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SAMMENDRAG

Størst andel reiser er privatreiser s. 13
Økning av bookinger etter markeds-
føringsinnsats og Korona s. 15
Fra kortere reiser til lengre reiser etter
Korona. S.16
Organisk vekst er enklere når folk bor tett
på mobiliteten. S.20

Tidskrevende prosess for å få på plass
søknadsdokumenter og strøm. s. 14
Innhold er viktig - Hvert mobilitetspunkt
bør formes etter hver lokasjons spesifikke
forutsetninger. S.14
Folk kjenner ikke til begrep som
Mobilitestpunkt og mobilitet. S.15
Oppmerking er viktig for gjenkjenning.
S.17 

Vi har ikke nok innsikt om forretnings-
modeller og hvordan et mobilitetspunkt
blir økonomisk bærekraftig. S.14
Samarbeid har vært avgjørende for å få
på plass mobilitetspunktet. S. 14
Viktig at alle samarbeidsparter er
samspilte og har samsyn hva gjelder
målgrupp, forventninger, helhetsbilde, etc.
s.15

Mobilitetspunkt Filipstad åpnet sommeren
2019 og er et samarbeidsprosjekt mellom
Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i
Oslo kommune. Ved mobilitetspunktet er det
mulig for hvem som helst å leie ulike typer
kjøretøy på impuls. Det finnes elbiler, elsykler
og elsparkesykler å leie - disse driftes av
Move About. I tillegg finnes også et
sykkelverksted som driftes av Bikefixx. 

Viktigste læring fra prosjektet:
Bruk: 

Etablering av et mobilitetspunkt: 

Forretningsmodell og samarbeid:
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EN FYSISK 
REPRESENTASJON 
AV MAAS

Høsten 2018 ble Ruter invitert til å delta i et prosjekt om å etablere et mobilitetspunkt på Filipstad av
utbyggerne Filipstad utvikling sammen med Move About. Prosjektet ble etablert med bakgrunn i denne
muligheten og ikke nødvendigvis fordi dette var det mest optimale stedet å etablere et mobilitetspunkt.
Dog så vi et stort potensial i å teste ut konseptet for mobilitetspunkter så sentralt i Oslo og med en
potensial kundegruppe på ca 25 000 mennesker innen 10 min gange fra punktet. På bakgrunn av at
området er regulert for boligutvikling ble prosjektets naturlige avgrensing to år.

Under våren 2019 ble mobilitetspunktet planlagt og etablert for å så åpne i slutten av august samme år.
Det har siden oppstart vært elbiler, elsykler og elsparkesykler tilgjengelige for publikum å leie. Etter
oppstart av mobilitetspunktet har prosjektet gått inn i en læringsfase med fokus på å lære mest mulig
innen de læringsmål som prosjektet tok frem. Dette skal gi oss innsikt i om vi skal drive med dette i
fremtiden og bidrar med overføringsverdi til lignende prosjekter. Det var planlagt sykkelverksted ved
mobilitetspunktet fra starten, men den første leverandøren klarte ikke å levere det. Fra september
høsten 2020 kom et sykkelverksted på plass ved mobilitetspunktet.

Vi har valgt å definere et mobilitetspunkt som en sted hvor ulike transportmidler (kollektivtrafikk,
delingsmobilitet, delt mikromobilitet, osv.) står tilgjengelig og kan tas i bruk når som helst etter behov.
Det er et sted som muliggjør sømløse reiser og som kan ha tilknyttet andre fasiliteter som bidrar til å
løse ulike behov slik at vi ikke trenger å reise mer enn nødvendig. Som en del av Ruters sitt
mobilitetsprogram inngår det å evaluere ulike mobilitetstjenester for å skape forståelse for hva
mennesker trenger i fremtiden i et mer bærekraftig samfunn. Grunnen til at Ruter har valgt å evaluere
mobilitetspunkter er fordi vi har en hypotese om at de kan virke som en kjerne i et sømløst nettverk (et
komplement til ordinær kollektivtrafikk), stå for en viktig del i økosystemet for mobilitet og bidra til å
redusere behovet for å eie egen privat bil. Mobilitetspunkter har gjennom dette blitt en del av Ruters
overgripende mobilitetsstrategi og satsningsområde. Vi ser på ulike initiativer som deler i et puslespill
der vi gjennom samarbeid kan tilrettelegge for sømløs grønn mobilitet. 

Et sted hvor transportmidler man deler med andre står tilgjengelige og 
kan tas i bruk når som helst etter behov. 

Mobilitetspunkt kan også ha tilknyttede andre fasiliteter som bidrar til å løse 
ulike behov slik at vi ikke trenger å reise mer enn nødvendig.

- Prosjektet

BAKGRUNN
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Piloten på Filipstad er del av prosjektet STOR (Smartere Transport i Oslo Regionen), et samarbeid
mellom Ruter, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Prosjektet har bestått av
deltakere fra alle tre organisasjoner siden oppstart i 2019. Prosjektet har vært helt avhengig av det
gode samarbeidet i STOR og spesielt i oppstartsfasen for å raskt få på plass mobilitetspunktet på
Filipstad. 

VISJONSBESKRIVELSE

Innbyggere velger å dele
mobilitet framfor å eie

PROSJEKTBESKRIVELSE
MOBILITETSPUNKT FILIPSTAD

MOBILITETSTILBUD

På mobilitetspunktet finnes flere ulike typer
mobilitet og samtidig nærhet til andre
transporttilbud som kollektivtransport.

