, to elektriske delingsbiler

▪ høyfrekvent kollektivtransport var til stede

▪ andre tjenester som pakkeautomat fra Posten

▪ miljøstasjon og take away var til stede

▪ Det etableres flere mobilitetspunkter fortløpende

▪ pakkeautomat på to av de nye punktene

▪ 26 pakkeautomater på privat grunn
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Fordeler med pakkeautomater 
på mobilitetspunkter

▪ Samlokalisering er positiv

▪ man får utført flere hverdagsoppgaver på sin reise

▪ kan bidra til økt gange, sykling og kollektiv

▪ Nettbutikk-kunder unngår henting av pakker i «Post i 
butikk»

▪ ofte lengre avstander → bil

▪ slippe å gå inni en butikk eller på et kjøpesenter

▪ Logistikkleverandører unngår kjøring til og fra 
boligområder (hjemlevering)

▪ mindre lokale utslipp

▪ bedre trafikksikkerhet
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Utfordringer med 
pakkeautomater

▪ Pakkeautomater kan påvirke funksjonen til et 
sted

▪ noen kunder bruker fremdeles bil

▪ kan skape trafikkfarlige situasjoner

▪ kan virke mot sin hensikt

▪ Pakkeautomatene er søknadspliktige etter 
Plan- og bygningsloven

▪ ingen av automatene i Stavanger er blitt 
omsøkt

▪ Andre leverandører har tatt kontakt og vil 
sette opp sine pakkebokser

▪ → Stavanger venter på policyen vedrørende 
nøytrale pakkebokser som for øyeblikket 
utvikles av Bærum kommune
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Takk for oppmerksomheten

Imme Dirks Eskeland

Rådgiver

Bymiljø og utbygging

avdeling for Klima og miljø

__________________________________

T: +47 51 50 82 52

www.stavanger.kommune.no
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