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For å lage noe nytt, må 
vi først lære noe nytt. 

1: Ny innsikt 
En innsikt i denne sammenheng er ikke det samme 
som data, statistikk, objektive observasjoner eller 
eksplisitte brukerbehov. En innsikt er det som ligger 
bak og forklarer hvorfor det er sånn. Innsikten i 
denne prosessen har hatt som mål å samle 
kunnskap gjennom tre perspektiv: Brukerbehov, 
etablerte sannheter og trendbrudd. 
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Innsikt

Har blitt brukt:

40

‘’Hvor er sekken min?’’

Uforutsette hendelser, som at barn glemmer igjen 
ting, skaper ofte endring i reiseplanene og skaper 
et behov for å enkelt kunne utføre en ekstra reise. 

#brukerbehov #uforutsett
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Fra fra funn og 
signaler til 
nøkkelinnsikter 

Leveranse 1: Nøkkelinnsikter 
Nøkkelinnsiktene avdekker ikke-opplagte og 
autentiske innsikter om oss selv, våre kunder eller 
omverdenen. Denne forståelsen kan åpne nye og 
store muligheter eller låse vekk noen gamle som vi 
ikke lengre har nytte av i neste fase, der vi skal 
utforske ideer for å løse opp i Mobilitetsfloken. 
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Basert på innsikter: 

03: Jeg velger alltid det billigste alternativet

21: Jeg reiser på autopilot

36: Jeg burde sykle, men…

Fra eierskap til tilgang

Fordommer 
forenkler

Har vi fått en for treningsfokusert sykkelkultur 
som skaper svettefrykt? 

Potensialet for aktiv transport er stort for helse, miljø 
og raskere reiser, men vi har alle iboende vaner og 
forutinntatte holdninger som styrer våre valg. Har vi bil 
bruker vi bilen, har vi månedskort så tar vi buss...

Skal flere velge aktive transportformer som gange og 
sykkel må vi senke terskelen og endre folks bilde av 
«syklisten» med rask hjelm og puter i rompa.
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Nok snakk! På tide å 
lage noe. 

Fase 2: Nye konsepter 
For å gå fra innsikt til konsept starter vi med en 
divergerende fase hvor vi utvikler ideer basert på 
nøkkelinnsiktene, inspirasjon fra omverdenen og 
«den egentlige jobben». Disse sorteres så under de 
ulike innovasjonsrommene, slik at vi er sikre på at de 
svarer opp innovasjonsbriefen. 

MOBILITETSFLOKEN

DESIGNDREVET INNOVASJONSPROSESS

49
Idéspirer



Ideér i samspill 

Leveranse 2: Konsepter 
Et konsept trenger en tydelig kjerne som svarer opp et 
behov og har potensiale for videre utvikling. Et konsept 
skal her forstås som en helhetlig og begeistret 
visualisering av et verdiforslag. Et konsept kobler flere 
ideer som til sammen gir en helhetlig beskrivelse med 
basisinformasjon om hva en ønsker å oppnå med 
konseptet, hvilken målgruppe det er rettet mot og hvilke 
strategiske samarbeidspartnere man kan trekke på for 
å realisere konseptet. 
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Feil fort for å lykkes 
raskere! 

Fase 3: Eksperimentering 
Eksperimentering er en måte å lære maksimalt med 
minimum av ressursbruk og kostnader – for å oppnå 
trygghet (risikoreduksjon) om at nye løsninger er 
riktige før de store beslutninger tas. Basert på 
konseptet definerer vi hypoteser, definerer et 
eksperiment for å få en ærlig respons på en del av 
verdiforslaget. Ut ifra læringen kan vi justere 
konseptet slik at det både treffer målgruppene og 
oppfyller sin funksjon.
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En portefølje med 
mange svar 

Resultatet er en portefølje med våre beste svar på 
hvordan vi kan vi kan skifte vårt tankesett for å 
oppdage nye muligheter, en visjon om hva slags by vi 
ønsker oss i fremtiden og en portefølje med 
forretningskonsepter som sammen tegner ut en 
helhetlig strategi for hvordan vi kan komme dit. 
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Resultatet er en portefølje med våre beste svar på hvordan vi 
kan vi kan skifte vårt tankesett for å oppdage nye muligheter, en 
visjon om hva slags by vi ønsker oss i fremtiden og en portefølje 
med forrettningskonsepter som sammen tegner ut en helhetlig 
strategi for hvordan vi kan komme dit. 

