Bærekraftig mobilitet:
Kunnskap om innovative tiltak
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Bakgrunn
Det er en sterk utvikling i smarte og innovative tiltak i forvaltningen av mobilitet i
norske byer. Det jobbes med både fysiske tiltak, teknologitiltak, samt samarbeidsog organisatoriske tiltak. Det pågår mye innovasjon og utprøving hos både statlige
aktører, fylkeskommuner, kommuner, kollektivselskaper og private
mobilitetsaktører.
Denne rapporten er bestilt og finansiert av Statens vegvesen, som har sektoransvar
for helhetlig bypolitikk og rollen som kollektivdirektorat.
Bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er overordnede føringer for innsatsen. De er brede og omfavner
mye. For Statens vegvesen er følgende konkretiseringer viktige:
•
•
•
•
•
•
•

nullvekst i personbiltrafikken i de større byene,
økt andel aktiv transport (sykkel, gåing) av hensyn til helse
nullvisjonen for ulykker med død og varig skade
reduserte klimagassutslipp, herunder mål om skifte til nullutslippskjøretøy
attraktive sentrumsområder (konkurransekraft for næringslivet)
redusert luftforurensning og støyplage fra motorisert trafikk
ivareta biologisk mangfold, kulturmiljø og kulturminner

For å bidra til å styrke og spre innovasjon og bærekraftige løsninger har Vegvesenet
behov for å få en oversikt over status for innovative mobilitetstiltak i norske byer.
Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap om dagens situasjon og
prosjekter.
• Hente inn informasjon og skaffe oversikt over innovative tiltak for bærekraftig
mobilitet som er tatt i bruk eller er i ferd med å tas i bruk i norske byer.
• Utarbeide en analyse basert på kartlagte innovative tiltak, og på hvilke
fagområder/tema en finner lite innovasjon.
Utover dette lå det også til grunn noen ulike problemstillinger som var ønsket belyst.
Dette var knyttet til hvilke resultater og erfaringer som foreligger, innovasjonsaktivitet
knyttet til ulike temaer og mål, avdekke barrierer som hindrer innovasjon, og vurdere
grunnlag for erfaringsdeling.
På de neste sidene beskrives kort hvordan arbeidet har blitt gjennomført.

Måloppnåelse krever innsats på en lang rekke områder. Tiltak rettes i særlig grad
mot byer, og infrastruktur og transport er sentrale elementer i dette arbeidet.
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Gjennomføring av kartlegging og analyse
1

2

3
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Kartlegging

Intervjuer og verksted

Analyse

Rapport

Manuell
innsamling av
tilgjengelig og
publisert
informasjon.

Ekstern input
og
erfaringsdeling
gjennom
intervjuer.

Tematiske
analyser av
innsamlet data
og kunnskap.

Henvendelse til
aktører og nettverk
med forespørsel
om informasjonsbidrag gjennom
nettskjema.

Verksted med
fokus
på rollen til
Statens
vegvesen.

Kvalitative og
skjønnsmessige
vurderinger
basert på innspill
i intervjuer og
workshop.

Oppsummering av analyser,
funn og vurderinger innenfor
rammene av bestillingen av
utredningen.
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Gjennomføring av kartlegging og analyse
Kartlegging
Informasjon om relevante prosjekter er innhentet gjennom to ulike metoder.
Det er gjennomført en manuell informasjonsinnhenting med nettsøk og
rapportgjennomganger, og gjennom dette samlet oversikt og kunnskap om
relevante prosjekter basert på tilgjengelig informasjon.
I tillegg er det gjennomført en nettbasert undersøkelse med innhenting av
informasjon fra prosjektansvarlige i ulike prosjekter, for å skaffe oversikt og
informasjon om prosjekter utover det som finnes publisert eller lett tilgjengelig
informasjon om. Informasjon om utredningen og henvendelse om behov for
kunnskap om relevante prosjekter ble distribuert bredt til ulike relevante
organisasjoner, virksomheter, nettverk og miljøer nasjonalt. Henvendelsen inneholdt
oppfordring om bidrag med informasjon fra de som hadde vært involvert i relevante
prosjekter de siste årene. Informasjonen ble samlet inn gjennom et nettskjema med
svarkategorier tilsvarende manuelt innsamlet informasjon.
I nettskjema er det utover prosjektinformasjon også bedt om utvalgte
erfaringsbaserte vurderinger fra respondentene, blant annet om barrierer. Dette er
informasjon i karleggingen som kun er knyttet til prosjektene som er samlet inn via
nettskjemaene.
Sannsynligvis finnes det flere aktuelle prosjektaktiviteter gjennomført de siste årene
som ikke er fanget opp, men oversikten gir et godt bilde av dagens situasjon. Samlet
oversikt er sammenliknet med andre liknende kartlegginger siste årene som en
kvalitetssikring på at tidligere kjent informasjon ikke er utelatt.

Intervjuer og verksted
I etterkant av prosjektkartleggingen ble det gjennomført dybdeintervjuer med tosifret
antall utvalgte prosjektrepresentanter, med fokus på opplevde barrierer i prosjektene de
har vært en del av. Intervjuobjektene representerte ulike typer aktører, både Statens
vegvesen, fylker, kommuner, kollektivselskaper og private aktører. Et utvalg av
personene deltok også i en felles workshop der barrierer var tema, og der Statens
vegvesen sin rolle også ble drøftet.
Analyse
Det er gjennomført både kvantitative og kvalitative analyser av den informasjonen som
er innhentet i prosjektet.
Kartlegging og innsamling av ulike kategorier med informasjon for prosjektene har gitt
grunnlag for en samlet tematisk analyse av ulike temaer ønsket belyst i prosjektet
(bestilling). Innspill i intervjuer og workshop sammen med gjennomgang av relevant
faglitteratur har gitt grunnlag for mer kvalitative vurderinger om utfordringer, muligheter
og roller.
Rapport
Rapporten oppsummerer hovedfunn og vurderinger. Rapporten gir en oversikt over
aktivitet relatert til innovative tiltak for bærekraftig mobilitet og belyser aktuelle temaer
som grunnlag for videre arbeid innenfor dette utviklingsområdet. Innhold og disposisjon
på rapporten er basert på opprinnelig bestilling for utredningen, og behandler tema
innenfor rammene av oppdraget.

Det finnes ulike definisjoner på hva innovasjon er og hva som gjør et prosjekt
innovativt. Det er ikke valgt en bestemt definisjon som ramme for utvelgelse i denne
utredningen, men samlet prosjekter der prosjekteier selv definerer prosjektet som et
innovasjonsprosjekt. Det vil derfor være noe ulik grad av innovasjon i prosjektene.
En vurdering om innovasjonsgrad og videre drøfting av dette er noe som kan
vurderes å gjøres i forlengelse av denne utredningen, da dette er en relevant
problemstilling.
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Sammendrag
Oppdraget
I arbeidet med å analysere og vurdere aktuelle problemstillinger knyttet til innovative
tiltak for bærekraftig mobilitet er det gjennomført en kartlegging av prosjekter og
tiltak innenfor dette feltet de siste fem årene. Totalt ble det identifisert 116 prosjekter
og tiltak. Sannsynligvis finnes det også flere aktuelle prosjektaktiviteter gjennomført
de siste årene som ikke er fanget opp, men oversikten gir et godt bilde av dagens
situasjon.
Funn
Analysen av tiltakene viser at det er god spredning av innovasjon på dette feltet,
med prosjekter og tiltak innenfor et stort spekter av temaer. Kollektivtransporten
skiller seg tydelig ut som det området med høyest innovasjonsaktivitet.
Geografisk er det også god spredning av aktiviteten på tvers av alle fylker, og i
kommuner av ulik størrelse. Som forventet er det høyest konsentrasjon av aktivitet i
de største byregionene.
De aller fleste tiltakene har en bred målgruppetilnærming. Hvorvidt dette betyr at de
inkluderer bredt eller om målgruppene er uklare, er usikkert.
Kartleggingen viser at det er særlig stort fokus på utvikling av nye typer tjenester
innenfor bærekraftige mobilitetstilbud. Samtidig ser man at digitalisering er en
sentral del av arbeidet med bærekraftig mobilitet, og at utvikling av ny og tilpasset
infrastruktur pågår. Videre er innovasjon relatert til regulatoriske forhold, regelverk
og organisering, en del av aktiviteten, men peker seg ut som de områdene med
lavest aktivitet.
Barrierer for innovasjon
Regulatoriske forhold og organisering er de områdene som mange peker på som
utfordrende i arbeidet med innovasjon. Sammen med økonomi er disse temaene de
som oftest pekes ut som barrierer i innovasjonsarbeidet. Et gjennomgående tema
relatert til regelverk er at ny teknologi krever endringer i regelverket, og at
endringene går for langsomt til å danne gode rammer for innovasjon og pilotering.
Relatert til temaet organisering følger både problemstillinger knyttet til hvordan man
jobber sammen både i og på tvers av organisasjoner og fagmiljøer, og
problemstillinger knyttet til kompetanse innenfor organisasjoner og fagmiljøer.

Et sentralt stikkord som ofte nevnes i denne sammenhengen er hvordan kundeperspektivet krever samordning på tvers av tjenester og aktører, og utfordringer knyttet
til dette. For offentlige og statlige aktører, herunder Statens vegvesen, pekes det på at
kundeperspektivet i en del tilfeller utfordrer både tradisjonelle tilnærminger til hvordan
oppgaver løses og samtidig de ulike «siloene» som eksisterer på tvers av etater og
mellom offentlig sektor og private aktører.
Anbudsprosesser og konkurransekrav pekes også på som utfordringer. Det pekes blant
annet på store regionale forskjeller i hvordan offentlige aktører agerer. Dette oppleves
som utfordrende og tidkrevende for innovative tjenestetilbydere og aktører som utvikler
nye typer tilbud innenfor det nye mobilitetsfeltet. I en del tilfeller er også manglende eller
dårlig tilpassede rammer for innovasjon en utfordring.
Aktivitetsnivået knyttet til ulike piloter oppleves som stort, men en utfordring som
fremheves av mange er skalering av tiltak fra pilot til permanent tiltak og/eller økonomisk
bærekraftige tjenester og tilbud. Manglende eller underutviklet forretningsmodell virker å
være en generell utfordring som står i veien for skalering av tilbud og tjenester. Dette
kan henge sammen med manglende kundeorientering i tidlig fase av en del av
prosjektene.
I kommunene, og særlig de mindre, fremheves særlig mangel på kompetanse og uvante
prosesser som krever mye modning internt i organisasjonene som en utfordring.
Fordelen med de mindre kommunene er kortere beslutningsveier og ofte enklere å få til
en dialog internt på tvers av enheter og avdelinger siden organisasjonen er mindre.
Statens vegvesen sin rolle
Statens vegvesen har en sentral rolle innenfor transportsektoren, og kan fylle ulike roller
i arbeidet med å videreføre og forbedre arbeidet innenfor sitt fagansvar. Vegvesenet har
blant annet en viktig rolle i å sørge for oppdatert regelverk og tilpasset myndighetsutøvelse. Andre viktige roller vil være å samhandle godt med andre etater, sørge for
gode kriterier for prosjektvalg og evaluering av piloter, sørge for god informasjonsflyt om
piloter, være kompetanseressurs og utvikler, og være en nyttig samarbeidsaktør i
transportprosjekter.
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Innledning
Dette arbeidet har identifisert i overkant av hundre ulike innovative prosjekter og tiltak for
bærekraftig mobilitet som er gjennomført de siste årene eller som er under utvikling.

