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Skape smart og attraktiv mobilitet som gir

miljøgevinst og stimulerer til innovasjon

Filmen finnes på www.smarteretransportbodo.no

http://www.smarteretransportbodo.no/


Skape smart og attraktiv

mobilitet som gir miljøgevinst

og stimulerer til innovasjon

Vi skal planlegge for den nye

bydelen – i den «gamle» byen

Vi skal teste ut og lage nye

mobilitetsløsninger – klargjort for det

nye nullutslippsnabolaget



Dette fører til …

• Fokus – kollektive løsninger i

bykjernen i Bodø, for innbyggere og 

besøkende.

• Samarbeidspartnere: Bodø kommune,

Telenor og Avinor

• Fire målområder:

– Reduserer klimautslipp ved å endre reisevaner

– Tilby en sømløs reiseopplevelse

– Gi publikum tilgang til informasjon i sanntid og

tjeneste i rett tid som bidrar til mer effektiv transport

– Ved å tilby åpne data legge et grunnlag for 

innovasjon og innovative anskaffelser



Hvem gjør vi det for?

Peder Nikolaisen

• 38 år, samboer. Ett barn

• Yrke: Daglig leder sportsbutikk i Bodø

• Bosted: Bodø sentrum

Zhou Huan

• 63 år, gift, Ett voksent barn

• Yrke: Dataingeniør

• Bosted: Shanghai

Hanne Olsen

• 45 år, gift, To barn (5 og 8 år).

• Yrke: kommuneingeniør

• Bosted: 7 km utenfor Bodø sentrum

Karoline Jakobsen

• 17 år, kjæreste.

• Yrke: Elev videregående

• Bosted: 5 km utenfor Bodø sentrum

Arnt Jensenius

• 72 år, enkemann, ingen barn

• Yrke: Pensjonert fisker

• Bosted: Leknes i Lofoten



Skape smart og attraktiv mobilitet som gir

miljøgevinst og stimulerer til innovasjon

For Karoline – belønning,

fleksible tilbud

Hva kan vi gjøre?

For Arnt – hjelp til å finne

frem, sømløs bill uten

smarttelefon

For Hanne – tilgang på ulike

transportformer, hjemmelevering,

kontroll på bruk

For Zhou – info

på eget språk, dynamisk 
veiviser, sømløs transport,

enkel bagasjehåndtering



Dette betyr blant annet …

• Ny betalingsløsning

• Mulig uttesting av førerløse kjøretøy

• Samlet info om kommunale og kommersielle

tjenester, og dermed «vennlig dytte» (nugding) 

folk til å benytte seg av kollektivtrafikk

• Individuelt miljø-dashboard for innbyggerne

spore eget forbruk – få tips om mulig endringer

• Mobility as a Service

- Delingsbiler

- By-sykler

• Lokal medvirkning og lokal innovasjon

• Autonom bagasjehåndtering

• «Levende» veiviser