Vår visjon er en by som tilrettelegger for rettferdig, fleksibel og 
mangfoldig mobilitet, hvor folk er fleksilister. Her er slik vi ser 
for oss at dette skal skje: 

Rettferdig 
1.1 Vi må samle data så vi forstår byen 
1.2 Vi setter felles mål for rettferdig mobilitet 
1.3 Sammen utvikler vi mobilitet gjennom piloter 

Fleksibel 
2.1 Legge til rette for nye valg 
2.2 Se nye muligheter med fri bevegelse mellom alle tilbud 

Mangfoldig 
3.1 Rett vei for myke trafikanter 
3.2 En felles kul.tur 
3.3 Vi trenger ikke å reise for å forflytte oss
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Mobilitetsfloken 
I innovasjonsprosjektet Mobililtetsfloken har 13 aktører fra privat, 
offentlig og frivillig sektor jobbet sammen i 6 måneder, for å svare 
på spørsmålet: Hvilke muligheter oppstår når vi må flytte flere folk 
og mere varer, med bedre flyt, med mindre utslipp, tonnasje og 
miljøavtrykk? 

Ny praksis 
Dagens urbanisering møter ikke ønsket om verdiskapning og 
utvikling på en bærekraftig måte. Vi trenger nye måter å organisere 
samarbeid, skape nye insentiver og utfordre hvordan vi organiserer 
hverdagen. 

Mennesket i sentrum 
Våre behov og valg utløser forflytning av mennesker, varer og 
tjenester. Vi må sette mennesket i sentrum og skape en bedre 
mobilitetshverdag hvor individets behov og felleskapets interesser 
ikke er i konflikt. 

Bedreflyt 
Mangel på samhandling og integrasjon av transportløsninger gir 
dårligere flyt. Vi trenger et mangfold av tilbud og løsninger som 
spiller på lag.
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TILNÆRMING

I en by er vi alle 
fleksilister 
«Fleksilist» er en sammenslåing av ordene 
mobilist og fleksibel. Som fleksilist vil en tenke 
annerledes om hvilke reisevalg en faktisk har. 

Istedenfor bilskam og pekefinger, kan 
fleksilistens mobilitetsmønster motivere flere 
til å gå over til mer miljøvennlig transport. Her er 
slik vi ser for oss at dette skal skje:



Rettferdig, fleksibel og 
mangfoldig mobilitet i byene.
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VISJON

Skal vi flytte fler og mer, bedre, med mindre må vi 
bli enige om hva som er rettferdig for folk, for 
mobilitet, for byen og planeten. Slik kan vi 
etablere en ny praksis for hvordan vi kan utvikle 
mobilitet i byen på en bærekraftig måte.

Skal vi flytte fler og mer, bedre, med mindre må vi 
gjøre det mulig for folk å ta gode valg. Det betyr å 
tilby folk fleksibilitet slik at hverdagen går opp. 
Med et fleksibelt system vil også folk bli fleksible 
og vi vil senke terskelen for å velge bærekraftige 
løsninger.

Skal vi flytte fler og mer, bedre med mindre må vi 
ta høyde for et mangfold av mennesker, det betyr 
at vi også trenger et mangfold av løsninger. 
Skaper vi rom for løsninger som lever opp til våre 
krav om rettferdig og fleksibel mobilitet, sørger vi 
for en god flyt, med en rekke tilbud og løsninger 
som spiller på lag.
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Rettferdig
Når vi tar utgangspunkt i rettferdig 
mobilitet er det enklere å sette et 
felles mål på hvordan vi må jobbe for 
en bærekraftig mobilitet for folkene, 
byen og jorda.  

Slik kan vi erstatte de reisene vi ikke 
ønsker at folk skal ta, og tilrettelegge 
for mobilitet som tar utgangspunkt i 
mennesket – ikke i 
fremkomstmiddelet.

Rettferdig

Samle 
data

Felles
 mål

Skape 
piloter
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RETTFERDIG 

1.1 Vi samler data så vi 
forstår byen 

God mobilitet i en by tar deg dit du vil, 
samtidig som det gir et pusterom. Vi 
tror forutsetningen for å få til dette er 
å endre fokus fra ren effektivisering, 
til å forstå hva som gjør en god by god 
å leve i. 

Ved bruk av sensorer og etnografi kan 
vi samle data som sammen gir en 
dypere forståelse av våre innbyggeres 
behov og hvordan mobilitet kan gi en 
merverdi i deres liv.

Konsepter // 01 Feel the city / Byens Equalizer / 02 Pilotforum

1.2 Vi setter felles mål for 
rettferdig mobilitet 

Når vi vet hva som er bærekraftig 
mobilitet, kan vi også skape den. En 
strategi med tydelige mål vil gi en 
felles forståelse for alle som vil ha en 
rolle innen mobilitet og motivere til 
handling. 