Som grunnlag for arbeidet med å analysere og vurdere aktuelle
problemstillinger knyttet til innovative tiltak for bærekraftig mobilitet, er det
gjennomført en kartlegging av prosjekter og tiltak innenfor dette feltet de siste
fem årene. Både gjennomførte og pågående prosjekter er kartlagt.
Prosjektene som er kartlagt skal både ha et element av innovasjon ved seg,
og ha til hensikt å bidra til mer bærekraftig mobilitet.
Kartleggingen og innhenting av informasjon er gjennomført både som
skrivebordstudie med nettsøk og gjennomgang av relevante rapporter, og
gjennom distribusjon av et nettskjema for utfylling av informasjon og
innrapportering av prosjekter fra prosjekteiere. Invitasjon til å bidra med dette
ble distribuert bredt, og med direktehenvendelser til aktuelle offentlige og
private virksomheter, fagmiljøer og nettverk i hele landet.
Totalt ble det identifisert 116 prosjekter og tiltak som svarte til kriteriene.
Sannsynligvis finnes det også flere aktuelle prosjektaktiviteter gjennomført de
siste årene som ikke er fanget opp, men oversikten gir et godt bilde av dagens
situasjon.
En oversikt over alle prosjekter og tiltak med tilhørende prosjektinformasjon og
lenke til rapporter der det finnes, ligger som vedlegg til rapporten. På de neste
sidene er et lite utvalg presentert kort. Utvalget illustrerer både variasjon i
typer tiltak og geografisk spredning av denne typen tiltak.
Kartleggingen legger grunnlag for analysene og vurderingene som
presenteres i de påfølgende kapitlene.
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Prosjekteksempler
1

Aldersvennlig transport i Oslo (Rosa busser)

2

Europas første selvkjørende buss på bestil ing

3

Fv.120 Proaktiv trafikkstyring

4

Varelogistikk i E18 Vestkorridoren

5

Busskapasitetsindikatoren i AKT reiseplanlegger app

6

Leie kommunens biler på kveldstid

7

Vy Grønn Reise

8

Vy tester smartere togbil ett

9

HjemJobbHjem
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Aldersvennlig transport i Oslo (Rosa busser)
Oslo
Prosjektets formål er å øke bevegelsesfrihet gjennom å bidra til at flere eldre kommer seg
ut (på besøk eller en tur) for å sikre bedre helse og økt livskvalitet for denne gruppen.
Rosa busser er en dør-til-dør-bestillingstransport med fleksibelt reisetidspunkt og
opererer mandag-lørdag mellom kl. 10.00 og 18.00 (bestillingen må skje mellom 9.00 og
17.00). Tjenesten er tilgjengelig for kunder fra 67 år og oppover, og bussene er tilpasset til
bruk av rullator og rullestol. Tjenesten prises som vanlig Ruter-tilbud i Oslo gjennom
enten engangsbillett eller månedskort. Personopplysninger om brukeren registreres ved
første bestilling på telefon eller i RuterBestilling-appen.
Tjenesten testes nå i en rekke bydeler: Alna, Bjerke, Nordre Aker, Vestre Aker, Sagene,
Ullern og Marka (Sørkedalen, Solemskogen og Maridalen). Brukeren kan reise fritt på
tvers av bydelene.

Målgruppe

Tematikk
• Delemobilitet
• Service

Eldre

• Bestillingstransport
• Kollektivtransport

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen (via KS.no)

Lignende prosjekter
Prosjekt

Aldersvennlig

67pluss i Trondheim

X

On-demand bestillingstjeneste – minibussen kjører når det passer
deg! (Vestfoldbyene)
HentMeg i Kongsberg (Brakar)

X

Distriktstaxi Vega

X

Akt Svipp - samkjøringsprosjekt i Vågsbygd

X

Flex- og Bestillingsruter i Mjøsbyene
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Europas første selvkjørende buss på bestil ing
Trøndelag - Trondheim
En selvkjørende buss på bestilling ble testet på Øya i Trondheim. Tjenesten var
tilgjengelig i to måneder i høsten 2020. Formålet med prosjektet var å evaluere hva
selvkjørende kjøretøy kan bidra med i hverdagslogistikken i et byområde.
Tilbudet var basert på faste holdeplasser, men uten noe fast rutetabell. Bussen kjørte
etter et kart basert på sensorteknologi og selv beregnet raskeste vei for turen. Reisen
kunne bestilles via en app.
Piloten er fullført. Prosjektet har skapt innsikt om hvordan reisende forholder seg til et slikt
tilbud basert på autonom teknologi. Resultatene er under evaluering. Konklusjonene skal
brukes som en del av datagrunnlaget i neste anbudsrunde for kollektivtilbud i Trondheim i
2029, samt andre anbud og prosjekter innen mobilitet i regionen.

Målgruppe

Foto: https://beta.atb.no/blogg/pilotprosjektet-er-i-en-ny-fase

Tematikk
• Kollektivtransport

Lignende prosjekter
Prosjekt

Autonom /
Selvkjørende

HentMeg i Kongsberg og i Rogaland, Telemark, Nordland,
Hordaland

• Service
Alle

• Bestillingstransport

Gjesdal Førerløs buss på Nord-Jæren

X

Selvkjørende buss i Førde

X

Selvkjørende kjøretøy (Ruter)

X

Sohjoa Last Mile i Kongsbeg kommune

X

Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik

X
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Fv.120 Proaktiv trafikkstyring
Viken
Formålet med prosjektet er å gi bussen en fordel i forhold til privatbiler langs Fv.120 i Rælingen (mellom Borgen og Orderud) uten å bygge et
kollektivfelt. Strekningen er belastet med kø i morgenrushet inn mot Lillestrøm. Prosjektet evaluerer muligheter for å stoppe trafikken i motsatt
kjørefelt ved hjelp av trafikkstyring slik at bussen kan kjøre forbi ved bruk av motsatt kjørefelt.
Den første testen ble gjennomført ved hjelp av manuell trafikkdirigering. Relevant informasjon (reisetider, kø-lengder, stopptider og trafikktall) ble
registrert og skal analyseres nærmere. Hvis erfaringene er positive, vil fylkeskommunen søke om å få teste en slik buss-prioritering over en lengre
periode. Ambisjonen er å sette opp trafikklys med nødvendig utstyr for å styre trafikken automatisk gjennom bruk av sanntidsdata for å detektere når
bussen nærmer seg strekningen, evaluere om motgående felt er tømt for trafikk og informere bussjåførene om det, slik at de kan kjøre forbi køen.
Effektmål for prosjektet:
• Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og dermed gi kollektivtrafikken et konkurransefortrinn fremfor bil;
• Mindre arealbehov og lavere kostnader til infrastruktur
• Bedre mobilitet og lavere kostnader i transportsektoren;
• Endre trafikkvaner og adferd slik at trafikantene bruker mer kollektivtransport og i større grad går og sykler.

Målgruppe

Tematikk
• Kollektivtransport

Alle

• Infrastruktur
Illustrasjon: Christopher Haugnes, Viken fylkeskommune
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Varelogistikk i E18 Vestkorridoren
Samarbeidsprosjekt med Asker, Bærum, Drammen og Oslo kommuner, Statens vegvesen og Viken
fylkeskommune
Konseptene som testes
I dag er det et stort antall vare- og lastebiler i bysentrene. Disse bruker mye areal,
skaper trafikkfarlige situasjoner og dårligere bymiljø. Kun en liten andel av varebilene
er utslippsfrie.

Prosjektet ser etter sammenhengende løsninger for varetransporten som dekker
kommunenes behov, støtter opp nasjonale klimamål og reduserer
transportkostnadene. Fokuset er derfor på bedre kapasitetsutnyttelse, effektiv bruk av
IKT og fremtidsrettede logistikksystemer. Prosjektet vil utvikle og teste syv konsepter
i løpet av tre til fem år. Målet er å finne nye effektive løsninger for sisteleddsdistribusjon av varer.
Prosjektet er avhengig av offentlig-privat samarbeid og mellom logistikkaktørene med
satsing på å skape konkurransefortrinn for næringslivet i regionen. Prosjektet ble
startet som et lokalt initiativ i Bærum kommune, men etter et gjennomført forprosjekt i
2019/2020 ble det konkludert med at det lønner seg å se på varetransporten i et
større regionalt perspektiv for å etablere effektive nye løsninger.

Målgruppe

Alle

Virksomheter
og næring

Tematikk

Godstransport

Konsept

Kort beskrivelse

Etablere flere samleterminaler (HUBer) for samlasting og
Samle-terminaler
omlasting til utslippsfrie kjøretøy slik at færre vare- og
(HUB)
lastebiler med lite last kjører inn til tettsteder og byer.
Selvbetjente pakkeautomater på ulike hentepunkter som
åpnes ved hjelp av en app eller kode slik at innbyggere
Pakke-automater
kan hente pakker når de vil. Evaluere muligheter for at
på hentepunkter
retur av pakker også kan gjøres via pakkeautomatene.
(mikrologistikk)
To-årig pilotprosjektet med Bærum kommune, Posten
Norge og Transportøkonomisk institutt (TØI).
Skydrevne markedsplasser kan matche etterspørsel og
tilbud på varelogistikk digitalt. Etterspørsel etter
Digital
logistikktjenester kan besvares i sanntid slik at
markedsplass for
operatøren med best kapasitet i øyeblikket kan ta
varelogistikk
oppdraget. Kundene får bedre valgmuligheter, men slike
løsninger krever nye forretningsmodeller.
En pilot er varelevering med drone fra Filipstad i Oslo til
Fornebu (i samarbeid med Volocopter). Ellers blir det
Ny teknologi
aktuelt å teste autonome kjøretøy og utslippsfrie
lastebiler.
Bemannet
varemottak

Varemottak som tar imot og sorterer varer på et
kjøpesenter eller på steder der flere virksomheter deler
varemottak for å sikre rask lossing og effektiv
distribusjon.

Kommunal
samlasting

Evaluere muligheter for samarbeid og koordinering av
innkjøp og logistikk mellom kommuner og større
virksomheter slik at flere leveranser lastes opp på
samme transport.