Move About leverer tjenestene elbiler (ulike
størrelse og rekkevidde), elsykler og
elsparkesykler. Reservasjon gjøres igjennom
deres app.
Bikefixx leverer et fullskala sykkelverksted og
tjenestene bookes online eller på stedet.

04



Stillestående biler
96%

Biler i bevegelse
4%

Læringsmålene i prosjektet er listet opp
nedenfor.

Privatbiler står stille 96% av tiden.* Dette
er en av de bakomliggende grunnene til at
det er interessent å se på hvordan det er
mulig å dele kjøretøy i steden for å eie. 

PROSJEKTBESKRIVELSE

LÆRINGSMÅL

1
Hvordan kan delingsmobilitet bidra til
at behovet for egen bil blir mindre og
bruken av biler går ned totalt?

2 Hva kreves for å etablere et
mobilitetspunkt?

3 Hva kreves for at et mobilitetspunkt
skal bli tatt i bruk?

4 Hvilke typer kjøretøy er det etterspørsel
etter ved et mobilitetspunkt? 

5 Hvordan «selge inn» og kommunisere
mobilitetspunkt?

6 Er mobilitetspunkt veien å gå?
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En delingsbil har gjennom flere ulike
prosjekter og initiativer erstatt opp til 10
privateide biler.*

Denne rapport er basert fra de
læringsmålene som ble definert i
starten av prosjektet. I prosjektperioden
er det blitt definert nye læringsmål som
det vil bli arbeidet med videre i
prosjektet. Disse synliggjøres under
kapittel "Hvor er vi nå".

*https://samferdsel.toi.no/pa-veien/en-delebil-mot-ti-privatbiler-article33287-1426.html

*https://www.tv2.no/a/10548724/



I starten av prosjektet ble det gjennomført brukerundersøkelser for å se på begrepet
«Mobilitetspunkt». Gjennom rådgiving fra språkrådet og intern kompetanse fra alle STOR-partnerne
ble til slutt Mobilitetspunkt valgt som navn for samlingspunktet av mobilitet. 

PROSJEKTBESKRIVELSE

GJENNOMFØRING

Vi skal lære mer om hva som må til for å redusere bruk av privatbil. Mobilitetspunkter er
en av mange tjenester, en bit i puslespillet, som vi håper kan bidra til å redusere bruk av
privatbil. 

PILOTPROSJEKT

Prosjektet har hatt fokus på brukerinvolvering men også analyse av data, diskusjoner med
leverandør og innhentet kunnskap utifra for å lære. Noen aktiviteter har blitt stoppet opp på grunn
av omfordeling av ressurser og Korona-pandemien har påvirket innhenting og læring fra brukene
på plass på mobilitetspunktet. 

Metoden som er brukt i prosjektet tar utgangspunkt i prinsipper fra design thinking og fail fast
metode. Det er en iterativ prosess der vi prøver oss frem, tester og lærer fortløpende hva som gir
ønsket effekt og ikke.
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PROSJEKTBESKRIVELSE

Brukertesting av ordene ”mobilitet”, ”mobitetshub” og ”mobilitetspunkt”
Brukertesting av tjenesten til Move About, med fokus på prosessen for
on-boarding

Brukertesting

Observasjon av folk i området rundt mobilitetspunktet, hvor de ferdes,
typer, mønstre, tid

Observasjon, feltstudie

Tre runder med intervjuer publikum
Samlet inn på området rundt Filipstad (vinter 2019). Resultat:
identifiserte ulike kundesegmenter (laget en egen rapport på)
På Mobilitetspunkt Filipstad (sommer 2019, over flere uker)
I området rundt Filipstad (høst 2019). Gjennomført før åpning av
sykkelverksted og forbedring av innfart till punktet.

Samling av eksisterende innsikt, statistikk, demografi, inntekt, etc.
"Hva skjer i utlandet"?
Gjennomgang av mobilitetsveileder fra Kolumbus

Skrivebordsundersøkelser

METODIKK:
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Intervju og befaring med Bergen kommune på mobilitetspunkter i Bergen.
Seminar om mobilitetspunkter i Sverige og USA.
Intervju med BVG og MVV i Tyskland om MaaS-løsning og mobilitetspunkter.

Læring fra andre prosjekter



INNSIKT OG LÆRING 

Tall og analyse
Innsikt tilknyttet prosjektets læringsmål
Videre innsikt og læring

Etter omtrent et år kan vi konstatere at en stor mengde læring har blitt gjort og vi har fått viktig
innsikt, men vi har fortsatt behov for mer innsikt. Dette har gitt oss mer forståelse for hvilke områder
og emner vi trenger ytterligere læring innenfor. 

Læringer og analyser i det kommende kapittel har vi valgt å kategorisere som følger:
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INNSIKT OG LÆRING

MOBILITETSPUNKT
FILIPSTAD

1023
Bookede delingsbiler

433
Gjennomførte sykkel-
reparasjoner på 80
arbeidsdager. Resulterer 
i 5,4 oppdrag per dag.

Bedre belegg på Filipstad enn
på våre andre lokasjoner.