Slik kan alle være med å skape 
løsninger for en bedre og mer 
rettferdig fremtid.

1.3 Sammen utvikler vi 
mobilitet gjennom piloter 

Vi ser for oss en by hvor private og 
offentlige aktører støtter hverandre 
for å danne et helhetlig 
mobilitetstilbud. 

Mange ønsker å bidra, men for å 
sammen tegne et rettferdig 
mobilitetsbilde trenger vi lederskap. 
Vi mener myndigheter har tillit til å 
gå foran for å skape rammer for 
samarbeid til det beste for 
innbyggere.
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VISJON

Fleksibel
Mennesket skaper trafikk. Om vi skal 
bevege oss med små fotavtrykk 
trenger vi et mobilitetsbilde som 
svarer opp våre unike behov i 
hverdagen, samt motivasjon til å se 
nye muligheter.  

Da trenger vi et støttesystem for å få 
hverdagen til å gå opp, frihet til å 
bevege oss mellom ulike 
fremkomstmidler og bekreftelse på at 
vi har tatt et godt valg.

Fleksibel

Ta nye
valg

Få nye 
muligheter
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FLEKSIBEL

2.1 Legge til rette for nye valg 

Om ikke lenge tror vi mange vil oppleve 
det unaturlig å eie egen bil i byen. 

Vårt valg av transport er gjerne gjort 
lenge før reisen begynner. Hva som er 
tilgjengelig avhenger av hvor vi bor, 
jobber. Regnestykket for å få hverdagen 
til å gå opp avgjør hva vi velger å betale 
for.  

Med en allianse av aktører kan vi bygge 
et sikkerhetsnett av nye løsninger som 
svarer opp dette regnestykket for 
fleksilisten.

Konsepter // 03 Bevisstløse bilister / 04 Fleksilist wallet / 05 Road as a service

2.2 Se nye muligheter med 
fri bevegelse mellom alle 
tilbud 

Ett mobilitetstilbud passer ikke alle 
reiser. Derfor foreslår vi å gi folk 
fleksibilitet til å bevege seg fritt 
mellom alle former for transport. Slik 
senker vi folks terskel for å prøve nye 
løsninger.
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VISJON

Mangfoldig
For å gjøre bærekraftig mobilitet til en 
virkelighet, trenger vi et mangfold av ulike 
tilnærminger. Det handler både om 
miljøvennlige fremkomstmidler og om å velge 
å ikke reise. 

Her spiller kultur, kommunikasjon og teknologi 
viktige roller for å bidra til en hverdag i god flyt 
– hvor vi reiser mindre, men med høyere 
kvalitet på reisene.  

Mangfoldig

Ikke
reise

Aktiv 
reise

Delt
reise
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MANGFOLDIG

3.1 Rett vei for myke 
trafikanter 

For å skape en levende bykjerne må 
myke trafikanters bevegelsesmønstre 
stå sentralt i byvekst og i hvordan vi 
utformer byggene våre. 

Byer som er organisert rundt aktive 
former for reise vil være grønnere og 
sunnere. De blir mer rettferdige, 
sosiale og produktive enn byer som 
har utviklet seg etter bilen og 
kollektivtrafikkens kjøremønstre. Ved 
å prioritere syklister, turgåere, skatere, 
rullestolbrukere, barnevogntrillere og 
mikromobilitetspiloter vil vi få 
forbindelser som er trygge, uten 
hindringer og komfortable hele året.

Konsepter //  06 Tak skal du ha / 07 Go to gatelyslading / 08 Delestasjon / 09 Full bil / 10 Smårulling / 11 Allin / Green label / 
Connection HUB

3.2 En felles kul.tur 

Folk trenger flere valgmuligheter for 
transport, da vi ofte reiser med ulike 
forutsetninger, intensjon og mål. Dette 
gir rom for et mangfold av løsninger. 
Fra store aktører som sørger for en 
behagelig flyt – til mindre nisjer som 
gir oss glede og unike opplevelser. 

Men for å komme hit må vi må 
begynne med kultur. En felles 
reisekultur hjelper oss å styre 
forventninger til reisen, hjelper oss å 
navigere mellom ulike 
fremkomstmidler og gir oss en høyere 
toleranse for det som følger med delte 
reiser.

3.3 Vi trenger ikke å reise 
for å forflytte oss 

Noen ganger er den beste reisen den 
du slipper å ta. Det gir deg mer tid, 
samtidig som en reduserer sin 
påkjenning på dagens infrastruktur 
og miljø.  

