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No. 1

Det egentlige 
regnestykket

Skal vi klare å flytte fler og mer, bedre med mindre, 
er det viktig at vi anerkjenner det egentlige 
regnestykket for valg av transport.

De fleste av oss mener vi velger reiser ut ifra tid, 
effektivitet og kostnad, men vi er ikke så rasjonelle som 
vi liker å tro. Våre individuelle reisevalg styres også av 
følelser, identitet, lidenskap, dagsform, vær og vind. 

Både bil og sykkel er mer enn kun transportmidler og 
en hel kultur følger med i bruken. Derfor kan pålagte 
endringer i folks hverdagsreiser som økte billettpriser eller 
bompenger oppleves som personangrep, heller enn gode 
løsninger til fellesskapets beste. 

TID + KOST +

Det egentlige regnestykket

Basert på innsikter: 

28: Det lønner seg ikke, men det er verdt det

48: Jeg <3 bil / sykkel / moped

32: Jeg liker egentlig best å kjøre selv



No. 02

Basert på innsikter: 

01: Effektivitet måles i tid… eller?

29: Jeg får tid…

30:Er det plass til meg?

En reise er ikke 
bortkastet tid

Hvordan kan en reise gi deg rom til å gjøre det du 
vil?

Tid på reise er ikke tapt tid, men heller en mulighet til å ta 
igjen det tapte! Som kvalitetstid med familien, oppdatere 
seg på nyheter, svare på meldinger eller bare slappe av. 

Skal vi få benyttet tiden en reise gir, trenger vi å føle oss 
trygge og ha rom for å sone litt ut.

Det egentlige regnestykket



Det egentlige regnestykket

No. 03

Basert på innsikter: 

20: Dagen begynner etter «first mile»

35: Fresh > ufresh 

37: Sykkel når det er sol. Buss når det regner

Sol = sykkel
Regn = buss

Hva ville vært en god «føremelding» for å hjelpe 
deg velge den beste reisen?

Hverdagslivet er komplekst og valgene for transport er 
ikke bare basert på hva vi trenger der og da. Vi tar inn 
i betraktningen hva vi skal utover dagen og hvor stor 
sannsynlighet det er for at de planene vil slå inn.

Samtidig har folk høy terskel for å velge ukomfortable 
reiser. Vær, vind og frykt for svette er utenforliggende 
krefter som fører til at en reise blir som den blir. 



Basert på innsikter: 

18: En god reise er en uavbrutt reise

26: En reise bør gå fremover

27: Venting er ineffektivt

Det egentlige regnestykket

No. 04

I reiserytmen

Hvordan kan vi skape opplevelsen av god flyt og 
kontroll på kombinerte reiser?

I byer er ofte en reise på tvers av flere transportformer 
det raskeste, men for mange oppleves overganger som en 
risiko for uforutsette hendelser som dytter oss ut av den 
gode reiserytmen. 

En reise trenger ikke være sømløs, men vi har behov for 
forutsigbarhet og opplevelsen av at reisen går fremover, 
slik at vi ikke føler at vi kaster bort tid, og er trygge på at vi 
når målet for reisen når vi skal. 



Basert på innsikter: 

5: Hverdagsreisen er alltid kjip!

44: «Jeg trenger trimmen»

45: «Eg gjeng!»

Sunn mobilitet

Hva kan motivere og gjøre det hyggelig å ferdes til 
fots og på sykkel?

Det er hele 60 kroner* i reduserte helsekostnader for hver 
kilometer vi går! 

Om vi legger til rette for at flere kan og får lyst til å ta 
hverdagsreisen på sykkel eller til fots, har det en enorm 
gevinst for både folkehelsen og miljøet i form av reduserte 
utslipp og kostnader. 

Det egentlige regnestykket
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*Statens Vegvesen, Nasjonalt gåregnskap 2017



Det egentlige regnestykket

No. 06

Basert på innsikter: 

60: Superplattformer

63: Fra globale store data til lokale verdier

73: Leverandørene tenker silo – brukerne tenker helhet

Kan vi måle god 
mobilitet?
Om vi hadde et fullstendig bilde av hva som er god 
mobilitet for mennesker, by og planet, hvordan 
ville urban mobilitet sett ut da?

Kollektivselskaper måler suksess ut ifra faktorer som 
trafikantkostnader og punktlighet på enkelte avganger. 
Folk derimot, tar utgangspunkt i en hel reise hvor 
opplevelsen påvirkes av humør, bytter, ventetid, osv. Denne 
dissonansen hindrer oss i å gjøre mer enn å iterere på 
dagens system. For å skape nye helhetlige løsninger må 
vi bruke store data, men også integrere tykke data fra 
mennesker – som historier, følelser og interaksjoner som 
ikke kan tallfestes.



