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 Innkalling til møte i 

mobilitets- og markedskomiteen 
 

Dato:   Tirsdag 8. desember 2020 
Sted:  Teams 
Tid:  Kl.  11.00 – 14.30 
 
 

Dagsorden Mobilitets- og markedskomiteen:  

22/20  Referat fra møtet 24.09.2020 

23/20  Innovasjon 

24/20  Kollektivkonferansen - evaluering 

25/20   Diskusjoner og orienteringer 

• Prosjektet «Målbildet for den nye normalen» 
• Reisegaranti hurtigbåt/bransjestandard 2020 
 

26/20  Eventuelt 

 

Presentasjon ny betaversjon billett ATB – Andreas Enge kl. 13.00 

Presentasjon DFØ – kl. 13.30 
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SAKSPAPIRER:  

 

22/20  Referat fra møtet 24.09.2020  

  Vedtakssak. 

 

  Referatet fra møtet 24.09.2020 kan du lese her.  

  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.  

 

 

 

23/20  Innovasjon 

  Saksbehandler: Reidun Kvitberg Gulliksen 

Status: 

Innovasjonsnettverket hadde møte nummer to den 3. november og denne var bygd 

opp på samme måte som det første, med bruk av Zoom og gruppearbeid i breakout-

rooms med workshopløsningen Miro. Dette fungerer så godt at det planlegges for å 

fortsette på samme måte i møtene framover.  

Temaet på møte to var strategisk innovasjonsutvikling. Espen Strand Henriksen i 

Kolumbus presenterte metodikken i Mobilitetsfloken. Problemstillingen som kom ut 

av floken er hvordan vi kan forløse nye konsepter og få i gang flere piloter med større 

effektivitet i felleskap. En mulig løsning er i et trekantsamarbeid offentlig-privat. 

Derfor var MobilityLab/StartupLab og Innovasjon Norge, som representant for 

virkemiddelapparatet, invitert og presenterte sitt arbeid. I gruppearbeidet ble det 

jobbet med å finne løsninger for å forløse konsepter slik man så i floken. Forslaget om 

å inngå et nytt samarbeid med MobilityLab/StartupLab og Innovasjon Norge ble 

applaudert av nettverket. Derfor blir dette tema på neste møte. Innovasjonsgruppa 

har hatt møter med MobilityLab/StartupLab og Innovasjon Norge og er i dialog for å 

finne mulige måter å samarbeide på.  

Etter møtet har innovasjonsgruppa tatt initiativ til et firkantsamarbeid med ITS 

Norge til et overordnet samarbeid. De kan være vår forlengede arm ut i verden og gi et 

springbrett videre, for eksempel i kontakt med Sintef og TØI. ITS Norge har flere 

relevante prosjekter, ikke bare på teknologi, men også på MaaS og andre ideer. 

Sammen med dem håper vi å få til enda bedre piloter. 

https://kollektivtrafikk.no/wp-content/uploads/2020/10/20200924-referat-mobilitet-marked.pdf
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På neste nettverksmøte 28. januar planlegges en presentasjon fra Innovasjon Norge 

om prosjekter som har fått tildelt støtte for å dele erfaringer fra disse.  

MobilityLab vil invitere to aktuelle gründerselskaper til å pitche / legge fram sine 

konsepter på møtet.  

Samtidig vil vi forsøke å snevre inn til noen konkrete temaer gjennom å lage vår egen 

«flokeprosess». Innovasjonsgruppa vil sparre med Æra i forkant av møtet for hvordan 

vi kan om hvilken metodikk vi kan bruke for å finne aktuelle temaer / fokusområder 

som vi i neste steg kan matche med aktuelle gründerselskaper i MobilityLab.  

I denne fasen tenker vi åpent og prøver ut flere veier til målet. Vi ønsker å få en 

forståelse av hva gründerselskapene kan bidra med, samtidig som vi vil finne relevante 

og aktuelle temaer / fokusområder som er viktige for vår bransje og kan lede til riktige 

gründerselskaper. Målet er å finne gode matcher som kan lede til pilotering.  

Vi ber om innspill fra Mobilitets- og markedskomiteen på innhold og framgangsmåten 

for å inngå i et videre trekant- eller firkantsamarbeid.  

Kommentar fra daglig leder: Styret er tydelig på at det er svært positivt å få med 
andre aktører i innovasjonsarbeidet 

Diskusjon. 
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24/20  Kollektivkonferansen – evaluering og ny planleggingsgruppe 

Ansvarlig for konferansen, Elisabeth Helene Berge, orienterer om konferansen og 
evalueringssvarene, samt tilbakemeldingene fra evaluering i planleggingsgruppa. 

Diskusjon og tilbakemeldinger om:  

• Heldigital konferanse  
• Digital konferanse – om vi skal arrangere det neste år 
• Hva om vi skal arrangere en hybrid neste år? 
• Ev. andre ting. 

Innspill til videre arbeid:  

Innspill til deltagere i planleggingsgruppe:  

 

25/20   Diskusjoner og orienteringer 

• Prosjektet «Målbildet for den nye normalen» 

Kollektivtrafikkforeningen setter i disse dager i gang prosjektet «Målbidet for den 
nye normalen». Se vedlagte oppdragsbeskrivelse.  

Deloitte er etter en minikonkurranse tildelt prosjektledelsen.  

Daglig leder orienterer.  

 

• Reisegaranti hurtigbåt/bransjestandard 2020 
 

Elisabeth H. Berge orienterer om hva som har skjedd siden siste møte, der vi 

vedtok reisegarantien. 

 

 

26/20  Eventuelt 

 

 

   

 