Med dagens teknologi kan mange 
løse arbeidsdagen ved å forflytte seg 
metafysisk. Behov for å hente, levere 
eller utføres ærender kan løses 
gjennom plattformer som knytter 
våre behov til mobilitet som tjeneste. 
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The future of transportation is not 
about inventions. It's about choices. 

- Henry Grabar
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MOBILITETSFLOKEN

EN PORTEFØLJE AV MANGE SVAR

DEL 3:  

En portefølje av 
mange svar



Feel the city 

God planlegging kan føre til at man reiser mindre 
for å leve det gode liv. 

Feel the city er en måte å samle inn, håndtere og 
oversette data og tilgjengeliggjøre innsikten. Med 
visuelle eksempler på hvor, og hvorfor, folk trives i 
en by, bygger vi en  kunnskapsbase for offentlige 
og private aktører. Ved å vite mer om hvilke 
prioritering folk gjør og hvorfor, kan vi tilpasse 
planlegging og utvikling av tjenester bedre til de 
valgene folk faktisk ønsker og er villige til å ta. 
Dette gir bedre treffsikkerhet på 
mobilitetsløsninger, og øker sjansen for å lykkes. 

Noen må alltid 
hjelpe meg opp 
denne kanten. Det 
er ganske flaut

Mormor går her for 
å mate duene hver 
uke. Hun kunne 
trengt en benk.

Her er det sol om 
morgenen akkurat når 
jeg er på vei til jobb

KONSEPT: FEEL THE CITY



Pilotforum 

For å sikre partnerskap og bedre samarbeid 
mellom forskning, privat og offentlig sektor, er 
Pilotforum en samarbeidsplattform der en 
utarbeider et pilotprosjekt sammen.  

Kommersielle aktører kjemper om å dominere 
offentlige rom i byene våre, men løsningene som 
introduseres er ikke nødvendigvis til fordel for 
mennesker og samfunn. For å sikre at innovasjon 
ikke tilsvarer invasjon, må myndigheter tenke 
langsiktig og samarbeide med de private aktørene 
for å oppnå mål om fremtidens bærekraftige 
mobilitet. Gjennom eksperimentering og læring kan 
vi formulere prinsipper for urban mobilitet som gir 
kunnskap til en omforent politisk målsetting og 
fremmer positiv utvikling.

KONSEPT: PILOTFORUM



Bevisstløse bilister 

Bevisstløse bilister er en adferdskampanje med 
mål om å få folk til å gå over til å dele –heller enn å 
eie egen bil. 

For å redusere vårt klimaavtrykk må vi velge å 
dele, bruke kollektivt og aktiv transport over bil, 
men å endre reisevaner er vanskelig. 

Ved å jobbe målrettet, strategisk og systemisk 
med å endre sosiale normer, tilgjengeliggjøre gode 
alternativ og synliggjøre hva en taper på å eie egen 
bil, kan vi gjøre deling til den nye normalen.

Jeg
er...

KONSEPT: BEVISSTLØSE BILISTER



Fleksilist Wallet 

Én mobilitetsform passer ikke alle reiser. Derfor vil vi 
tilby folk frihet til å bevege seg fleksibelt mellom alle 
former for transport – og slik senke folks terskel for 
å prøve nye løsninger og bli fleksilister. 

En digital «nøkkel» samler alle dine mobilitetstjener 
og reiser, slik at du får en helhetlig oversikt over ditt 
månedlige reisebudsjett for tid, økonomi og klima. 
Ved å gi deg oversikt over dine reiser og gi deg tilgang 
til flere tjenester, hjelper vi deg med å forstå hvilke 
valg du kan gjøre i hverdagen for både deg selv, andre 
og planeten. 

Vi foreslår reiser som både gir folk et pusterom i 
hverdagen, utnytter kapasitet i infrastrukturen vi 
allerede har og på sikt åpner et større marked for nye 
tilpassede løsninger.

KONSEPT: FLEKSILIST WALLET

Din fleksilist wallet 
Hei Ida!

Ditt reisebudsjett:

Oppdaget

Hertz delebil



Road as a service 

Road as a service (RaaS) er 2.0 versjonen av vei: Vi 
tar veien fra å være et fysisk underlag til å gi oss 
dataunderlaget vi trenger for å insentivere grønne 
transportvalg, opprette rettferdige 
betalingsmekanismer, og samtidig hjelpe 
trafikanter å ta trygge beslutninger.  