Varetransport
med buss, trikk
og t-bane

Evaluere om det i enkelte sammenhenger kan være
effektivt å transportere varer med buss, trikk eller bane
gjennom å utnytte ledig kapasitet (i samarbeid med
Sporveien og Ruter).
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Busskapasitetsindikatoren i AKT reiseplanlegger app (Busskapasitets
app)
Agder
Formålet med kapasitetsindikatoren er å gi kundene en oversikt over hvor fulle bussene
er slik at de kan vurdere om de skal vente på neste buss. Bakgrunnen er delvis
avstandsbegrensningene som et av smitteverntiltakene på buss under koronapandemien.
Kapasitetsindikatoren bidrar til å forutse når det er ledig kapasitet på bussene til og fra
Kristiansand, Arendal og Grimstad sentrum. Man får indikasjon over gjennomsnittlig
belastning på tilgjengelige avganger i tidsrommet rundt reisetidspunktet. Oversikten gir
ikke konkret informasjon om ledig kapasitet på en spesifikk buss i sanntid. Løsningen
viser historisk gjennomsnitt basert på de siste fem dagene for alle avganger på en linje
innen en-timers periode.

Målgruppe

Tematikk

Foto: Agder kollektivtrafikk

• Kollektivtransport

Alle
Liknende prosjekter
Sjekk om det er fullt
på buss eller
Bybanen i Bergen

• Service
• Digital
• Reiseinformasjon
Foto: Agder kollektivtrafikk
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Leie kommunens biler på kveldstid
Rogaland - Nord-Jæren - Sola
Sola kommune disponerer 13 biler for bildeling. Alle bilene er elektriske, og bilparken inkluderer ti små SEAT Mii Electric og tre varebiler av typen
Renault Kangoo Z.E. Elektriske biler passet godt i kommunenes planer med fokus på klima og grønn omstilling.
Bilene brukes av kommunenes ansatte i arbeidstiden (mellom 7.00 og 16.00 i ukedagene), mens innbyggere kan leie biler i andre tidsperioder. På
denne måten blir kapasiteten til bilene som ellers ikke blir benyttet f.eks. på kveldstid, utnyttet. Dette bidrar til at innbyggere som ikke har egen bil får
tilgang til en, og at de kan kjøre utslippsfritt. Bilene står vanligvis parkert i garasjen til Sola Rådhus, og innbyggere kan bruke mobilappen for å
reservere bil til en rimelig kostnad og låse opp bilen. Tjenesten ble gradvis innført i løpet av 2020.

Målgruppe

Tematikk
• Delemobilitet

Lignende prosjekter
Prosjekt i

Trondheim kommune (15 biler)

I samarbeid med

Otto

• Service
Alle

• Digital

Halden kommune (20 biler)

Move About

Indre Østfold kommune

Move About

NB! Flere lignende prosjekter ble etablert/identifisert etter at datagrunnlaget ble samlet opp og analysert og inngår
derfor ikke i analysedelen av rapporten.
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Vy Grønn Reise
Vy – På tvers av geografiske områder
Grønn Reise er et kundeprogram i Vy-appen. Der får man tilgang til aviser, lydbøker og
turtips til reisen helt gratis. I tillegg kan kunden se egen miljøoversikt - hvor mye det er
mulig å spare på miljøet ved å reise med tog – og stemme på de miljøtiltakene man
mener at Vy bør støtte.

Tilbud i appen
• Gratis aviser og magasiner
til turen

• Gratis lydbøker og
podkaster

Målgruppe
Alle

• Kuponger/rabatt for bruk hos
samarbeidspartnere

Tematikk

• Gode turtips for både friluft
og byliv, i samarbeid med
Den Norske Turistforening

• Kollektivtransport
• Service

• Miljøoversikt: hvor mye en
sparer miljøet ved å ta tog

• Digital
• Reiseinformasjon
Foto: Skjermbildet fra Vy-appen

• Miljøtiltak: bli med på å
bestemme hvilke miljøtiltak
Vy skal støtte
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Vy tester smartere togbil ett
Vy – På tvers av geografiske områder
Koronapandemien har endret reisemønstrene fordi økt brukt av hjemmekontor resulterte i
behov for å reise av og til istedenfor daglig til jobb. Kundebehov og forventninger har
endret seg og skapt behov for en mer fleksibel billett. Vy tester derfor en togbillett med
smartpris. Kunden får rabatt jo mer hun reiser, og totalprisen blir aldri høyere enn prisen
for månedsbillett.
Slik fungerer Smartpris:
Smartprisen blir aktivert ved første kjøp av enkeltbillett, og de første fire billetter har vanlig
pris. Påfølgende enkeltbilletter kjøpes til stadig mer rabatterte priser i 30 dager. Kunden
får 30% rabatt på billett fem til ti, og enda større rabatt på billett elleve til tjue, men
rabattens størrelse er avhengig av strekningen. Deretter betaler man ingenting. Dette
betyr at Smartpris-billettering gir en like lav eller lavere totalpris for reising enn
enkeltbilletter eller månedsbillett for den reisende. Samtidig åpner ikke en slik løsning for
muligheter å kjøpe flere billetter på en gang – rabatten blir ikke utløst fordi billettene er
ikke brukt ennå, så det er sikrest å kjøpe en og en billett. Man kan heller ikke kjøpe
billetter til andre sammen med Smartpris kjøp – dette for å unngå at flere deler på sine
personlige rabatter.

Målgruppe

Tematikk
• Kollektivtransport

Alle

• Pris

Smartprisen er tilgjengelig kun på Vys togreiser under testingen. Hvis prosjektet blir
vellykket, blir det aktuelt å se på liknende løsninger på flere strekninger, i kombinasjon
med andre transportformer (buss, trikk, t-bane) og i samarbeid med andre
transportoperatører.
Smartpris ble først testet på strekningen mellom Moss og Oslo S i slutten av 2020. Nå er
denne type prising tilgjengelig og kan testes/brukes på ti strekninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran–Oslo S
Grua–Oslo S
Kongsvinger–Oslo S
Askim–Oslo S
Drammen–Oslo S
Fredrikstad–Oslo S
Kongsberg–Drammen
Lier–Oslo S
Moss–Oslo S
Tomter–Oslo S

Foto: Vy Gruppen
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HjemJobbHjem
Rogaland – Nord-Jæren
HjemJobbHjem er en mobilitetsordning rettet mot virksomheter og deres ansatte med fokus på å
endre reisevaner gjennom å få folk til å prøve nye reisemåter på arbeidsreisene. Formålet med
ordningen er å redusere personbiltrafikken i byområdene ved å påvirke arbeidsreiser. Målsetningen
skal oppnås gjennom å tilrettelegge for at flere foretrekker å gå, sykle eller reise kollektivt i samarbeid
med bedriftene. Ansatte blir bedt om å besvare reisevaneundersøkelsen, og det settes opp en
aktivitetsplan i bedriftene basert på resultatene.
Ansatte i HjemJobbHjem får en mulighet til å kjøpe 30-dagers HjemJobbHjem billett til rabattert pris,
forutsatt at 75% av de ansatte i avtalebedriften besvarer reisevaneundersøkelsen. Dette er ikke en
abonnementsordning, og billetten for neste periode blir ikke automatisk fornyet. Billetten inkluderer
reiser med buss, tog og en rekke båter og ferger i området.
Bysykkelen er en viktig del av denne mobilitetsordningen, og alle ansatte i en bedrift med
HjemJobbHjem avtalen kan bruke bysykkelen i en time sammenhengende uten kostnad, men det er
ingen begrensninger på antall ganger. Dette tilbudet er uavhengig av om en har valgt å kjøpe
HjemJobbHjem-billetten eller ikke. Bruker får tilgang til tilbudet gjennom å registrere sitt
telefonnummer i Kolumbus Billett appen.

Målgruppe

Alle

Virksomheter
og næring

Tematikk
• Sykkel

Elsykkel: Låne og lease. Ansatte får også mulighet til å låne en el-sykkel i to uker for å prøve den.
Videre ble det igangsatt et nytt tiltak med leasing av el-sykkel slik at ansatte kan anskaffe seg en til
en gunstig pris med gode leasingsbetingelser. Leasing-ordningen skal administreres av
arbeidsgiveren og er tilgjengelig kun for bedrifter med mer enn 100 ansatte.

• Gange

Liknende • HjemJobbHjem – AtB (Trondheim) og Nedre Glomma regionen
prosjekter • SmartBike Bærum (bedriftsansatte kan leie el-sykkel i 14 dager)

• Kollektivtransport

• Mikromobilitet
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Innledning
Hvor foregår det innovasjon på dette feltet i dag, og hvilke barrierer og utfordringer opplever de
som jobber innenfor dette feltet?

En sentral oppgave i utredningen har vært å avdekke på hvilke fagområder og
tema en finner høy eller lav innovasjonsaktivitet relatert til bærekraftig
mobilitet. En analyse av kartlagte tiltak gir grunnlag for å analysere dette.
Innledningsvis er de ulike hovedtemaene som er lagt til grunn som kategorier i
kartleggingen presentert kort.
Utover dette er også andre problemstillinger belyst gjennom analysen. Er
aktiviteten jevnt eller ujevnt fordelt geografisk? Hvilke målgrupper jobbes det
mot? Hva slags type innovasjon foregår? Dette er analysert på bakgrunn av
alle prosjektene i kartleggingen.
Utover dette gir svar fra nettundersøkelse, intervjuer og workshop også
grunnlag til så si noe om hva de som jobber innenfor dette feltet opplever som
barrierer i arbeidet med innovative mobilitetsprosjekter, og hvilke utfordringer
som peker seg ut. Kapittelet gjennomgår disse temaene og oppsummerer
resultater av analysene gjennomført i utredningen. Dette legger grunnlag for
en drøfting om mulige roller Statens vegvesen kan ta i det videre arbeidet
innenfor dette feltet, presentert i det neste kapittelet.
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Hovedtemaer
Kollektivtransport
• Innovasjoner relatert til blant annet apper og digitale
tjenester, bestillingstjenester, spesialtransporttjenester,
selvkjørende busser, ladeinfrastruktur etc.

Sykkel
• Innovasjoner blant annet relatert til smart infrastruktur,
brukerkampanjer, parkeringstjenester, areal og
tilrettelegging etc.

Delemobilitetstjenester
• Innovasjoner blant annet relatert til etablering av
mobilitetspunkter, bildelingstjenester, regulering, leasingog utleietjenester etc.

Mikrotransport
• Innovasjoner blant annet relatert til nye bruksområder,
kjøretøytyper, tjenestetransport og varelevering etc.

Service- og tjenestetransport
• Innovasjoner blant annet relatert til taxi- og
tilbringertjenester, samkjøring, ruteoptimalisering,
mikromobilitet etc.