- Move About

Filipstad har den største
miksen av og flest antall

kjøretøy på våre lokasjoner.
- Move About

Vi investerer veldig mye i
sykkelverkstedet på Filipstad

fordi vi har en sterk tro på
tilvekst over tid. Kundene er
veldig førnøyde med tilbudet.

- Bikefixx

484
Bookede delingssykler

TALL OG ANALYSE

Resultatene under viser bruken av tjenestene
ved Mobilitetspunkt Filipstad. Resultatene er
basert på data fra aug 2019 til og med
desember 2020. 
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Diagrammet viser fordeling av transportmiddel leid
siden åpning. Det er verdt å notere at varebilen bare
har vært tilgjengelig siden september 2020.
Sparkesyklene leies ikke i stor grad, derimot blir mange
andre "free floating" sparkesykler parkert i nærheten av
mobilitetspunktet. 

*Elsparkesykler og elsykler har vært mye utilgjengelige pga hærverk
og tyveriforsøk.

Fordeling av transportmidler

Mindre elbil  (lang rekkevidde)
38%

Elsykkel*
29%

Mindre elbil
17%

Større elbil
8%

El-varebil
6%

Elsparkesykkel*
2%



*Varebil på plass fra sept 2020

Elsykkel Elbil Elsparkesykkel El-Varebil*

INNSIKT OG LÆRING

Diagrammet over viser antall bookede
reiser fordelt på respektive
transportmiddel det siste året. Vi ser en
kraftig økning av utleide sykler og biler
fra mars og framover. Men i oktober har
det gått ned noe, dette kan forklares
med strengere restriksjoner i forbindelse
med koronapandemien og mindre reising
generelt.

Fordelingen mellom privat- og
bedriftsreiser viser at største delen av
alle gjennomførte reiser siden
åpningen har vært private reiser. Det
er vanskelig å lese eksakt hvor stor
fordelingen er, men i følge
leverandøren er størsteparten private
reiser. 

Koronapandemien har redusert antall
forretningsreiser fordi mange flere
arbeider på hjemmekontor.
Reisemønstret har endret seg mye
siden våren. 
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Diagrammet over viser det akkumulerte
antallet unike brukere på Mobilitetspunkt
Filipstad per måned det siste året. Også
her ses en tydelig økning fra mars og
fremover. 

Bedrift vs privat

Antall reiser per måned 2020

Antall unike bruker

Det ble gjennomført en markedsførings-
kampanje samtidig som koronapandemien
skred frem, og vi ser at bruken ved
mobilitetspunktet økte i etterkant av dette.
Det har ikke vært mulig å skille på hvilke
av disse (markedsføringen eller
pandemien) som har hatt størst effekt. 

Markedsføring
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Ganger

Brukere

INNSIKT OG LÆRING

54%
Av alle brukene har leid kjøretøy minst
to ganger. 

Diagrammet over viser antall ganger brukerne har
leid kjøretøy ved mobilitetspunktet.

327
Unike brukere - leid minst et kjøretøy fra
Mobilitetspunkt Filipstad.

26%
Av brukerne har leid kjøretøy minst fem
ganger. 

118 285
Antall kjørte km med biler fra
Mobilitetspunkt Filipstad siden
åpning. Dette tilsvarer 3 ganger
rundt jorden!

Diagrammet viser leieperiode delt
opp etter type kjøretøy. Bruken av
større biler og mindre biler med lang
rekkevidde er mest populære å leie i
lange perioder. De mindre bilene og
syklene leies kortere tidsperioder.
Alle typer kjøretøy leies oftest
mellom 2-12 timer.

<2h 2h-12h 12h-48h >48h

Antall utleietilfeller per bruker

Leietid fordelt på type kjøretøy

131
Km kjørte i snitt



Refleksjon over Filipstad sammen med Move About:
Move about har i forbindelse med presentasjonen av tallene i forrige avsnitt forklart at de under
våren 2020 blant annet påbegynte en kampanje i sosiale medier som økte antall brukere som er
bosatt i Oslo. Samtidig har interessen for elsykler og andre "smittefri" persontransportmidler økt
blant allmennheten som en effekt av koronapandemien.

Det har vært hærverk og tyveriforsøk av mikromobiliteten på Filipstad og en grunn til dette mener
Move About er at onboardings-prosessen ikke krever identifisering av kundene. Det har f.eks blitt
laget falske brukere i forsøk på å stjele sykler. For å komme unna dette problemet introduserte de 
 BankID for å identifisere kundene ved registrering. Leverandøren opplever at det er fler riktige
registreringer nå. Leverandørens support avdeling mottar fremdeles henvendelser fra kunder som
prøver å verifisere førerkortet sitt (ved registrering av billeie) direkte, men prosessen føles kortere
nå. For å korte ned registreringstiden enda mer planlegges automatisk førerkortsvalidering våren
2021.

Move About forteller også at det ble booket lengre reiser over sommeren, noe som førte til at totalt
antall gjennomførte bookinger gikk ned. For å møte etterspørselen har derfor flere biler blitt lagt til
slik at langtidsutleie ikke begrenser tilbudet. Dette betyr at det er vanskelig å sammenligne
bookinger som skjedde i starten av prosjektet med de som har kommet senere. Det vil bli lettere å
analysere dekning og belegg når det blir tilgjengelig i Move About sine nye systemer. 