Med en digital infrastruktur og fokus på sluttbrukere 
er RaaS et system som hjelper lokale myndigheter 
og vegoperatører med å utvikle byens mobilitet til 
det beste for fellesskapet. Ved å samle sammen 
datastrømmer fra ulike modaler og aktører, og videre 
knytte disse sammen med helhetlige KPI’er for god 
mobilitet, vil beslutningsgrunnlaget og evnen til 
helhetlig påvirkning av trafikkbildet revolusjoneres.

KONSEPT: ROAD AS A SERVICE



Tak skal du ha 

Byutvikling for aktiv, urban transport hvor bygg er 
en integrert del av mobilitetsnettverket.  

Vi ønsker å løse opp i barrierene i byen ved å se 
bygg, infrastruktur og transport under ett. De som 
sykler, får da en snarvei uten vær, vind og 
veitrafikk. Byggeiere og virksomheter får mer 
attraktive lokaler og større marked. 

Bygg går fra å være et hinder til en mulighet, som 
vil gi folk den mest effektive snarveien til 
kontorbygg, borettslag og kollektivknutepunkt.

KONSEPT: TAK SKAL DU HA



Go to gatelyslading 

For å bekjempe rekkeviddeangst vil vi utnytte 
infrastruktur som gatelys for å gjøre lading mer 
tilgjengelig for alle el-mobilister som ferdes i 
byen. 

Gjennom lading basert på å modifisere 
eksisterende infrastruktur får elsyklister og 
elbilister en ekstra boost. I fremtiden kan du også 
kanskje kunne selge strømmen på bilbatteriet ditt 
når det er anstrengt kapasitet på strømnettet.

KONSEPT: GO TO GATELYSLADING



Delestasjon 
Delestasjon er en felles plattform for biltilbydere 
som gjør det enkelt og fleksibelt for folk å bruke 
delebil. 

Med Delestasjon tilbyr vi en skalerbar plattform for 
alle som ønsker å la sin bil gå i en bildelingstjeneste. 
Plattformen gir til tilgang til alle bildelingsbrukere 
som igjen fører til økt kapasitetsutnyttelse av 
bilparken og større marked for ulike bildelingsnisjer. 

Delestasjon gir sluttbrukere en totalopplevelse som 
løser alle bilens oppgaver slik at leiestress blir 
mindre enn eierstress. Med ny teknologi og tjenester 
for transaksjoner, trygghet og tilgjengelighet sørger 
vi for at hverdagen går opp, uten å måtte eie egen 
bil.

KONSEPT: DELESTASJON



Smårulling 

Smårulling er et nytt transporttilbud til 
og fra aktiviteter for barn i grunnskolen, 
med godkjente og profesjonelle sjåfører, 
som foreldre kan være trygge på å 
benytte seg av i hverdagen. 

Vi tror foreldre ønsker en trygg, enkel og 
rimelig transporttjeneste for barna 
til og fra fritidsaktiviteter. 

Aisha

Smårulling

Hentes 16:30

Smårulling

KONSEPT: SMÅRULLING



Full bil 
Full bil mobiliserer til å løse de lokale trafikk-
utfordringene vi opplever på våre faste 
reisestrekninger. 

Full bil identifiserer lokale trafikksaker fellesskapet 
kan samle seg rundt, som køen over Fettsundbrua 
eller kostnadene med å kjøre gjennom 
Ryfasttunnellen, og motiverer innbyggere til å 
samarbeide slik at vi alle kommer dit vi vil, når vi vil.

KONSEPT: FULL BIL

Lei av å sitte i kø?

Bruk Full Bil for

en raskere reise! Velkommen til
en bedre flyt!

Jeg vil kjøre selv

Ønsker du å kjøre
eller sitte på?

Jeg vil sitte på

Jeg kan begge deler



Allin 
Allin er en nasjonal budplattform hvor lokale 
forhandlere kan kan få ordre levert av lokale 
taxiselskap innenfor bykjernen. 

Persontransport er «ferskvare»: Det skal utføres til 
et bestemt tidspunkt ønsket av kunden. 
Varetransport derimot, har større slingringsmonn. 
Allinn effektiviserer person- og varetransport 
gjennom å fylle kapasiteten mellom 
persontransporten med lokal varelevering. Jo mer 
fleksibel en varelevering kan være, jo billigere blir 
det å frakte varen. 

Ved å kombinere person- og varetransport vil vi 
øke miljøvennligheten til taxi og senke kostnader 
for passasjer.

KONSEPT: ALLIN

Vi leverer hjem
til deg på dagen!

Levert av Allin

:::: TAXI ::::