Byliv
• Innovasjoner blant annet relatert til smartere gate- og
arealbruk, endringer av trafikkbilde, indirekte tiltak
gjennom smart mobilitet skal bidra til ny bruk av gater og
byrom etc.
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Hovedtemaer forts.
Godstransport og varelevering
• Innovasjoner blant annet relatert til mikromobilitet,
byterminaler og bylogistikkpunkter, dronetransport,
flåtestyring etc.

Bil
• Innovasjoner blant annet relatert til deletjenester,
ladeinfrastruktur, autonomi, samkjøring etc.

Sjøtransport
• Innovasjoner blant annet relatert til elektrifisering, drift
med hydrogen eller gass, autonome ferjer etc.

Annet
• Av de 116 identifiserte tiltak er 114 tiltak knyttet til
hovedtemaer i denne rapporten. De to tiltakene som ikke
ligger innenfor hovedtemaene er relatert til fly og
kartdata.

Gange
• Innovasjoner blant annet relatert til infrastruktur, drift,
samspill med andre mobilitetsformer, strategier etc.
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Innenfor hvilke tema er det høy eller lav aktivitet innen innovasjon?
Antall temaer per tiltak
Kartleggingen viser at det foregår innovasjon innenfor hele spekteret av temaer
innenfor bærekraftig mobilitet. Kollektivtransport skiller seg tydelig ut som det
området med høyest innovasjonsaktivitet.

60%

60%

40%

Om lag 40% av prosjektene befatter seg med mer enn ett tema.

19%

20%
0%

1

2

5%

7%

3

4

3%

3%

1%

1%

1%

5

6

7

8

9

Tema (flervalg) - andel
60%

56%

40%
23%
20%
0%

21%

19%

16%

16%

15%

12%

9%

9%

2%
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I hvilke geografiske områder er det høy eller lav aktivitet innen innovasjon?
Det er størst innovasjonsaktivitet i de store byregionene, men undersøkelsen viser også at det foregår innovasjonsaktivitet rettet mot bærekraftig mobilitet i hele landet.

Antall identifiserte tiltak per fylke
25

21
20

14

15

14

13
10

10

8

7

7
5

5

5

5

5
2

0

På tvers av
flere
geografiske
områder

Trøndelag

Viken

Rogaland

Oslo

Vestland

Møre og
Romsdal

Innlandet

Agder

Nordland

Troms og
Finnmark

Vestfold og
Telemark

Ukjent

Tiltak i Oslo fylke inkluderer i noen tilfeller tiltak som gjelder Oslo med omkringliggende kommuner, altså nærliggende kommuner i Viken (tidl. Akershus fylke).
Tiltak på tvers av geografiske områder gjelder tiltak som utføres på tvers av eller i samarbeid mellom aktører fra flere fylker.
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For hvilke målgrupper er det høy eller lav aktivitet innen innovasjon?
De aller fleste tiltakene har en bred målgruppetilnærming. Hvorvidt dette betyr at de inkluderer bredt eller om målgruppene er uklare, er usikkert.
Det er funnet få tiltak som har personer med nedsatt funksjonsevne som målgruppe, men dette behøver ikke bety at denne gruppen er oversett. Intervjuer med et utvalg av
personer involvert i prosjekter tilsier at mange av tiltakene med “alle” som målgruppe har universell utforming med som tema.
Målgrupper (andel tiltak rettet mot disse)
Antall tiltak med
dette temaet
(flervalg)

Alle

Virksomheter og
næring

Barn og unge

Eldre

Voksne

Tilreisende

Funksjonshemmede

Sykkel

22

77 %

9%

14 %

5%

5%

5%

0%

Gange

11

82 %

9%

9%

0%

0%

9%

0%

Mikrotransport

18

78 %

11 %

17 %

6%

6%

6%

0%

Kollektivtransport

65

77 %

3%

8%

6%

5%

2%

2%

Delemobilitetstjenester

27

63 %

7%

11 %

22 %

7%

4%

0%

Bil

11

82 %

0%

9%

0%

9%

9%

0%

17

71 %

35 %

6%

6%

0%

6%

0%

24

88 %

4%

8%

17 %

0%

4%

0%

Sjøtransport

14

93 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Byliv

18

72 %

6%

17 %

6%

11 %

0%

0%

Annet

2

100 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tiltak tema

Godstransport og
varelevering
Service- og
tjenestetransport

Prosenttallene er andelen av tiltakene innen hvert tema som angir at tiltaket er rettet mot de ulike målgruppene.
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Hvilke typer innovasjon foregår?
Kartleggingen viser at det er særlig stort fokus på utvikling av nye typer tjenester innenfor bærekraftige mobilitetstilbud. Samtidig ser man at digitaliseringen er en sentral
del av arbeidet med bærekraftig mobilitet, og at utvikling av ny og tilpasset infrastruktur pågår. Nye typer forretningsmodeller er også et tema det jobbes med. Innovasjon
relatert til det regulatoriske og regelverk og det organisatoriske er også en del av aktiviteten, men peker seg ut som de områdene med lavest aktivitet. Disse to områdene
er samtidig de som mange peker på som utfordrende i arbeidet med innovasjon (se avsnitt om barrierer senere i kapitlet).

Type innovasjon (flervalg) - andel
80%

60%

61%

40%

40%

37%

33%
22%

20%

18%

4%
0%

Tjeneste

Digital

Infrastruktur

Forretningsmessig

Regulatorisk og regelverk

Organisatorisk

Annet

Prosenttallene viser andelen av tiltakene som omhandler de ulike typene innovasjonsområder. Et tiltak kan omhandle flere typer områder.
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Barrierer som hindrer effektiv innovasjon

KPMG & Norconsult |
28

Barrierer i arbeidet med innovative tiltak for bærekraftig mobilitet har vært undersøkt både i kartleggingen av tiltak gjennom nettundersøkelse besvart av
prosjektansvarlige, og gjennom dybdeintervjuer og workshop med utvalgte representanter for prosjekter. Denne delen av analysen synliggjør hvilke barrierer som
oppleves som utfordrende.
Barrierer er fremtredende på en rekke ulike områder. Regelverk og regulatoriske forhold peker seg ut som en sentral barriere.
Økonomi, organisering og umoden teknologi oppleves også som viktige barrierer. Analyse av barrierer på tvers av temaer (se figur neste side) viser at dette oppleves
relativt likt på tvers av ulike temaer, med noen unntak. Eksempelvis ser man at økonomi peker seg ut som en spesielt viktig barriere i de prosjektene som omhandler
bylogistikken (Godstransport og varelevering og Service- og tjenestetransport). For økonomi kan det også være at en barriere er at aktører som bærer kostnaden ikke får
økonomiske gevinster av det, eksempelvis offentlige oppgaver knyttet til trafikksikkerhet og mer effektiv drift og vedlikehold.
Det finnes sannsynligvis også barrierer som faller utenfor noen av disse kategoriene. Et eksempel kan være at det er en utfordring innen godstransport å finne egnede
arealer å etablere nye tjenester relatert til bylogistikken.
Denne analysen er basert på den andelen av prosjektene som det er samlet informasjon om via nettundersøkelse, og der dette temaet ble besvart.
Antall svar som ligger til grunn for denne analysen er derfor begrenset. Grunnlag for analysene er 35 tiltak.

Barrierer for innovasjon (flervalg) - andel
80%
63%
60%

54%
46%

40%

40%

34%
23%

20%
6%

3%

0%

Regelverk og
regulatoriske forhold

Økonomi

Organisering

Umoden teknologi

Lite/manglende marked

Tradisjon

Annet

Mangel på sted

Tallene angir prosentandelen av prosjektene der respondent har angitt de ulike barrierene som viktige (forhåndsdefinerte kategorier). Respondentene kunne velge flere kategorier hvis det var aktuelt.
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Barrierer
Barrierer for innovasjon (andel som identifiserte disse)
Antall tiltak med
dette temaet

Regelverk og
regulatoriske
forhold

Økonomi

Organisering

Umoden
teknologi

Lite/manglende
marked

Tradisjon

Annet

Mangel på sted

Sykkel

13

69 %

54 %

62 %

15 %

38 %

31 %

8%

8%

Gange

7

57 %

43 %

57 %

43 %

43 %

29 %

0%

14 %

Mikrotransport

9

67 %

56 %

56 %

11 %

44 %

22 %

11 %

0%

Kollektivtransport

20

60 %

50 %

50 %

15 %

35 %

45 %

0%

5%

Delemobilitetstjen
ester

12

67 %

42 %

50 %

25 %

50 %

8%

8%

0%

Bil

4

75 %

50 %

75 %

0%

100 %

25 %

0%

0%

Godstransport og
varelevering

10

70 %

100 %

60 %

30 %

60 %

40 %

10 %

0%

Service- og
tjenestetransport

6

80 %

100 %

60 %

40 %

80 %

60 %

20 %

0%

Sjøtransport

9

78 %

67 %

11 %

33 %

33 %

56 %

0%

0%

Byliv

8

50 %

25 %

63 %

13 %

25 %

25 %

13 %

13 %

Tiltak tema

Tallene angir prosentandelen av prosjektene der respondent har angitt de ulike barrierene som viktige (forhåndsdefinerte kategorier), sortert på tema.
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Barrierer
Utover analyser av kartlagte prosjekter ble det også gjennomført dybdeintervjuer
med utvalgte prosjektledere, og i en workshop ble temaet barrierer utdypet og
diskutert. Deltakerne kom fra ulike typer aktører, inkludert offentlig forvaltning
(kommuner, Statens vegvesen, fylker), offentlig eide mobilitetsselskaper,
forskning og private virksomheter.
Her ble særlig to kategorier barrierer fremhevet: regelverk og organisering. At
økonomi, som også ble fremhevet som en viktig barriere i nettundersøkelsen,
ikke ble uttalt som barriere i samme grad i intervjuene, kan ha å gjøre med at
dette er en generell utfordring uansett prosjekt.
Regelverk
Et gjennomgående tema relatert til regelverk er at ny teknologi krever endringer i
regelverket, og at endringene i regelverket går for langsomt til å danne gode
rammer for innovasjon og pilotering. Regulatoriske tema er vanskelige og noe
som ofte tar tid og er reaktivt i denne sammenhengen der teknologiutviklingen i
stor grad driver innovasjonstakten.
Behandling av regelverk særlig knyttet til data og deling krever mye tid, og pekes
på som en barriere knyttet til ressursbruk og fremdrift. I dette tilfelle bidrar
regelverket til å gjøre oppgaver vanskeligere og mer ressurskrevende for de
enkelte aktørene. Også forståelse av annet regelverk kan hindre god fremdrift.
Det ble også gitt eksempler på behov for tilpassing av regelverk knyttet til skilting
og oppmerking som relaterer seg til ny gatebruk og nye mobilitetstjenester.
Vegvesenet sin dialog med marked og smartere prosesser for hvordan arbeidet
med regelverk og regulering kan drives fremover, fremheves som avgjørende for
å regulere riktig og tidsnok.
Organisering og kompetanse
Relatert til temaet organisering følger både problemstillinger til hvordan
man jobber sammen både i og på tvers av organisasjoner og fagmiljøer,

