


• Appen er gratis for brukerne der kunder igangsetter 
kampanjer med oss. Ikke tilgjengelig ellers.  

• Kunder er aktører med ønske om å begrense bilbruk og øke 
andel aktive reiser, altså kommuner, eiendomsutviklere, 
sektormyndigheter. 



«Det jeg liker med Kobla er at 
jeg ikke behøver å gjøre noe 
som helst!» 

- Kristine (34) Daglig leder Boitano AS





• Personvern avgjørende for å fortjene 
brukerens tillit og kunne påvirke. 

• Nytteverdi for bilisten er avgjørende for å 
nå de vi ønsker å påvirke. 

• Spille på at økonomisk, helsemessig og 
miljømessig gevinst overlapper ved aktive 
reiseformer. 

• Bruk av bonuspoeng for å kunne vinkle 
tjenesten rett og holde på personvernet.



Historikk 12 uker

Statistikk og Gamification



Være den beste familien,  
den beste i gata,  
den beste i byen – eller i alle fall ikke 
verst i klassen. 

Sekundering iht sparemål eller FN. 

Score bonuspoeng ved å invitere andre 
med. Score ekstra peng ved å påvirke 
dem til å reise grønt, feks ved å 
utfordre til duell. 

Dele hva som funker for å kunne 
reise grønt. 



Guide, tilgjengeliggjøring og læring av vaner







Onboarding/Single 
Player Mode

Episk Felles Oppgave

Kampanjer

Hjem Jobb Hjem 
Grønn Jobbvei etc. 

Trondheim, Nedre Glomma, Buskerudbyen

«Stickiness» Nå byens 
mål

2 uker
2 - 6 uker

Fristelse 
Identitet 

Fellesskap



Er dette nok for de som i 
dag kjører bil?

Wow!

56%

75%
Ville anbefalt 
Kobla til en venn

Sier selv de lot seg påvirke til
å ta grønnere reisevalg av Kobla

Kan gamification endre reisevaner?



…til å bytte helt og 
skrote bilen for ever? 


…til å la bilen stå en 
dag i uka, eller to eller 
tre? Om sommeren? 
Når det ikke regner?

nok?

…alene? Skal ikke stå alene. Pisk 
og gulrot, ikke sant?

Best sammen med bompenger? 
Og sykkelsnarveier?

Er dette nok for de som i 
dag kjører bil?

Wow!

56%

75%
Ville anbefalt 
Kobla til en venn

Sier selv de lot seg påvirke til
å ta grønnere reisevalg av Kobla



…de som i dag kjører bil?  
Alle? Eller noen? Hvilke? 
Hvor bor de? Hvorfor kjører 
de bil? Mylder av årsaker. 
Men vi har nå sluttbrukere av 
alle slag å lære av, og det er 
kjempegøy!

…de som i dag kjører bil må 
vite om, ha lyst på og ta i 
bruk Kobla. Skaffe 
oppmerksomhet uten 
markedsføringsbudsjett? 

de 
som i dag 
kjører bil?

Er dette nok for de som i 
dag kjører bil?

Wow!

56%

75%
Ville anbefalt 
Kobla til en venn

Sier selv de lot seg påvirke til
å ta grønnere reisevalg av Kobla



One million dollars and a 
year’s supply of donuts!

Full Kobla koster det samme for en by på størrelse 
med Drammen, som 40 meter sykkelvei.



«Okei... Poeng og premier og 
sånt, er det hele greia?»

Hege (50)



Onboarding/Single 
Player Mode

Episk Felles Oppgave

Kampanjer Nå byens 
mål

2 uker
2 - 6 uker

Hjem Jobb Hjem 
Grønn Jobbvei etc.