Langtidsleie kan også knyttes til feriereiser for de som har egen leasing-bil. En kunde har for
eksempel fortalt at fordi hen ikke ønsker gjøre lange reiser og bruke kvoten i leasingavtalen velger
man heller å leie en bil på Filipstad og bruke den til feriereisen. 

Det er mange faktorer som påvirker hva som er mulig å lese ut av dataene. Vi hadde planlagt å
gjennomføre mer kvalitative undersøkelser men det tok tid før det var tilstrekkelig antall brukere. Når
Korona kom var det ikke mulig å gjennomføre brukerundersøkelser på stedet. De siste månedene i
2020 har vi jobbet med å få på plass en spørreundersøkelse som sendes ut til alle kunder etter
avsluttet reise. Vi håper det vil gi bedre svar på hva tjenestene brukes til og om de kan erstatte bruk
av privat bil. Fremover ønsker vi også gjennomføre mer kvalitative undersøkelser for å måle på
hypoteser i prosjektet. 

På grunn av problem med tyveri og hærverk har sykler og sparkesykler blitt fjernet i perioder og
derfor svarer ikke dataene helt på hva antall bookinger betyr - sykler/sparkesykler har ikke vært
tilgjengelige hele tiden. 

Sammenligner man Filipstad med for eksempel Halden kommune har man i Halden gjort mye mer
markedsføring fra kommunens side gjennom både sosiale medier og presse. Der har bilene blitt
brukt av kommunen på dagtid og av publikum på kveldstid og i helgen. Når korona kom ble poolen
avstengt for publikum under en periode (for å være tilgjengelige for kommunen for reiser til å hjelpe
mennesker som ikke kunne bevege seg ut under korona) men utnyttelsesgraden var så lav at det ble
besluttet å åpne igjen under sommeren, og ble da åpnet helt (også dagtid) for publikum. Etter dette
ble bilene brukt både dagtid, kveldstid og i helgene. Utnyttelsen gikk opp igjen. Inn på høsten 2020
ble besluttet å igjen stenge for publikum på dagtid og etter det har bruken gått ned igjen.

Kunder har fortalt at bilene i noen tilfeller brukes til å reise til/fra jobb i stedet for kollektivtransport
pga pandemien. 

INNSIKT OG LÆRING
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Hvordan kan
delingsmobilitet 

Tjenesten må tilpasses etter behov på hvert
enkelt sted.
Mennesker elsker bilen sin! Trygghet,
bekvemmelighet og fleksibilitet er de viktigste
anledningene til hvorfor bilen er så overlegen
annen type mobilitet.

Største andelen reiser hittil er private reiser.
Større flåte – bedre. Synlighet og tilgjengelighet
er viktig.

Det må være maks 300 m til en delingstjenester
som skal erstatte et privateid kjøretøy (læring fra
Tyskland).

Annerledes forretningsmodell -  tjenestene
brukes til arbeidsreiser på dagtid og av
privatpersoner i helger og på kveldstid. Gir
synergier og effektiv bruk av tjenestene. 

DETTE VET VI

Filipstad

Tyskland

Halden mfl

For å skape et fornuftig alternativ
til privatbiler i et spesifikt område
må vi vite: 
Hvem er brukerne?
Hvorfor bruker de privatbil?
Hva slags bil bruker de, hvor og
av hvilke grunner?

Prosjektet

bidra til at behovet for egen bil
blir mindre og bruken av biler
går ned totalt?

Dette avsnittet vil redegjøre for status for hvert enkelt
læringsmål, hva vi har lært og hva vi trenger å lære mer om 

1

Vi har en hypotese om at atferd over tid vil
endres og bidra til at folk ikke trenger å ta den
private bilen til jobb - vi tror ikke tjenesten føles
pålitelig nok fordi den vært etablert bare en kort
tid.
Hvilke reiser og til hva brukes de ulike
tjenestene?
Hvilke type kjøretøy erstattes gjennom reiser
med tjenestene på Filipstad? 

DETTE TRENGER VI LÆRE MER OM

INNSIKT TILKNYTTET PROSJEKTETS LÆRINGSMÅL

INNSIKT OG LÆRING
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Hva kreves for å etablere 
et mobilitetspunkt?

Etablering av punktet er tids- og
kostnadskrevende med f.eks. søknad for
byggetillatelse, etablering av strøm, osv.
Å etablere permanent strøm er en
tidskrevende prosess. Flere
samarbeidspartnere krever tydelig
koordinering og en tidsplan/milepæler som er
realistisk for å få etablert permanent strøm.
Etableringstiden for mobilitetspunktet - seks
måneder fra oppstart til ferdig bygg på plass,
oppleves raskt for å være et såpass
komplisert prosjekt som ingen av partene har
gjennomført før.
En etableringsveileder og tydelig
gjennomføringsplan ville forenklet
etableringsfasen på Filipstad. Mobiliteten på
Vestre Billingstad tok kortere tid å få på
plass fordi man var bevisst på hva som måtte
på plass. 
Det ville vært en fordel med fagperson innen
bygg i etableringsfasen. 
Installasjon av vann og avløp har vist seg
mer viktig enn tenkt i oppstartsfasen. 
Det kreves at noen er ansvarlig for drift og
forvaltning etter etablering.
Vi vet at det er mørkt på plassen og det
ligger et stykke unna hvilket vi tror bidrar til
at hærverk og tyveriforsøk har skjedd her.
Hvert mobilitetspunktprosjekt bør håndteres
separat og formes utifra faktorer som
lokasjon, behov og forutsetning for
infrastruktur.
Godt samarbeid mellom flere aktører er
viktig. 