og problemstillinger knyttet til kompetanse innenfor organisasjoner og fagmiljøer.
Gjennom intervjuer og workshop var det dette temaet som oftest ble nevnt som
en barriere. Det blir fremhevet at innovasjonsprosjekter og det nye
mobilitetsfeltet krever nye former for kompetanse og fagkunnskap, som ofte
mangler – særlig hos kommunene. Det blir også fremhevet at det fortsatt i
mange tilfeller er for dårlig dialog på tvers av aktører, og en opplevelse av at
«siloene» fortsatt er sterke. Dette gjelder både mellom private og offentlige
aktører, mellom de nye teknologimiljøene og mellom de ulike fagmiljøene i
transportsektoren. Dette relaterer seg også direkte til bruker- og
kundeperspektivet (neste avsnitt). Det fremheves også av flere at prosessene og
samordningen internt i Statens vegvesen kan være utfordrende å både forstå og
forholde seg til for de ulike aktørene, og bidrar i mange tilfeller til utfordringer for
både fremdrift og resultat.
Manglende bruker- og kundeperspektiv
Et sentralt stikkord som ofte nevnes er bruker- og kundeperspektivet og hvordan
dette krever samordning på tvers av tjenester og aktører for at et tilbud totalt sett
skal oppleves godt fra et bruker- eller kundeperspektiv. Det fremheves at dette
perspektivet ofte mangler hos enkelte aktører og i enkelte prosjekter, og at det er
behov for bedre samordning ovenfor brukeren slik at tjenester og løsninger tilbys
via færre kanaler. Eksempler det vises til er at ulike aktører ofte utvikler og tilbyr
hver sine tjenester ovenfor sin egen kundegruppe separat, fremfor at dette tilbys
samlet og samordnet basert på hva brukeren har behov for. Et eksempel som
ble nevnt relatert til Statens vegvesen var hvordan de i et prosjekt bygget
sykkelhotell (parkering) uten å tenke på parkeringstjenesten som må driftes,
utvikles og markedsføres i etterkant, eller samordning med aktører som kan ta
ansvar for dette.
For offentlige og statlige aktører, herunder Statens vegvesen, pekes det på at
kundeperspektivet i en del tilfeller utfordrer både tradisjonell tilnærming til
hvordan oppgaver løses, og samtidig utfordrer de ulike siloene som eksisterer
på tvers av etater og mellom det offentlige og private.
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Barrierer forts.
Offentlige konkurransekrav som barriere for nykommere
Det pekes også på at tidkrevende markedsdialog og ulike typer anbudsrunder
ofte er dårlig tilpasset markedsbehov, samt store regionale forskjeller i hvordan
offentlige aktører agerer, kan oppleves som utfordrende og tidkrevende for
innovative tjenestetilbydere og aktører som utvikler nye typer tilbud innenfor det
nye mobilitetsfeltet. Mange utrykker frustrasjon over at «alle» skal finne egne
løsninger på hvordan man skal etablere nye tjenester, regulering, o.l. lokalt,
fremfor å ta i bruk velegnede løsninger man har god erfaring med andre steder.
Innkjøp og manglende rammer for innovasjon
En barriere som pekes på av flere er manglende bruk av innkjøp for å fremme
innovasjon, selv om det anerkjennes at dette er et felt i utvikling gjennom
innovative anskaffelser, grønt innkjøp og liknende. Det å bruke innkjøpsmakt for
å fremme innovasjon kan være et viktig virkemiddel. Det oppleves av flere som
en utfordring at bestiller i litt for mange tilfeller spør om det man er vant til å
spørre om, eller har krav som hindrer at tilbyder selv kan tilby gode og
innovative løsninger. Dette står ofte i veien for innovasjon. Det å invitere
tilbydere inn på et friere grunnlag med tydelige mål og suksesskriterier som
styrende, kan bidra til å finne og utvikle smartere løsninger. Det oppleves også
fra privat side som at det i en del tilfeller er for snevre rammer i en del
anbudsprosesser, som ikke gir grunnlag for inntjening og/eller at forventningene
til det som skal leveres og løses, ikke samsvarer med markedsmulighetene.
Pilotering og skalering
En rekke av de innovative tiltakene starter som piloter. Piloter er prosjekter
avgrenset i tid og omfang som tester nye løsninger som grunnlag for læring,
utvikling og oppskalering. Det fremheves av mange at det økonomiske
virkemiddelapparatet fungerer godt med tanke på å støtte prosjekter i en tidlig
pilotfase selv om det kan oppleves som utfordrende å skaffe finansiering for å
komme i gang i de mindre kommunene. Den utfordringen som fremheves av
mange er skalering av tiltak fra pilot til permanent tiltak og/eller økonomisk
bærekraftige tjenester og tilbud.

I kommuner pekes det på at overgangen fra pilot til permanent drift av et tilbud
vil kreve mye av ulike deler av organisasjonen, inkludert driftsenheter som ofte
har ressursutfordringer. Det kan også oppleves utfordrende å finne en god
forretningsmodell.
Manglende eller underutviklet forretningsmodell virker å være en generell
utfordring som står i veien for skalering av tilbud og tjenester. Dette kan henge
sammen med manglende kundeorientering i tidlig fase av en del av prosjektene,
slik som tidligere beskrevet. En særlig utfordring som også relaterer seg til
kundeperspektivet er at forretningsmodellene i mange tilfeller ligger mellom det
offentlige og private.
Det kan diskuteres hva ‘manglende forretningsmodell’ innebærer. Det
gjenspeiler trolig ofte at pilotens økonomiske grunnlag blir borte når den
tidsbegrensede statlige støtten forsvinner. At noen av pilotene ikke viser seg
levedyktige må ses som en normal hendelse i en innovasjonsprosess, formålet
har jo vært prøving og feiling. Hvis dette skjer i svært stor grad, kan det være
hensiktsmessig å undersøke nærmere hvorfor dette eventuelt skjer. Det kan
være at støtten burde vært gitt i en lengre periode enn hva som har vært gjort,
men det er også mulig at det er blitt startet piloter/prosjekter som aldri har hatt
noen realistisk mulighet til å bli økonomisk bæredyktige, selv innenfor rammen
av et offentlig støtteregime.
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Barrierer
Kommunene
Svar fra kommunene i de ulike undersøkelsene tilsier at både regelverk og organisering også her er de mest fremtredende områdene når det gjelder barrierer.
Det fremheves også særlig mangel på kompetanse og uvante prosesser som krever mye modning internt i organisasjonene for å oppnå resultater, særlig permanente.
Det kan tyde på at dette gjelder alle typer kommuner, men at små- og mellomstore kommuner kan ha større utfordringer med dette da innovasjonsaktiviteten er høyere i de
største bykommunene og dermed også utviklings- og tilpasningstakten internt større. Fordelen med de mindre kommunene er kortere beslutningsveier og ofte enklere å få
til en dialog internt på tvers av enheter og avdelinger da organisasjonen er mindre. Det trekkes frem at kommunene har vært viktige for å få i gang ulike initiativer. I tillegg
har ulike offentlige finansieringskilder vært avgjørende for å komme i gang. Fylkene trekkes også av flere frem som en viktig bidragsyter ovenfor kommunene.
Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å si om dette gjelder alle fylker.
Barrierer for innovasjon (andel prosjekteiere per gruppe som identifiserte disse)
Antall
tiltak med
denne
type eier

Regelverk og
regulatoriske
forhold

Økonomi

Organisering

Umoden
teknologi

Lite/manglende
marked

Tradisjon

Annet

Mangel på sted

Annet

2

0%

100 %

0%

0%

50 %

50 %

0%

0%

Forskningsvirksomhet /
innovasjonsklynge

7

86 %

57 %

43 %

71 %

57 %

29 %

14 %

0%

Fylke

4

75 %

25 %

25 %

50 %

0%

25 %

0%

0%

Kollektivselskap

6

67 %

67 %

67 %

50 %

50 %

17 %

0%

0%

Kommune

11

55 %

45 %

64 %

27 %

27 %

0%

9%

0%

Privat

5

60 %

60 %

20 %

20 %

20 %

60 %

0%

20 %

Total

35

63 %

54 %

46 %

40 %

34 %

23 %

6%

3%

Prosjekteier

Tallene angir prosentandelen av prosjektene der respondent har angitt de ulike barrierene som viktige (forhåndsdefinerte kategorier), sortert på type aktør.

KPMG & Norconsult | 32

Kapittel 4:

Veien videre

Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre

Veien videre
Funnene i denne rapporten tydeliggjør flere viktige læringspunkter å ta med
seg videre i arbeidet med innovasjon og utvikling innenfor det nye
mobilitetsfeltet.
En reise består oftest av mange ledd, påvirkes av en rekke faktorer og består ofte
av tilbud og tjenester fra flere ulike aktører. Dersom målet er å tilby et sømløst,
brukerorientert og attraktivt bærekraftig transporttilbud som er konkurransedyktig så
vil bruker- og kundeperspektivet måtte stå helt sentralt. Det fordrer at de ulike
aktørene som jobber med mobilitet må samhandle enda bedre, finne enda bedre
rollefordeling og ha et felles bruker- og kundeperspektiv som utgangspunkt.
For de kommersielle delene av mobilitetstilbudet blir det viktig å bygge
skalerbare forretningsmodeller inn i piloter og testprosjekter så tidlig som mulig.
For offentlige oppgaver knyttet til anlegg, drift, vedlikehold og liknende, vil den
økonomiske faktoren og nytten være tilsvarende viktig å ha fokus på fra start.
Med enda bedre rammer for informasjons- og kunnskapsdeling kan både tempo og
resultater i innovasjonsprosjekter økes og forbedres de kommende årene. Det
foregår lokalt arbeid med en rekke liknende typer behov, oppgaver og løsninger
parallelt rundt i landet, uten at læring på tvers av aktører og prosjekter utnyttes godt
nok. Kanskje kan denne rapporten bidra til noe bedre oversikt for lokale aktører om
relevante tiltak som vurderes lokalt, som andre aktører allerede har jobbet med.
Statens vegvesen har arbeidet aktivt med å utarbeide veiledere for hvordan
kommuner og kollektivselskap skal arbeide innen smart mobilitet. Veilederne
beskriver en prosess for gjennomføring av slike tiltak, som avsluttes med
evaluering. Det vektlegges systematisk erfaringsoverføring for å få likeartede
systemer og effektiv bruk av kompetanse. Statens vegvesen kan:
• Bidra til god informasjonsflyt på tvers om innovative tiltak, resultater og læring,
slik at kommuner og andre aktører kan lære og bli inspirert av hverandre.
• Oppdatere informasjon og veiledning, blant annet om gode kriterier for
prosjektvalg og for evaluering av piloter
• Legge til rette for teknologikonkurranse, interoperabilitet og datadeling mellom
aktører.