Basert på innsikter: 

22: Ikke alle kan gå eller sykle

57: Fra kartbokorientering til assistert sanntidsplanlegging

No. 07

En by for alle
Hva skal til for å gjøre byen fremkommelig for alle?

Alle ønsker å kunne reise selvstendig, men for folk som 
ikke passer inn i «normalen» kan en reise være full 
av stress og bekymring. Ting mange tar for gitt, som 
fortauskanter, perronger med stort gap, henslengte el-
sparkesykler, helninger, trapper etc. blir store hindre.

I en inkluderende by vil ikke eldre som trenger lengre tid, 
barnevognsforeldre som tar opp litt ekstra plass eller 
rullestolbrukere, som i dag kun får tilbud om kostbare og 
tidkrevende spesialtilpasninger, bli møtt som et problem.

”Jeg skal få ta bussen 

som alle andre. Samme 

holdeplass, samme køer, 

samme tid – uten noe 

ståhei. Jeg vil ikke ha egne 

løsninger bare fordi jeg ikke 

passer inn i normalen.»

- Ingrid, rullestolbruker

En by for alle



Basert på innsikter: 

42: Uforutsette hendelser kan også være fine hendelser

43: «Feel the city»

64: Å samle på opplevelser

En by for alle

Ta pulsen på 
byen

Hvordan kan reiser til fots, på sykkel, eller med 
kollektivt gjøre at vi kommer tett på byen vi bor?

Litt reisefriksjon og uforutsette hendelser gir oss historier 
og bringer oss tettere på byen i. Å reise med andre 
mennesker kan by på spennende møter som kan gi oss 
større perspektiv, et lite dytt ut av hverdagsbobla og 
empati for folk vi ikke omgås til vanlig. 

Tar vi pulsen på byen, kan byen bli et nabolag.
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En by for alle

No. 09

Basert på innsikter: 

46: Er jeg med eller mot trafikken? 

47: No stop! GO GO

72: «Hva er vår mobilitetskultur?»

kul.tur

Hvordan kan vi unngå konflikter i trafikken?

Utrygge situasjoner oppstår ofte når mobilister med ulike 
størrelser og hastigheter møtes. For å forhindre utrygge 
situasjoner, må veiene slutte å sette «bilister», «syklister» 
og «gående» opp mot hverandre som gladiatorer i en 
arena. 

Med infrastruktur hvor alle har sin plass, kan vi skape en 
mobilitetskultur hvor vi har respekt for hverandre og sørge 
for at alle får en kul tur. 



Basert på innsikter: 

07: Uten bilen stopper hverdagen… eller?

10: Kun bilen kan frakte mine varer

50: Bil er ut (i byene)

No. 10

Fra eierskap 
til tilgang

Hva skal til for å få hverdagen til å gå opp uten å 
eie egen bil?

Bilen har vært et superprodukt! For noen er det 
definisjonen på frihet, for andre et verktøy for å få 
hverdagen til å gå opp: Flytting, kjøre til barnehagen, frakte 
ved til hytta osv. 

Skal folk gå bort ifra å eie egen transport, må vi gi en 
forsikring om at hverdagen fortsatt vil gå opp. Dette åpner 
for en rekke tjenester som til sammen kan demonstrere at 
det ikke lenger er behov for å eie bil. 

Fra eierskap til tilgang



Basert på innsikter: 

13: Kollektivt er mindre fleksibelt…eller?

25: «Det er ganske råflott å kjøre egen bil alene»

Privatbilismen 
blir kollektiv

Hvordan kan vi skape ny verdi fra ressurser vi 
allerede har? 

Vi har sett en rekke bildelingstjenester skride frem de 
siste årene, men få tilbydere lyktes med å integrere disse 
i folks hverdagsreiser. De forblir en tjeneste i tillegg til – 
isteden for å erstatte den bilparken vi allerede har.

Teknologi kan hjelpe oss å låse opp privatbilismens 
transportressurser ved å effektivt koble behov og redusere 
avstand mellom tilbud og etterspørsel.

Fra eierskap til tilgang
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Basert på innsikter: 

06: Vi ønsker ikke å sitte på med fremmede!

55: Fra eierskap til tilgang til

Sitte på?

Tillit er valutaen som driver delingsøkonomien. 
Så hvilke mekanismer kan vi spille på for å senke 
barrieren for å samkjøre?

Vi lærer tidlig å ikke sette oss i bil med fremmede, 
men samkjøring kan være frigjørende for folk uten 
tilgang på egen bil eller mulighet til å benytte seg av 
kollektivtransport på egenhånd, som barn og eldre. 

Ved å vise verdien av samkjøring i hverdagen og knytte 
tjenestene til noe som allerede er kjent (som nabolaget), 
kan vi etablere tillit og tro på samkjøring som en god 
løsning for mer selvstendig mobilitet for flere.
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Fra eierskap til tilgang
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Fra eierskap til tilgang

Basert på innsikter: 

04: Taxi er en luksustjeneste…eller?