DETTE VET VI 
Filipstad

2

Har nå bra oversikt over kostnadsbildet for å
etablere et mobilitetspunkt. Det gir gode
overføringsverdi til fremtidige
mobilitetspunkt. Noen kostnader vil være helt
likt andre steder (oppmerking, skilting osv.)
og noen vil ikke bli aktuelle når det er bedre
tilrettelagt med f.eks. strøm i forkant.

Bergen har valgt plassering av
mobilitetspunkter på en litt annen måte. Der
velger man plassering (blant annet) etter
hvor det allerede graves eller bygges, som
f.eks. der man anlegger nytt system for
håndtering av søppel.

DETTE TRENGER VI Å LÆRE MER OM
Hva kreves for å tilrettelegge for dynamisk
bruk av parkeringsareal på tvers av
leverandører og målgrupper? 
Hva er riktig forretningsmodell for et
mobilitetspunkt og hvordan blir det
økonomisk bærekraftig?
Definere de mest optimale samarbeidene for
et mobilitetspunkt. 
Hvordan kan vi gjøre mobilitetspunktet mer
trygt og sikkert for å minske hærverk? 

Bergen

INNSIKT OG LÆRING

Vi må bestemme hvilke
målgrupper og reiser som er
mulige å erstatte med et
mobilitetspunkt.

Prosjektet
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Hva kreves for at et
mobilitetspunkt skal bli

Geografi og avstand (fra der du er til dit du skal) er
viktig ved etablering av et mobilitetspunkt

F.eks. Sykkelverkstedet er midt i blinken for
syklistene som sykler forbi på Filipstad. 

Innhold i tilbudet er viktig - tilbudet må tilpasses
brukernes behov og lokasjon. F.eks. de
stasjonsbaserte elsparkesyklene på Filipstad
brukes ikke. Derimot bruker mange free-floating
elsparkesykler dit fra andre leverandører.  
Brukervennlighet er viktig

Grensesnittet må være enkelt å forstå.
Enkel on-boarding - må finne en god balanse
mellom at kunden får tilgang til kjøretøyet raskt
og tilstrekkelig autentisering av kunder for
leverandørens sikkerhet.
Godt samarbeid med leverandør er viktig.

Informasjon og markedsføring 
Krever tilpasset kommunikasjon for at
innbyggerne skal forstå hva et mobilitetspunkt
er og hvem det er for.

Kundene til sykkelverksted er svært fornøyde med
tilbudet. Folk beveger seg fra alle deler av byen
fordi det er ledig kapasitet på Filipstad samt at det
er mulig med drop-in. 
Noen av kundene har leid sykkel fra Move about
mens deres sykkel blitt fikset hvilket oppleves som
et positivt tilbud.
Viktig at alle samarbeidsparter er samspilte og har
samsyn hva gjelder målgruppe, forventninger,
helhetsbilde, etc. 

DETTE VET VI
Filipstad

I hvilken utstrekning ble de andre
mobilitetstjenestene benyttet etter at
sykkelverkstedet åpnet?
Hvordan påvirkes bruken om flere tjenester eller
tilleggstjenester legges til? 
Etter hvor lang tid føles et mobilitetspunkt som et
permanent tilbud? Vår hypotese er etter i hvert fall  
2 år. 

DETTE TRENGER VI LÆRE MER OM

tatt i bruk?

3
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Handling 
Reiser knyttet til kjøring av
sine barn til fritidsaktiviter

Hovedårsakene for innbyggere i
Oslo å eie egen bil er: 

 
- BYM



Hvilke type kjøretøy er det
etterspørsel etter på et
mobilitetspunkt?

Viktig å tidlig beslutte hvordan belegg skal
måles, hvis det skal brukes som KPI. Også
viktig å komme overens sammen med
leverandør om hva og hvordan det skal
måles. Leverandøren mener at det kreves
mer avanserte systemer (som Power-BI)
som regner på f.eks belegg.
Filipstad er en av de bedre plasserte
lokasjonene til Move about. "Fleste antall
kjøretøy samlet et sted" og en "større miks
av forskjellige type kjøretøy" enn andre
steder.

Korte reiser i hverdagen og lengre reiser
i helgene. 
90% av bestillingene skjedde innenfor 10
minutter før leietid = folk leier spontant.
Trygghet om at de får bil når de trenger
det. 

 
Bergen og Vestre Billingstad: 

4

Hvordan sette sammen den rette miksen og
ha fleksible avtaler som bidrar til å
optimalisere tilbudet. Da trenger vi også
enkel og effektiv tilgang til data.
Hvordan skal vi måle for å finne antall
reduserte reiser med privat bil eller antall
reduserte biler?