Hvordan kan kommunene jobbe smartere med innovative
mobilitetsprosjekter?
Kommunene er viktige for å få i gang ulike initiativer, og har ofte god innsikt i ulike
behov og utfordringer som kan løses bedre og smartere. Det er også kommet frem
at en del av kommunene både opplever at organisering og kompetanse ikke alltid
er tilpasset eller god nok når denne typen prosjekter skal løftes frem.
For å få til en utvikling innenfor mobilitetsfeltet som tar i bruk nye typer løsninger, vil
det være nyttig å ha innsikt og kompetanse om dette feltet, men ikke nødvendigvis
avgjørende at kommunene har spisskompetansen på alle områder i egen
organisasjon.
Kommunen kan være tydelig på å synliggjøre og beskrive behov, slik at grunnlag
for utvikling blir tydelig og målrettet. Gode behovsbeskrivelser gir grunnlag for
målrettet tilbud og evaluering av effekter.
Kommunen kan fremover også i enda større grad dyrke tilrettelegger-rollen, og ta
viktige roller i det videre arbeidet med å fasilitere og tilrettelegge for å teste nye
typer løsninger lokalt, og sørge for at ulike aktører, tjenester og tilbud sees i
sammenheng og henger sammen. Det er behov for en tredjepart som ser på tvers
av aktører og tilbud. I dette ligger det også et behov for god forståelse for bruk av
innovative anskaffelser og liknende verktøy for å stimulere til samhandling og
innovasjon.
Denne utredningen har blant annet vist at det er høy aktivitet innen innovative og
bærekraftige mobilitetsprosjekter over hele landet, og godt grunnlag for å dele
informasjon og erfaringer. Kommunene som er involvert i ulike aktuelle tiltak kan i
enda større grad tilegne seg informasjon, kunnskap og erfaringer som man kan
bygge videre på lokalt.
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Kartlagte tiltak

Vedlegg

Kartlagte tiltak i Agder
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Arendal /
Grimstad

Buss kapasitet app

Agder
Kollektivtrafikk

Kollektivtransport

Alle

Digital

Kristiansandsområdet

Akt Svipp samkjøringsprosjekt i
Vågsbygd

Agder
kollektivtrafikk

Delemobilitetstjenester

Eldre

Tjeneste

Kristiansandsområdet

El-sykler i Setesdal

Agder
kollektivtrafikk

Sykkel
Delemobilitetstjenester

Alle

Tjeneste

Kristiansandsområdet

Innfartsparkering

Agder
kollektivtrafikk

Kollektivtransport
Bil
Byliv

Voksne

Infrastruktur

Kristiansandsområdet

Autonomous Cargo
Handling and
Transportation

VOCA AS

Godstransport og varelevering
Sjøtransport

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Forretningsmessig

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Bestillingstjeneste, som i første omgang en
gratistjeneste til honnørreisende
Ukjent kilde

Samordnet elsykkel-nettverk for turister og
innbyggere i dalen
Innfartsparkering for bil og sykkel med
tilknyttede bussruter (rutetider i sanntid
tilgjengelig i digitale kanaler

Norges
Forskningsråd

Teknologiplattform som består av
programvare, sensorer og datamaskiner
som muliggjør interaksjon mellom manuelt
opererte og autonome maskiner
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Innlandet
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Bestillingsrutene fra Oslo og Trondheim

Innlandstrafikk

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

EU Interregs for
Nordsjø-regionen:
Stronger Combined

Innlandstrafikk

Delemobilitetstjenester

Barn og unge

Tjeneste

EU Interregs

Nye elbusser i Hamar Innlandstrafikk

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

Mjøsbyene

Elbuss i Lillehammer

Innlandstrafikk

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

Mjøsbyene

Flex- og
Bestillingsruter

Innlandstrafikk

Service- og tjenestetransport

Alle

Tjeneste

Bestillingsruter med drosje basert på
forhåndsbestilling og egne priser.

Reissmart

MidtGudbrandsdal
Næringsforening

Kollektivtransport

Alle

Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Ny type transaksjonssystem

Pilotprosjekt med
førerløs elektrisk
buss, Gjøvik

Gjøvik kommune

Kollektivtransport

Alle

Mjøsbyene

Reis helt inn til
Nasjonalparken

Mjøsbyene

Minibuss til Vind
Idrettspark

Mjøsbyene

Mjøsbyene
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Møre og Romsdal
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Ålesund og
Kristiansund

AUTOSHIP

AUTOSHIP

Sjøtransport

Alle

EU: Horisont 2020

Autonome transportsystem for frakt av fiskelinjer langs
norskekysten

Ålesund, Molde
Kristiansund
(Mørebyene)

FRAM Flexx

Ålesund

G-PaTra- Green
Møre og
Passenger Transport Romsdal
in Rural Areas
fylkeskommune

Ålesund, Molde
Kristiansund
(Mørebyene)

Travel like the locals

Møre og
Romsdal
fylkeskommune

Kristiansund

Realisering av en
Autonom og
Prediktiv
Passasjerferge
(RAPP)

Maritime
Robotics AS

Ålesund

EMBLA effektiv og
miljøvennlig
bilfergealternativ

Ålesund og
Kristiansund

Smartere transport
Møre og Romsdal

FRAM

Service- og
tjenestetransport

Digital

1. Tilbringartransport: Ein tur heimanfrå til ein av
haldeplassane/kaiene
2. Servicetransport: Ein tur heimanfrå til
kommunesentrum eller eit anna handels-/servicesenter
3. Natt: Ein tur heim frå offentleg arrangement på
kveld- og nattetid i helgene

Alle

Tjeneste

Kollektivtransport
Bil

Alle

Digital
Infrastruktur
Forretningsmessig
Regulatorisk og regelverk

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

Kollektivtransport
Sjøtransport

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Forretningsmessig
Regulatorisk og regelverk

Norges
forskningsråd

Norwegian
Centre of
Maritime
Communication

Sjøtransport

Alle

Infrastruktur
Tjeneste

NFR

Møre og
Romsdal
fylkeskommune

Kollektivtransport
Service- og
tjenestetransport
Sjøtransport
Byliv

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Regulatorisk og regelverk
Skipskonsept

Samferdselsdepartementets
utlysning: Smartere
transport i Norge;
Møre og Romsdal
fylkeskommune

Løysingar for å redusere CO2-utslepp frå
persontransport også ute i distriktet (mange
EU Interreg
forskjellege initiativ for å nå målsettingane - alt frå å
Nordsjøprogrammet
kjøpe inn el- eller hydrogenbussar til å utvikle ein reiseapp)
Turistruter med kollektivtransport

En utvidet mulighetsstudie for å kunne vurdere praktisk
gjennomførbarhet av autonome fartøyer som del av et
persontransportsystem i bynære områder
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Nordland
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Bodø

Smartere Transport
Bodø

Nordland
Fylkeskommune

Sykkel
Mikrotransport
Kollektivtransport
Byliv

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste

Smartere Transport
konkurranse

Paraplyprosjekt. Uttesting av
mobilitetsløsninger. Tilby åpne data.

Bodø

Nytt busstilbud i hele
Bodø

Reis Nordland

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

Bodø

HentMeg-Bussen

Reis Nordland

Service- og tjenestetransport

Alle

Tjeneste

Bestillingstransport.

Vevelstad

DistriktsMobil
Vevelstad

Vevelstad
kommune

Service- og tjenestetransport

Alle

Tjeneste

Bestillingstransport.

Vega

Distriktstaxi Vega

Vega kommune

Service- og tjenestetransport

Alle

Tjeneste

Ordningen tilbyr skyss til arrangementer
spesielt rettet mot unge og eldre
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Osloregionen
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Oslo

Selvkjørende
kjøretøy

Ruter

Service- og tjenestetransport

Alle

Oslo

Aldersvennlig
transport i Oslo

Ruter

Delemobilitetstjenester
Service- og tjenestetransport
Kollektivtransport

Eldre

Oslo

Aktivitetstransport

Type innovasjon

Tjeneste

Kollektivtransport

Barn og unge

Tjeneste

Oslo

Mobilitetspunkt
Filipstad

Ruter

Mikrotransport
Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Bil

Alle

Infrastruktur
Tjeneste
Forretningsmessig

Osloregionen

Ny pris- og
betalingsmodell i
Oslo og Viken

Ruter

Kollektivtransport
Byliv

Alle

Forretningsmessig

Virksomheter
og næring

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Varelevering i
Vestkorridoren

Viken
Fylkeskommune

Godstransport og varelevering

NB! Tiltak i Osloregionen inkluderer utvalgte tiltak som også gjelder i nærliggende kommuner i Viken.

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Klimasatsmidler,
Smartere transport i
Norge, EU Horizon
2020,
Forskningsrådet

Ruter

Osloregionen

Økonomisk støtte
fra…

Oslo Kommune

Bestillingstransport.
Transport av barn og unge fra skoler i
nærområdet til aktiviteter ved
idrettsanlegg, i noen tilfeller også hjem
etter trening.

Statens vegvesen,
Bymiljøetaten

Samspillet mellom forskjellige former
mobilitet
Sømløst, attraktivt og rimelig
kollektivnettverk

Norges
Forskningsråd,
Kommunaldept,
Regionalt
Forskningsfond

Teste en rekke konsepter for varelevering
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Osloregionen (fortsetter)
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Osloregionen

Ny type 4 hjuls
familie- & lasteelsykkel med
værbeskyttelse og
connectivity

CityQ

Sykkel
Mikrotransport
Delemobilitetstjenester
Godstransport og varelevering
Service- og tjenestetransport
Byliv

Barn og unge
Eldre
Varetransport

Tjeneste
Kjøretøy som
tjeneste

Green ICT og
Miljøteknologiordningen

Osloregionen

Utslippsfri hurtigbåt

Ruter

Sjøtransport

Alle

Infrastruktur

Osloregionen

Droneleveranser
(vareleveranser) pilot

Samarbeid
Bærum
kommune, varelogistikkprosjekt
og Schenker

Godstransport og varelevering

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Godstransport og varelevering

Virksomheter
og næring

Osloregionen

De 10 bud

Frelsesarmeen

Tjeneste

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Etablering av droneleveranser i
vestkorridoren

Frelsesarmeens budtjeneste for kjøring av
alt fra brev, småpakker og paller.
Budfirmaet er en arbeidstreningsarena for
mennesker med tidligere rusutfordringer.
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Rogaland
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse
Ansatte i en HjemJobbHjem bedrift får
tilgang til Bysykkelen uavhengig om man
velger å kjøpe HjemJobbHjem-billetten
med tilbud om å prøve en el-sykkel i to
uker

Nord-Jæren

HjemJobbHjem

Kolumbus

Sykkel
Mikrotransport

Voksne

Forretningsmessig

Haugesund

Verdens første
hybride hurtigbåt

Kolumbus

Sjøtransport

Alle

Tjeneste

Nord-Jæren

Åpent sykkelhotell

Kolumbus

Sykkel

Alle

Nord-Jæren

Leie kommunens
biler på kveldstid

Sola kommune

Delemobilitetstjenester

Voksne

Alle

Digital

En detektor som ved varmesøkene
kamera fanger opp syklisten som nærmer
seg krysset og tenner grønne LED-lys i
asfalten
Bestillingstransport.

