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Nasjonale datakilder underbygger gode kundeløsninger
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Kombinert mobilitet

«Kombinert mobilitet er et konsept for hvordan man i 

framtiden kan tilby integrerte mobilitetstjenester, med 

offentlig transport som basistilbudet og som 

suppleres med andre transportformer som bildeling, 

sykkeldeling, drosjer, sykling og andre bestillingsløsninger. 

Det er den eneste løsningen som kan konkurrere med 

privatbil i form av fleksibilitet, brukervennlighet og pris.» 

UITP (Union Internationale de Transport Public)
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Visning av mobilitetsalternativer 

separat / visning i kart

• Visning av posisjon på ulike tilbud og 

kapasitet på disse + lenke til operatør

• Bysykkel

• Sparkesykkel 

• Free-floating-biler

• Innfartsparkeringer 

• Sykkelparkeringer/sykkelhotell? 



Kombinert mobilitet på reiser til og/eller 

fra et stoppested 

• Tilbudet vises ikke som en del av selve reiseforslaget 

• Søk gjøres i radius rundt et stoppested og viser aktuelle tilbud

• Aktuelle modaliteter på 

fra-stasjon: 

• Innfartsparkering

• Sykkelparkering

• Sykkelhotell

• Aktuelle modaliteter på 

til-stasjon: 

• Sparkesykler 

• Bysykler

• Free-floating biler



Kombinert mobilitet som 

alternativ til (for) lang 

gangvei lastmile

• Mobilitetsløsninger som alternativ til 

gange som siste leg i et reiseforslag 

• Begrensning vil være at gange på 

slutten av reiseforslag ofte er på 

relativt korte strekninger i byer med 

godt kollektivtilbud som er de samme 

områdene hvor det ofte vil være tilbud 

om eks. bysykkel og sparkesykler

• Mobilitetsløsninger oppleves som 

integrert i reiseforslaget for 

firstleg/lastleg



Den digitale plattformen i fremtiden

Bysykler

Bildeling

Selvkjørende kjøretøy

Innfartsparkering

.

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidyMy9ja3XAhWnHpoKHQNxCrgQjRwIBw&url=https://www.aftenposten.no/norge/i/BR0yQ/P-plassene-rundt-byen-er-fulle&psig=AOvVaw3oqvAu7Bo2lHVyVDaVgn5r&ust=1510166117774311








Det er ingen ledige plasser på innfartsparkeringen 

på Billingstad stasjon



Reiseplanlegging Mobilitet

Enveis kommunikasjon

Informasjon om 
rutetilbud

Toveis kommunikasjon

Behov påvirker tilbudet



«Vi skal samle hele 

mobilitets-Norge i en 

digital plattform før 

2020!»

Harald Hårfagre (850-930)