«Stickiness»

Fristelse 
Identitet 

Fellesskap



To-faktor reiseregistrering
Et enkelt grensesnitt til 
komplekse systemer



Innovasjonsprosjekt med Disruptive Engineering 1 - 2021/22

Matching av DE registreringer og Koblaregistreringer



Innovasjonsprosjekt med Disruptive Engineering 1 - 2021/22

Matching av DE registreringer og Koblaregistreringer



Eksempel Moss (Jeløya)

Innovasjonsprosjekt med Disruptive Engineering 1 - 2021/22

Matching av DE registreringer og Koblaregistreringer



Innovasjonsprosjekt med Disruptive Engineering 1 - 2021/22

Matching av DE registreringer og Koblaregistreringer

Eksempel Nytt Sykehus, Drammen
Tilgang P-hus innvilget!

Benytt plass 

34D
Takk for at
dere 
samkjører!



Sensorer rundt og i sentrum + Kobla =  
Helhetlig fordelsprogram for de som reiser aktivt

• Varm kaffe mellom buss/sykkel og tog videre 
• Verdikuponger fra handelsstand 
• Gratis tilgang til sykkelinfrastruktur (trygg oppbevaring, 

garderobe etc) 
• P-plasser forbeholdt samkjørere ved arbeidsplassen 
• Rabatter på videre kollektivt/last mile 

• Rabatt/gratis varelevering hjem 
• Rabatt/gratis parkering i sentrum i helgen

• Rabatt på bompenger

Du har reist grønt på dagtid 
tre dager denne uken. Dine 
bompasseringer på etter-
middagstid blir gratis resten
av uka!

Hurra! Bompengefri!

Ja, takk!

kr



Clickbait:

«Vi tar et skippertak med 
bonusring i 2år. Holder det, 
slipper vi bomring!»

«Se! En bomring å bli glad i!»

«Ane (22) og Rikard (21) 
måtte samkjøre for å få 
plass i jobbgarasjen. Det ble 
det barn av!»

«I denne byen gir en busstur 
VIP-kort!»

Reidun (64) velger varer i 
lunsjen men tar ikke med 
seg posene: «Når jeg har 
syklet hjem står alt og 
venter på meg der!»



To-faktor reiseregistrering
Et enkelt grensesnitt til 
komplekse systemer



Et enkelt grensesnitt til 
komplekse systemer

Log av reiser 
+ læring av 

vaner

Fra Hjemme til Jobben

Din vanlige sykkelrute vil være 
ferdig brøytet kl 08:45 

Vis alternativer 



Et enkelt grensesnitt til 
komplekse systemer

Log av reiser 
+ læring av 

vaner

Hold det gående og jeg* skal love
deg du lever lenger!

* forskning ved USN

Dager på rad!

AKTIV REISE

Med ditt bruksmønster vil du
kunne spare 1293,- pr måned
med bildelingsløsning, av 
typen Premium Deluxe.  

Ny
livsstil!

Husk til en annen gang

Vite mer?



Et enkelt grensesnitt til 
komplekse systemer

Log av reiser 
+ læring av 

vaner

Familien Tjomslands CO!

Vis fordeling

Mengde utslipp fra 
transport i uke 33:

1690 kg
Vis fordeling

Det gir følgende avgi! 
å betale:

490 kr

Mengde utslipp fra 
transport i uke 33:

1690 kg



Et enkelt grensesnitt til 
komplekse systemer

Log av reiser 
+ læring av 

vaner

Drammen kommune vil gjerne 
vite mer om dine reisevaner, 
anonymisert, for å planlegge 
tjenester bedre.

OK, 2 uker, innenfor 
arbeidstiden for 150kr

OK, 2 uker, hele døgnet
for 175kr

Tjen på dine data

Nei takk



#staykobla

Kobla AS  Tel 0047 95429090 
Engene 16  oleml@kobla.no 
3000 Drammen  johanne@kobla.no 
Norway  atjo@kobla.no 
www.kobla.no

• Rådgivning innen bærekraftig mobilitet 
• Designdreven innovasjon 
• Prosessledelse 
• Brukerinvolvering 
• Utviklingstjenester

mailto:oleml@kobla.no
mailto:jon@kobla.no
mailto:atjo@kobla.no