DETTE TRENGER VI Å LÆRE MER OM   

INNSIKT OG LÆRING

DET ER VIKTIG FOR MENNESKER Å
HA MULIGHET FOR Å VÆRE

SPONTANE OG Å HA MULIGHET 
TIL Å BRUKE EN BIL PÅ IMPULS
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Det skjedde en tydelig økning av bruker og
bookinger i mars 2020. Samtidig som Covid-
19 spredde seg i byen og mennesker ikke
ønsket å reise sammen med andre på
kollektivtransport startede Move About
markedsføringskampanjer rettet mot
privatmarkedet. Disse to faktorene tror vi
sammen har hatt stor innvirkning på bruken.
Cirka halvparten av alle brukere har
gjennomført minst to reiser, den andre
halvparten har brukt tjenestene én gang. 
25% av kundene har brukt tjenesten ved
minst 5 forskjellige tilfeller. 
Det er vanskelig å sammenligne tall fra 2019
og 2020 fordi bookinger i gjennomsnitt er
lengre i 2020, altså er belegget høyere. Vi
ønsker å se på dekning/belegg i stedet for
antall reiser fremover.
For å fylle opp kapasiteten ved
Mobilitetspunkt Filipstad (når biler er ute på
langtidsleie) er det viktig at leverandøren har
mulighet til å fylle på med flere
transportmidler. I dag flytter leverandøren
noen ganger biler fra andre steder eller
sender kunder til andre steder der det finnes
biler (f.eks Bjørn Farmanns gate i nærheten
av Filipstad).
Move About mener arbeidsreisene har gått
ned våren 2020 i relasjon til antall
gjennomførte reiser - mange brukere har
hjemmekontor.
Noen kunder bruker biler fra Filipstad til og
fra jobb i stede for å reise kollektivt.
Move About mener man må tenke seg om
hvor man setter mikromobilitet, hva slags
område. Hærverk på det som ligger mest
skjult. I Halden har man nettopp flyttet
syklene fordi man hatt problem med
hærverk.

DETTE VET VI:
Filipstad



Hvordan «selge inn» og
kommunisere mobilitetspunkt?

Kompliserte prismodeller gjør det vanskelig for
leverandøren å kommunisere pris til brukene.
Det er viktig med synlighet av et mobilitetspunkt
gjennom skilting og veiledning. Dette er noe som det
behøves mer av på Filipstad fordi mange ikke skjønner
konseptet, men også for å koble sammen tilbudet i
området tydeligere.
Må lære folk om mobilitetspunkter og hvordan de skal
benyttes, i dag forstår ikke publikum hva det er. 
Syklister har lagt merke til punktet. Bilister og gående
har ikke det i samme grad.
Brukerne trenger mye informasjon om tjenestene fordi
det er mye som er nytt - nøkkel, lading, osv.

Lignende konsepter andre steder bruker lik farge og
piktogrammer for å linke punktene til hverandre og lage
gjenkjennelse av konseptet (Bergen, Bremen, Berlin er
eksempler hvor dette sker.)
Den bærekraftige fremtiden er grønne områder og byer.
Når byer forbyr biler i sentrum vil det bli enklere å
kommunisere fordeler med mobilitetspunkter og øke
interesse.
Man bruker mindre bil og mer grønne reisemåter som
reiser kollektiv/går/sykler når man ikke lenger eier egen
bil* (75% mindre reiser med bil fordi den bare brukes
når det er helt nødvendig. 
Et mobilitetspunkt vil ikke gi effekt i hele byen - må ses i
sammenheng og i et nettverk med flere andre punkter. 

DETTE VET VI
Filipstad:

Annen innsikt:

5

Hvordan kan vi påvirke mennesker gjennom å
kommunisere sammenligningen mellom delt og privateid
bil for f.eks. kostnader og miljø?
Hva blir effekten av flere mobilitetspunkt i samme by med
nærhet til hverandre og i et nettverk?

DETTE TRENGER VI Å LÆRE MER OM   

The most important thing
is awareness, awareness,
awareness.

Bremen Mobipunt

MENNESKER
BETALER GJERNE

MER OM
KOSTNADERNE ER
MINDRE "SYNLIGE"

INNSIKT OG LÆRING
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*https://northsearegion.eu/media/5724/analysis-of-the-impact-of-car-
sharing-in-bremen-2018_team-red_final-report_english_compressed.pdf 



Er mobilitetspunkt veien
å gå?

Det er behov for mer innsikt og læring før vi kan se
effekten av et mobilitetspunkt og hvilken rolle det vil
få for å skape bærekraftige byer og samfunn. 

Vi ser at Ruter er i en sterk posisjon til å bidra inn i
det helhetlig perspektivet, på tvers av aktører og
mobilitetsformer.

6
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JA, VI TROR DET.
DET AVHENGER AV
RIKTIG
BELIGGENHET OG
MÅLGRUPPENES 
 BEHOV.
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EN OFFENTLIG AKTØR SOM
AVSENDER TIL
MOBILITETSPUNKTER LØFTES
FREM SOM EN SUKSESSFAKTOR
MANGE STEDER. BLAND ANNET
FRA DIKSUSJONER MED
LEVERANDØRER MEN OGSÅ I
BYER SOM F.EKS. BREMEN OG
BERLIN.

MANGE ETABLERER
MOBILITETSPUNKTER. DET
FINNES STOR INTERESSE OG
MYE OPPMERKSOMHET RUNDT
TEMAET- OM VI ER
FREMOVERLENTE KAN VI TA EN
POSISJON HER OG YTTERLIGERE
FORSTERKE VAREMERKET TIL
RUTER. VI KOMMER NÆRMERE
MÅLBILDET OM Å VINNE
KUNDEGRENSESNITTET.

