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Smart mobilitet og bærekraft



Innhold

Hvorfor har dette arbeidet vært nødvendig? – bakgrunnen for arbeidet

Hvordan har vi jobbet? – gjennomføring og  involvering 

Resultatet - rapportene



Startet opp under prosjektet «Smarte byer» og «ITS-
programmet»

EU’s «Green Deal» og EU’s mobilitets strategi

Vi ønsker et bærekraftig transportsystem, viktig å 
peke på gode løsninger

Hvorfor ønsket vi å gjøre dette?

Prosjektet «Smarte byer» har gitt 
begrepet «Smart mobilitet» følgende 
innhold: «Smarte byer skaper 
bærekraftig mobilitet når de er støttet av 
ITS»



Prosjektgruppe 
etablert

Referansegruppe

«Læringsnettverk, 
Smart mobilitet i 
distriktene»  

Hvordan har arbeidet foregått?

Arbeidet utført «Myndighet og Regelverk» (Vegtransport), fagdelen av Vegdirektoratet med 
hjelp fra ekstern konsulent.

Vi har hatt med oss en referansegruppe med representanter fra alle fylkene og KS. Vi 
ønsket at fylkene selv kunne delta eller be utvalgte kommuner delta i arbeidet. Flere fylket 
har øsnket å ha med flere enn en representant noe vi synes har veldig bra. Stort 
engasjement er flott!

Gjennom KS ble vi invitert inn i «Læringsnettverk, Smart mobilitet i distriktene» . Dette 
etablert av Kommunal og Moderniserings Dartementet. Læringsnettverket skal bidra til 
nye løsninger for kollektivtransport og personmobilitet i distriktene. «Læringsnettverket er 
ei oppfølging av Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden—
Distriktsmeldingen, som trekkjer fram samferdsel og smart mobilitet som eit av fleire
viktige område som bidreg til livskraftige lokalsamfunn.» kilde: regeringa.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/


To rapporter er laget
o «Smart mobilitet, likhet og interoperable tjenester»
o «Smart mobilitet – veiledning og tiltak»

Rapportene

Hensikten er å 

presentere praksis og 

erfaring fra andre 

land og vise til trender 

og teknologi-utvikling, 

for å gjøre norske byer 

og tettsteder bedre 

forberedt for smarte 

mobilitets-tjenester og 

sikre interoperabilitet 

og likhet i landet.

Hensikten med 

veiledningen er å gi 

faglig støtte til alle deler 

av prosessen med å 

innføre tiltak og tjenester 

for smart mobilitet i byer 

og større steder. Det er et 

gjennomgående 

eksempel, aktuelle tiltak 

er omtalt og det er lagt 

inn aktive lenker ligger i 

rapporten

Målgruppe - Personer i kommuner og fylker som jobber med transport og mobilitet i et bredt 
perspektiv. Dette kan være byplanleggere, trafikkplanleggere, mobilitetsutviklere, lokale 
transportselskap og andre fagpersoner på transportområdet.
Tidshorisonten - 3-5 år fram i tid.



«Smart mobilitet, likhet og interoperable tjenester»

«Hvorfor og hvordan gjøre ting likt!»



«Smart mobilitet – veiledning og tiltak»

«Skal være en hjelp til å planlegge etablere mobilitetsløsniger
som svaret på identifisert  behov! Inneholder en prosessdel og 
en tiltaksdel»

TiltaksdelProsessdel



«Smart mobilitet – veiledning og tiltak»

«Det er et gjennomgående eksempel «Dalby», i rapporten som skal være hjelp 
for å forstå hvordan veiledningen skal brukes»

Statens vegvesen og NTNU 
arrangerte en
samling for fageksperter 
om dette temaet
i oktober 2018. Dette 
arbeidet kom fram til et
sett av viktige 
kjerneverdier

Målområder

Kjerneverdier Tiltaksoversikt



«Smart mobilitet – veiledning og tiltak»

«Det er et gjennomgående eksempel «Dalby», i rapporten som skal være hjelp 
for å forstå hvordan veiledningen skal brukes»

Statens vegvesen og NTNU 
arrangerte en
samling for fageksperter 
om dette temaet
i oktober 2018. Dette 
arbeidet kom fram til et
sett av viktige 
kjerneverdier

Målområder

Kjærneområder Tiltaksoversikt



Takk for oppmerksomheten!