Bymiljøpakke
Tjeneste

Nord-Jæren

Smart sykkelkryssing

Sola kommune

Sykkel
Gange

Nord-Jæren

Henta flybuss

Boreal Travel

Service- og tjenestetransport

Alle

Tjeneste

Nord-Jæren

Bussveien

Rogaland
fylkeskommune

Kollektivtransport

Alle

Infrastruktur
Regulatorisk og
regelverk

Nord-Jæren

Autonom buss Klepp

Komumbus

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste
Regulatorisk og
regelverk

Nord-Jæren

Gjesdal Føreløs buss Saga

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

EU horizon 2020

Nord-Jæren

Kolumbus
Bysykkelen

Sykkel
Mikrotransport
Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester

Alle

Infrastruktur
Tjeneste
Forretningsmessig

Klimasatsmidler,
Byvekstavtale
midler

Kolumbus og
Stavanger
kommune

Tilgang til sykkelhotellet ved å laste ned
mobilappen Bane NOR parkering, og å
abonnere
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Rogaland (fortsetter)
Geografisk
område

Tittel

Nord-Jæren

Elektriske bysykler
integrert i øvrig
kollektivtilbud

Kolumbus AS

YAGO AS

Sykkel
Mikrotransport
Kollektivtransport
Forus
Delemobilitetstjenester
Næringspark,
Bil
Seabrokers, Ring
Godstransport og varelevering
Digital
Service- og tjenestetransport
Sjøtransport
Byliv

Nord-Jæren

Nord-Jæren

Kolumbus Bildeling

Eier

Kolumbus

Temaer

Sykkel

Delemobilitetstjenester
Bil

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig

Klimasats,
Kollektivprisen 2020

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Alle

Digital
Organisatorisk
Regulatorisk og
regelverk

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Næringsklyngen YAGO som testarena for
autonome teknologier innenfor
mobilitetssektoren
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Troms og Finnmark
Geografisk
område

Tittel

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Tromsø

Barnebillett utenom
rushen i Tromsø

Kollektivtransport

Voksne

Forretningsmessig

Belønningsordningen

En prøveordning med tidsdifferensierte
priser i Tromsø

Ikke spesifisert

ARINKA

ARINKA

Godstransport og varelevering

Alle

Digital
Infrastruktur

Tromsø

Testpilot på
hydrogendrevet
minibuss

Troms og
Finnmark
fylkeskommune

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

Miljødirektoratet

Ikke spesifisert

Lukket venteskur

Troms og
Finnmark
fylkeskommune

Kollektivtransport

Alle

Infrastruktur

Miljødirektoratet

Ikke spesifisert

Snelandia Flexx

Flexx i Finnmark

Kollektivtransport
Service- og tjenestetransport

Alle

Tjeneste

Eier

Målesensorteknologi for å overvåke
nedbrytningen av jernbanen og
gjennomføre proaktiv vedlikeholdet

Prototyp på liten og stor lukket venteskur
Bestillingstransport.
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Trøndelag
Geografisk
område

Tittel

Trondheim

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Miljøpakken

En autonom passasjerferge i full skala

Målgruppe

Europas første
selvkjørende buss på AtB
bestilling

Kollektivtransport
Service- og tjenestetransport

Alle

Trondheim

Elsparkesykler i
Namsos

AtB

Mikrotransport

Alle

Tjeneste

Trondheim

milliAmpére

Trondheim
kommune

Sjøtransport

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste

Trondheim

67pluss

AtB

Service- og tjenestetransport

Eldre

Tjeneste

Aldersvennlig bestillingstransport

Trondheim

Green Flyway

Trøndelag
fylkeskommune

Alle

Fly

Etablere og kommersialisere luftkorridoren
mellom Røros og Östersund som
testarena for blant annet elektriske og
selvkjørende fly

Trondheim

Innfartsparkering

AtB

Kollektivtransport
Bil
Byliv

Alle

Infrastruktur

Oppdal

Mulighetsstudie
Oppdal sentrum

Oppdal
Kommune

Kollektivtransport
Service- og tjenestetransport
Byliv

Alle

Infrastruktur
Regulatorisk og
regelverk

Miljødirektoratet

Oppdal
Kommune

Sykkel
Gange
Mikrotransport
Kollektivtransport
Bil
Godstransport og varelevering
Service- og tjenestetransport
Sjøtransport
Byliv

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Regionalt
forskningsfond, FoU

Mobilitetsstudie
Oppdal kommune

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Temaer

Oppdal

Eier

EU Interreg

Innfartsparkering for bil og sykkel nær
buss- og togstasjoner
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Trøndelag (fortsetter)
Geografisk
område

Tittel

Ikke spesifisert

Ørland Pendlerkontor Ørland Kommune Byliv

Eier

Temaer

Type innovasjon

Voksne

Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk

Alle
Tilreisende

Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Regionalt
Forskningsfond

Konseptbeskrivelser for fem utvalgte
mobilitetstjenester som kan bidra til
bærekraftig omstilling av reisemønsteret

Barn og unge

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Forretningsmessig

Horisont 2020
Smart Cities and
communities

En mobilitetsbackend/-plattform og App
som fungerer som sanntidsinformasjon for
mobilitet der du er til en hver tid

Pilot for å teste konseptet

Ansatte i en HjemJobbHjem bedrift får
tilgang til Bysykkelen

Oppdal

Mobilitet som verktøy
for bærekraftig
Oppdal
utvikling i
kommune
distriktskommuner

Sykkel
Gange
Mikrotransport
Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Bil
Godstransport og varelevering
Service- og tjenestetransport

Trondheim

+ CityXChange.
Maas plattform og
App for grønn
kollektiv og delt
mobilitet

Trondheim
kommune

Sykkel
Mikrotransport
Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Bil
Byliv

Mobilitetspunkt

Miljøpakken ved
Trondheim
kommune
mobilitets- og
samferdselsenhe
ten

Sykkel
Gange
Mikrotransport
Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Byliv

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Regulatorisk og
regelverk

Trondheim

HjemJobbHjem

Miljøpakken ved
Trondheim
kommune
mobilitets- og
samferdselsenheten

Sykkel
Gange
Kollektivtransport

Virksomheter
og næring

Forretningsmessig

Ikke spesifisert

Markedsplass for
transporttilbud

Trøndelag
fylkeskommune

Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Bil
Service- og tjenestetransport

Alle

Digital
Forretningsmessig

Trondheim

Økonomisk støtte
fra…

Målgruppe

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse
Bredbåndutbygging og felles kontorlokaler
skal redusere behovet for transport
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Vestfold og Telemark
Geografisk
område

Tittel

Vestfoldbyen
(Tønsberg,
Sandefjord og
Larvik)
Vestfoldbyen
(Tønsberg,
Sandefjord og
Larvik)

Eier

Økonomisk støtte
fra…

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

On-demand
Vestfold og
bestillingstjeneste –
Telemark
minibussen kjører når
Fylkeskommune
det passer deg!

Delemobilitetstjenester
Service- og tjenestetransport

Alle

Digital
Tjeneste

Bestillingstransport.

Utenom rush – nytt
Vestfold og
periodeprodukt i
Telemark
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Kollektivtransport

Voksne

Forretningsmessig

Tidsbasert prisdifferensiering for
periodebillet (gjelder alle tidspunkter
utenom rush-tiden)

Sykkel
Gange
Kollektivtransport
Byliv

Alle

Infrastruktur
Regulatorisk og
regelverk

Eit utviklingsprosjekt med mål å oppnå
nullvekst i personbiltrafikken gjennom Bø
sentrum

Grenland

Bygdepakke Bø

Midt-Telemark
kommune

Vestfoldbyen
(Tønsberg,
Sandefjord og
Larvik)

Farte bestilling
(HentMeg Bø)

Vestfold og
Telemark
Fylkeskommune

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

Bestillingstransport.

Vestfoldbyen
(Tønsberg,
Sandefjord og
Larvik)

De 10 bud

Frelsesarmeen

Godstransport og varelevering

Alle
Virksomheter
og næring

Tjeneste

Frelsesarmeen tar siste strekket inn til
sentrum med lastesykkelen i bedre
bylogistikkprosjekt i Tønsberg

Bygdepakke
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Vestland
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Bergen

Sjekk om det er fullt
på buss eller
Bybanen

Skyss

Kollektivtransport

Alle

Digital

Historisk kapasitetsoversikt

Bergen

Pilot for
bestillingstransport i
Bergen

Skyss

Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester

Eldre

Tjeneste

Bestillingstransport.

Odda

Hentmeg

Skyss

Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester

Eldre

Tjeneste

Bestillingstransport.

Bergen

Parkering for
kollektivreisande

Skyss

Kollektivtransport

Alle

Infrastruktur
Forretningsmessig

Innfartsparkering resgistreres i
billetteringsappen basert på bilskilt

Bergen

Reisar du med tog
mellom Bergen og
Voss?