STASJONSBASERTE TJENESTER
KREVER AT MAN HAR ANLEDNING
Å KOMME TILBAKE TIL SAMME
STED MAN STARTET - DETTE ER
EN UTFORDRING SOM MÅ LØSES
VED Å SE DET I SAMMENHENG
MED ANDRE DELTE LØSNINGER. 

ULIKE PERSPEKTIVER FOR ULIKE AKTØRER:

Kan planlegges inn i
byggeprosessen
Muliggjøre høyre
bærekraftstall* og
lavere byggekostnader 
Attraktive leiligheter
og lokaler 
Finne effektive
forretningsmodeller

Eiendomsutvikling
Viktig konkurranse-
evne til andre
Mindre administrasjon
ved MaaS-tjeneste –
alt samlet et sted,
trenger f.eks ikke å
lage utleggsregninger

Arbeidsgiver
Redusert behov for bil
- mer fokus på
mennesker og grønne
områder i byen
Fremme bærekraftige
fremkomstmidler 
Synliggjøre nye delte
mobilitetstjenester 
Tilby mobilitet i større
skala, ikke bare
parkering
Bidrar til å minske
ulikhet - tilbud for alle.

Byen
Enkelt og attraktivt –
delte kjøretøy og
bærekraft 
Utviklet tjenestetilbud
– etter behov
Kostnadsreduksjon
gjennom delte
tjenester

Bruker

INNSIKT OG LÆRING

VIDERE INNSIKT OG LÆRING
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*ulike målinger av bærekraft ved
eiendomsutvikling. F.eks p-tall og
årsdøgnstrafikk (trafikk som genereres
under et år).

Dette avsnittet presenterer innsikt og læring som ikke direkte havner inn under våre læringsmål, men
som likevel gir økt forståelse for hva vi ønsker gjennomføre fremover når det kommer til
mobilitetspunkter.

Det skjer mye rundt oss. Blant annet finnes det mange eksempler der ulike aktører selv tar tak i å
etablere mobilitetspunkt i boligområder: som f.eks billeverandører, utbyggere, kommuner m.fl. Vi har
mottatt mange henvendelser fra forskjellige aktører om å bli med på deres slike prosjekter. Fra ulike
seminarer og diskusjoner om mobilitetspunkter deler man innsikt og læring på området samt viser til
at dette er vanskelige/komplekse prosjekter. Det kreves godt samarbeid mellom mange forskjellige
aktører og mye tålmodighet for å finne riktige roller og forretningsmodeller. Alt i alt viser det at det
finnes en stort interesse for mobilitetspunkter verden over og der finnes mange suksessprosjekt. 

OBSERVASJONER:
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Organisk vekst - godt plassert der
mennesker bor.
Naturlig bruksmønster og homogen gruppe,
enklere kommunikasjon. 
Synlighet er viktig og mennesker er
nysgjerrige på å prøve ut tjenestene.
60 unike brukere, hvilket svarer til 20% av
boligerne. 
Mange korte reiser, gjennomsnittlig reise er
20km, brukes 1-2 timer.
Synlighet og tilgjengelighet er viktig - av
plassering to steder finner man at ene
stedet blitt mye mer brukt. 
Tilbudet er ikke koblet godt nok til
togstasjonen. Ikke mulig å plassere sykkel
der ennå.

BILLINGSTAD

BVG har etablert åtte mob.punkter i
samspill og lik design som MaaS-tjenesten
Jelbi og har beskrevet mobilitetspunktene
som helt avgjørende for at tjenesten er blitt
en suksess.
Som mobilitetsleverandør må man også
koble seg på mobilitetspunktene for å del i
Jelbi.
Mobilitetsleverandører må oppfylle noen
krav før godkjenning, ellers er alle
velkomne til å konkurrere om plass ved
mobilitetspunkter og i digital løsning.
Jelbi - har stor tro på å teste ut pakkepris
med kollektivtrafikkbillett + annen mobilitet.
"Må være interessante for kundene". 
Markedsføring skjer av leverandør av
tjeneste eller mobilitetspunkt.

TYSKLAND - JELBI
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Andre mobilitetspunkt
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Samarbeid mellom Kolombus, Rogaland
fylkeskommune og Statens vegvesen.
Veiledning til hvordan man skal etablere et
mobilitetspunkt i teorien. 
Det står i notatet at for å få flere til å sette
igjen bilen hjemme av og til kan
"Mobilitetspunkt være et av tilbudene som
kan gjøre dette valget lettere ved å tilby
ulike mobilitetstjenester".

MOBILITETSPUNKTSVEILEDER 

Læring: Det anbefales å etablere en
mobilitetspunktsveileder hvis vi skal være
ansvarlig for mobilitetspunkter. Den formidler
hvor og hvorfor vi bør ha mobilitetspunk og
hvordan vi etablerer det på en effektiv måte.
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Et prosjekt for å se på tjenestereiser på
Lindholmen i Göteborg, Sverige. 
Ønsker å studere hvordan seks
mobilitetspunkter kan bidra til å forenkle
lokale og regionale reiser, øke
fremkommeligheten og bidra til en mer
bærekraftig by. 
Pilotprosjektets testperiode er nettopp
startet og vil løpe i et års tid. 