59: Data er den nye valutaen

Haik med en 
støvsuger

Hva om vi ikke må frakte mennesker og varer 
forskjellig?

I dagens persontransport er det mye ubenyttet kapasitet 
utenfor rushtidene. Om vi begynner å tenke likt om 
hvordan vi transporterte varer som vi gjør med folk, kan vi 
utnytte ubenyttet kapasitet bedre uten å gjøre kostbare 
spesialtilpasninger eller utvide bilparken.

Og om folk og varer kan kjøre sammen, kan de som haiker 
med en støvsuger få en rimeligere tur.



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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Basert på innsikter: 

25: «Det er ganske råflott å kjøre egen bil alene»

65: Hva er mobilitetens variant av å være flexitarianer?

78: Fra milepæl til miljøsvin

Fra eierskap til tilgang

[Fleksilist]

Istedenfor bilskam og pekefinger, kan «fleksilistens» 
mobilitetsmønster virke som en inspirasjon for å få flere 
til å gradvis gå over til mer miljøvennlig transport?

Mange uttrykker en smak av dårlig samvittighet når de 
kjører egen bil, og med klimakrisen er vi avhengige av at 
flere reiser med mindre avtrykk. Likevel er det få som er 
radikale nok til å kvitte seg helt med bilen. 

«Fleksilist» er en sammenslåing av ordene bilist og 
fleksibel. Ser en på seg selv som en fleksilist, vil en også 
tenke annerledes om hvilke reisevalg en faktisk har.
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Basert på innsikter: 

16: Staten må fikse mobiliteten… eller?

62: Fra personvern til offentlig åpen data

73: Leverandørene tenker silo - brukene tenker helhet

No. 16

Vi skal samme vei

Tenk om vi klarte å skape en samarbeidsplattform 
for mobilitet, hvor alle private og offentlige aktører 
følte seg som en del av samme lag?

En reise går ofte på tvers av kommune- og fylkesgrenser, 
men målkonflikter mellom nasjonalt, regionalt og lokalt 
nivå er i dag en stor barriere for utvikling av helhetlige 
mobilitetsløsninger. 

Statens rolle for mobilitet må være å skape en 
samarbeidsplattform basert på innsikt og gode case 
for en mobilitetsfremtid. Med klar ansvarsplassering og 
koordinert utvikling kan offentlige og private aktører jobbe 
mot en felles målsetning, på tvers av dagens etater og 
siloer. 

Vi skal samme vei



Vi skal samme vei

Basert på innsikter: 

58: Fra hjertesak til hovedsak

69: Insentiver som optimerer

71: Bedrifter må legge til rette for at jeg skal reise grønt

Gågodtgjørelse

Hva kan arbeidsgiver belønne for å få folk til å 
velge de «grønne» reisene?

Det er ikke lagt tilrette for å velge grønt, selv når det er det 
beste alternativet.

Et gammelt regelverk for godtgjørelser spiller på lag med 
bil, og tilrettelegging for reise til arbeidsplass er ofte i 
form av gratis parkering. Slike insentiver hindrer grønne 
reisevaner hos ansatte i jobb.
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Vi skal samme vei

Basert på innsikter: 

08: Vi må reise til jobb for å jobbe

19: «Working 9 to 5»

54: Fra fast kontorplass til valgfritt arbeidssted

No. 18

Ni til fire

Kan vi skape en friere hverdag for folk ved å 
utfordre samfunnets etablerte rammer?

Mobilitetssystemet er tjent med at samfunnet endrer seg 
slik at ikke alle trenger å reise til de samme stedene til 
samme tid. Om vi ikke trenger å reise til jobben for å jobbe 
vil vi både spare tid og frigjort kapasitet for de som faktisk 
må være et sted kl 09.00.

Samtidig trenger vi å komme oss ut for å møte andre, føle 
et felleskap og få  anerkjennelse for arbeidsinnsatsen. 



Basert på innsikter: 

51: Autonome kjøretøy kan gi mer trafikk

61: Fra teknologisk frislipp til regulerte rammer

Vi skal samme vei

I førersetet

Hva om det offentlige etablerte en åpen 
mobilitetsstrategi til det beste for innbyggerne? 

Den tause kampen mellom private aktører som ønsker 
en større del av transportmarkedet med elektrifisert 
mikromobilitet og autonome kjøretøy, går imot det 
offentliges mål om innbyggere i mer aktivitet og kollektive 
løsninger som bedre utnytter plassen i byen. 

Ny teknologi er viktig for å skape de byene vi ønsker, men 
etter årets elsparkesykeltsunami har utfordringene med 
frislipp manifestert seg i bybildet – og mer vil komme. 
Derfor må det offentlige sette seg i førersetet og sørge for 
at sine innbyggeres interesser går først.

No. 19