Skyss

Kollektivtransport

Alle

Forretningsmessig

Billettsamarbeid

Bergen

Utvider sovetilbudet
på Bergensbanen

Vy

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

Bergen

Selvkjørende buss i
Førde

Skyss og
Sunnfjord
kommune

Mikrotransport
Kollektivtransport

Barn og unge

Digital
Tjeneste
Regulatorisk og
regelverk

Førde

Autonomi i Vestland
fylke

Skyss

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

BKK og Enivest

Autonom bus
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Viken
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Nedre Glomma

Flex

Østfold
kollektivtrafikk

Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester

Eldre

Tjeneste

Buskerudbyen

Elbysykler i
Kongsberg og Lier

Brakar

Sykkel

Alle

Tjeneste

Buskerudbyen

Brakar Fleks

Brakar

Service- og tjenestetransport

Alle

Tjeneste

Buskerudbyen

Testarena Norefjell

Kongsberg
kommune

Kollektivtransport
Service- og tjenestetransport
Byliv

Alle

Digital
Tjeneste
Regulatorisk og
regelverk

Buskerudbyen

Selvkjørende buss
Kongsberg

Brakar

Kollektivtransport

Alle

Tjeneste

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse
Aldersvennlig bestillingstransport

Belønningsordningen

Samarbeid mellom en teknologiklynge og
en fjelldestinasjon

Øke antall helårssyklister ved å bedre
standarden på vinterdrift ved bruk av
autonom tenologi og tilrettelegge for
sanntid tilstandsregistrering via app til
sluttbrukerne

Buskerudbyen

Smart vinterdrift i
Viken

Viken
fylkeskommune

Sykkel
Gange

Alle

Digital
Tjeneste
Forretningsmessig

Ikke spesifisert

Avkarbonisering av
nyttetransporten

Smart Innovation
Norway AS

Godstransport og varelevering

Næringsliv,
nettverk og
det offentlige

Digital
Tjeneste
Forretningsmessig

Viken
Fylkeskommune

Digital
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Mobilitetsinnsikt, tilrettelegging av flere
mobilitetstiltak og måling på reduksjon av
utslipp. Selvkjørende buss uten operatør
om bord i Kongsberg. Bestillingstransport
for hjemlevering av varer til fastboende og
EU og Innovasjon
fritidsinnbyggere. Digital datafangst om
Norge. Vi har også
vegtilstand, automatisk utkalling av
benyttet Skattefunn.
entreprenør og bruk av autonom
driftsmaskin. Bestillingstransport med
selvkjørende kjøretøy uten operatør i
kjøretøyet. Sluttbrukerevealueringer og
følgeforskning er del av innholdet

Buskerudbyen

City&Lab: flere ulike
prosjekter innen
mobilitet

Kollektivselskap,
infrastruktureier
og entreprenører

Sykkel
Gange
Kollektivtransport
Godstransport og varelevering
Service- og tjenestetransport

Alle

Løsninger på hvordan godstransporten i
Viken kan elektrifiseres og samtidig
effektiviseres
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Vedlegg

Kartlagte tiltak i Viken (fortsetter)
Geografisk
område

Tittel

Ski kommune

Økonomisk støtte
fra…

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Mobilitetspunkt Ski
stasjon

Ruter

Mikrotransport
Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Byliv

Alle

Infrastruktur
Tjeneste
Forretningsmessig

Samspillet mellom forskjellige former
mobilitet i samarbeid med Bane NOR
Eiendom og Entur

Bærum
kommune

Fornebu 2027 mikromobilitet

Sykkel
Bærum
Mikrotransport
kommune,
Kollektivtransport
kommunalDelemobilitetstjenester
direktør Samfunn
Byliv

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Helhetlig mikromobilitetstilbud

Bærum
kommune

Kjørestopp Nye
løsninger for å
redusere
foreldrekjøring til
fritidsaktiviteter

Bærum
kommune

Sykkel
Gange
Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Byliv

Barn og unge

Infrastruktur
Organisatorisk

Regionalt
Forskningsfond

Bærum
kommune

Aktivitetstransport

Ruter og Bærum
kommune

Kollektivtransport

Barn og unge

Digital
Infrastruktur

Kommunens
klimafond

Bærum
kommune

SmartBike og
SmartCar utlån av
Bærum
elsykler og bildeling
kommune
sammen med de
lokale velforeningene

Sykkel
Delemobilitetstjenester

Alle

Organisatorisk
Forretningsmessig

Klimasats-midler rtil
finansiering av
elsykkellåneordning

Lillestrøm
kommune

Fv.120 Proaktiv
trafikkstyring (pilot
prosjekt)

Kollektivtransport

Alle

Infrastruktur

Viken
fylkeskommune

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Transport av barn og unge fra skoler i
nærområdet til aktiviteter ved idrettsanlegg
og hjem etter trening.

Bus prioritering uten å bygge et kollektivfelt
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Vedlegg

Kartlagte tiltak på tvers av geografiske områder
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

På tvers av flere
geografiske
områder

C-Load Bærekraftig
Transport

Triona

Godstransport og varelevering

Alle

Digital

På tvers av flere
geografiske
områder

Smart flyt av i
formasjon om
transportinfrastruktur

Triona

Godstransport og varelevering

Alle

Digital
Infrastruktur

På tvers av flere
geografiske
områder

The Nordic Open
Mobility and
Digitalization
(NOMAD)

Sykkel
Mikrotransport
Nordic Innovation Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Bil

Alle

Digital
Forretningsmessig

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse
Styringen mot bærekraftig transport skjer
ved å utvide C-Loads veletablerte modell
for kvalitetspoeng

Sømløs mobilitet ved bruk av flere
transportmåter over hele Norden, inkl.
Mobility as a Service (MaaS)
Nytt og patentert system Happy City® som
organiserer parkering av elektriske
scootere til utpekte parkeringsplasser, og
optimaliserer mikromobilitet i byer.

På tvers av flere
geografiske
områder

Sparkpark

SparkPark

Mikrotransport

Alle

Digital
Regulatorisk og
regelverk

På tvers av flere
geografiske
områder

Grønn Reise

Vy

Kollektivtransport

Alle

Digital

Grønn Reise i Vy-appen: ferske aviser,
magasiner, turtips til reisen og egen
miljøoversikt

På tvers av flere
geografiske
områder

Vy tester smartere
togbillett

Vy

Kollektivtransport

Alle

Forretningsmessig

Smartpris aktiveres når du kjøper en
enkeltbillett og gir stadig mer rabatterte
enkeltbilletter i en 30-dagersperiode

På tvers av flere
geografiske
områder

HentMeg

Kolumbus

Service- og tjenestetransport

Alle

Tjeneste

Bestillingstransport.

På tvers av flere
geografiske
områder

Turbil

Vy

Delemobilitetstjenester

Voksne

Tjeneste

Turbil fra Vybil: delemobilitet/billeie

På tvers av flere
geografiske
områder

Geovekst

Kartverket

Alle

Digital

Felles etablering, forvaltning, drift,
vedlikehold og bruk av geografisk
informasjon

Forskningsrådet,
Innovasjon Norge
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Vedlegg

Kartlagte tiltak på tvers av geografiske områder (fortsetter)
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

På tvers av flere
geografiske
områder

Transportportal

Statens
vegvesen

Kollektivtransport

Alle

Digital

Det nasjonale tilgangpunktet for data om
veg- og transport

På tvers av flere
geografiske
områder

Entur Elsparkesykler

Entur

Mikrotransport

Alle

Digital

Oversikt over sparkesykler i nærheten fra
flere aktører i Entur-appen

Smart mobilitet i
distriktene

Kommunal- og
moderniseringsd
epartementet
(KMD)

Kollektivtransport
Delemobilitetstjenester
Godstransport og varelevering
Service- og tjenestetransport
Sjøtransport

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig

Læringsnettverket for fylkeskommunene
om smart mobilitet

Pilotere autonom shuttle buss

Bildelingstjeneste rettet mot B2C og B2B
basert på en heldigital kundereise

På tvers av flere
geografiske
områder

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

På tvers av flere
geografiske
områder

Sohjoa Last Mile

Kongsberg
kommune

Kollektivtransport

Alle

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

På tvers av flere
geografiske
områder

Hyre

Møller Mobility
Group og Hyres
ledende ansatte

Delemobilitetstjenester

Alle

Digital
Tjeneste
Forretningsmessig

Virksomheter
og næring

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Søknad sendt til
Viken FK. Venter
tilsagn.

Videreføring av forprosjektet
«Avkarbonisering av nyttetransporten»

Alle

Organisatorisk
Regulatorisk og
regelverk

Usikker på hva som
menes med
'virkemiddelapparatet'

Forskning på hvordan små byer kan få folk
til å gå mer i hverdagen og gåstrategier for
fire små byer.

På tvers av flere
geografiske
områder

Næringsutvikling i en Smart Innovation
grønn transportsektor Norway AS

På tvers av flere
geografiske
områder

Utvikling av
gåstrategier

Forskningsprosjekt, ledet av
TØI finansiert av
NFR og partnere

Godstransport og varelevering

Gange
Byliv
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Vedlegg

Kartlagte tiltak på tvers av geografiske områder (fortsetter)
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…
Grønt
Skipsfartsprogram
støtter "piloten" med
timer brukt av DNV
ansatte

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

På tvers av flere
geografiske
områder

Autonome,
utslippsfrie ferger

Grønt Skipsfartsprogram

Kollektivtransport
Sjøtransport

Alle

Digital
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

På tvers av flere
geografiske
områder

AutoSafe Automated safety
solutions for
passenger ferries

SINTEF Ocean

Kollektivtransport
Sjøtransport

Alle

Sikkkerhetsløsninge
r for autonome
Forskningsrådet
passasjerskip

Løsninger for persontransport på sjø med
liten eller ingen bemanning om bord støttet
av høy-automatisert og sikker teknologi

Alle
Virksomheter
og næring

Digital
Infrastruktur
Tjeneste
Forretningsmessig
Regulatorisk og
regelverk

Innovasjon Norge

Utvikling og lansering og bruk av digitale
reguleringsverktøy for mikromobilitet

Funksjonshemmede

Digital
Tjeneste

Innovation Norway
Premarket
Evaluation and
Commercialization
start-up grants,
Barne- og
familiedepartement
et, Deltasenteret,
VRI Vestfold

Et beacon-basert system vil veilede
reisende som bruker buss, tog, t-bane,
trikker og fly. Systemet er universelt
utformet og legger spesiell vekt på synsog hørselshemmede. Dette systemet vil
betydelig forbedre implementeringen av
universell utforming i transport, og gjøre
samfunnet mer tilgjengelig for alle.

Alle

Digital
Tjeneste
Organisatorisk
Forretningsmessig

På tvers av flere
geografiske
områder

På tvers av flere
geografiske
områder

På tvers av flere
geografiske
områder

Digital regulering av
mikromobilitet

TravelCompanion
(Next Signal)

EnTur

Nivel AS

Next Signal

EnTur

Mikrotransport
Delemobilitetstjenester

Kollektivtransport

Kollektivtransport

Målet er å gjøre det enklere å velge
bærekraftige reiser i Norge gjennom nye
sømløse løsninger for hele kollektiv-Norge
gjennom å samle, foredle og åpent dele
kollektivdata fra selskapene.
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Vedlegg

Kartlagte tiltak som gjelder udefinerte geografiske områder
Geografisk
område

Tittel

Eier

Temaer

Målgruppe

Type innovasjon

Økonomisk støtte
fra…

Stikkordsmessig innholdsbeskrivelse

Ukjent

VesselAI

VESSEL AI

Sjøtransport

Alle

Digital

EU: Horisont 2020

En dataplattform som evner å prosessere
store mengder data fra ulike kilder i den
maritime verdikjeden

Ukjent

Styresystem til
Svingen
Kontrollstasjon

Triona

Godstransport og varelevering

Alle

Digital
Infrastruktur
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