LIMA, LINDHOLMEN SVERIGE

Læring: Prosjektet er forsinket et år - høy
kompleksitet i slike prosjekter. Har åpnet for
publikum pga Korona og litt lite kunder. 

Bygges rundt sterke knutepunkter
Bør målrettes mot områder med høyt trykk
på parkering
Komme nærmest mulig brukerne 
Utnytte mobil teknologi for wayfinding og
reisesøkintegrasjon
Bruk mobilitetspunkter for å promotere et
multimodalt liv, ikke bare spesifikke
multimodale reiser
Gjør mobilitetspunktene synlige
Markedsfør mobilitetspunkter

MOBIPUNT I BREMEN
Hvordan bygger man en mobilitetspunkt?:

Læring: Bremen sin guide kan gi innspill til
hvordan vi kan tenke rundt etablering av
mobilitetspunkter. 
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Utbyggere finansierer en felles innsamling
for mobilitet og med disse midler er
kommunen ansvarlig for å etablere mobilitet.
Gjennomført utredning av mobilitetspunkter,
grønne reiseplaner, bil- og sykkelparkering
MaaS-tjeneste - Koble sammen
kollektivtrafikk, sykkelinitiativ og bilpooler
samt andre tjenester som sykkelverksted og
pakkelevering.

LINKÖPING, SVERIGE

Læring: De har utfordringer i fremdrift og
hvordan man ser ting i sammenheng mellom
prosjekter. De har også brukt en spennende
modell for å finansiere prosjektene. 
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BODØ
"Prosjektet Smartere Transport Bodøs mål er å
redusere klimautslipp ved å endre reisevaner. Vi
skal tilby en sømløs reiseopplevelse og gi
publikum tilgang til informasjon og tjenester som
bidrar til mer effektiv transport."
I Bodø leverer man også stasjonsbaserte
tjenester, men på flere punkter linket sammen.
Her bruker 7/10 elsparkesykkel fremfor elsykkel. 
Læring: Sparkesykler er veldig interessante og
blir brukt veldig mye mange steder.

Andre offentlige initiativ
Innsikt fra disse initiativene er nyttig for videreutvikling av mobilitetspunkt.

BYMILJØETATEN I OSLO KOMMUNE
De har et prosjekt for å tilrettelegge for 600
delingsbiler på offentlige parkeringsplasser rundt
om i byen og har i 2020 etablert noen av disse.
Flere plasser forventes også innen 2020 er slutt.
Leverandørene må søke om å bruke
parkeringsplassene.

Bymiljøetaten er også med i prosjektet på
Mobilitetspunkt Filipstad, men dette er et
prosjekt som skjer helt på siden av.

Foto: Byraa Bodø



PROSJEKTBESKRIVELSE

HVOR ER VI NÅ?
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Feb 2019
Oppstart

Aug 2019
Åpning på Filipstad

Mars 2020
Korona NÅ

Juli 2021
Opprinnelig pilotfase

avsluttes

FASE 0 FASE 1 FASE 2 VIDERE UTVIKLING 
MOBILITETSPUNKTET

Planlegging
Prosjektledelse
Fysisk konstruksjon

Læringer og innsikter
Tilpasning av tilbud og
digital tjeneste

Videre tiltak på
mobilitetspunkter
Bærekraftig
forretningsmodell for
mobilitetspunkter
Ruter sin rolle i
mobilitetspunktsprosjekt

Hva bruker de ulike målgruppene mobiliteten til? Hvilke formål?
Hvordan bidrar mobilitetspunkter i et nettverk inn i det totale pusselspillet?
Hva slags forretningsmodeller må man bruke for å gjøre mobilitetspunkter attraktive?
Hva kreves for å kommersialisere et mobilitetspunkt?

Etter en litt treg start har det vært en jevn økning på bruken. Vi ser spesielt økt bruk etter
nedstengningen i mars 2020 (se tall s.11). Det er godt over 1000 bookinger gjennomført med
mobilitetstjenestene. Vi kan nå begynne å trekke konklusjoner om bruk og bruksmønster. Det er for
eksempel fler privatreiser enn tjenestereiser gjennomført og etter Korona har gjennomsnittlig reise
blitt lenger.

Mobilitetspunktet har vært på plass i litt over et år. Det tar tid å endre adferd og forutsigbarhet er en
viktig forutsetning for at mennesker skal bytte retning eller adferd. Vi er ikke der at folk føler seg
trygge nok å kvitte seg med bilen på grunn av mobilitetspunktet på Filipstad - det er ikke nok til å
erstatte privat bileierskap, men kanskje etter hvert hvis det tilkommer flere mobilitetspunkt og andre
mobilitetstjenester i tillegg.

      Sykkelverkstedet har vært åpent i over fire måneder og med over 400 gjennomførte
reparasjoner. Det er stort interesse for sykkelverkstedet og kundene er meget fornøyde med tilbudet.
Det er i dag for tidig å si noe om sykkelverkstedet har påvirket antall bookinger av
mobilitetstjenestene, men det finnes hypoteser om at det gir mer synlighet for punktet generelt.

      VEIEN VIDERE
      
Vi har behov for mer læring om mobilitetspunkter og hvordan de kan bidra til bærekraftige byer og
samfunn. Det er også behov for mer læring og innsikt om hvordan vi kan kommersialisere og videre
utvikle mobilitetspunkter. Mer konkret ønsker vi lære mer om:


