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50%  
estimert CO2-utslipp fra 

persontransport 2050
 

Biler skalerer ikke

50% 
av bilreiser er under 5 km 

90%  

andel av døgnet en bil står 
parkert

 

Sources: Nasjonal reisevaneundersøkelse, UN Climate report ,Transportøkonimisk institutt  



Cities are changing 

BERLIN 
The world’s largest  

car-free zone   

MILAN 
250 M Euros  

Invested in bike lanes 
 

PARIS
Implemeting  

the 15 minute city
 

Sources: European bike cycle association



Et alternativ ruller frem

60% 
elsyklister sier elsykkelen 

erstatter bilbruk
 

50/50
Kjønnsfordeling 

Sources: Elsyklisten 2021, Transportøkonimisk institutt

92%
Av longtails vintersykler 



En mikromobilitetstjeneste for husholdninger i byen.

- Fast månedspris  
- Sykkel 24/7 
- Kvalitetssykler  
- Tilbehør tilpasset ditt behov 
- Innkalling til vask/vedlikehold 4/år  
- Forsikring og låser 
- Fellesskap  





Innovasjon bør skje her:  

Brukerbehov 

Praktisk 
Givende 
Gøy

Samfunnsbehov 

Økonomiske 
Miljømessige  
Sosiale 

 
Rettferdighet 

Likhet 
Frihet

Technology





Funksjonalitet for pilotering P0 fra 15.aug



Farstad TØi 2019

lastesykkel har vært nevnt av flere husholdninger  
vi intervjuet i TEMPEST som en viktig supplement til bildeling  
(eller Maas-tjenester for den saks skyld)







Målgruppe: 
  
• Trenger ha bil innimellom 
• Frakter folk og ting 
• Kjører ikke til jobb. 

Barnefamilier  
Voksne arbeidstakere  
Bedrifter som vil tilby 
ansattgode 
Eiendomsutviklere 



Kjønnsforskjeller: 
Transportmiddel Gange kollektiv vs bil og sykkel 
Opplevelser Trygghet Risiko 
Type reise A-B vs reisekjede  
Jobber Sentrum vs Nær hjemmet



Omsorgsrollen rommer  
(heldigvis) menn og kvinner.



Hva opptar dem?

Hva trenger de?

Hva slags  
erfaringer har de?

Hva driver  
valgene deres?

Hvordan kan  
vi støtte dem?

Hvem er de?

Hva er de redde for 
å spørre om?

Hvilken tid vil  
de helst bruke bedre?



Kommer fra bil, gange og kollektiv 
Noen fra elsykkel

Ikke spesielt praktiske

Sliter med å velge, stor investering.

Tror dyr sykkel ==mindre behov  
for vedlikehold

Er i sin mest hektiske livsfase



Det transformative potensialet  
kan ikke forklares. 
Elektrisk nyttesykkel må oppleves



Hvorfor lastesykkel,  
og personlig tjeneste



"no mode can compete with the private bike on a life 
cycle approach. It is the champion in terms of energy, 
GHG emissions, and preservation of natural 
resources, biodiversity and human health"  
- Anne de Bortoli





Vår vei videre



Brukervennlige tjenester 
•Tjenester som konverterer 
•Strategisk design 
•Brukerfokus  
•Merkevare og identitet 
•Community.  

Byutvikling 
•Utadrettet aktivitet på gateplan 
•Stedseget, historisk forankret 
•Kulturminneverdi 

Sosial Bærekraft 
•Lokale arbeidsplasser 
•Rimeligere en bil 
•Pilotmuligheter B2G



 

Teknoligiplattform:  
•Tilkoblede sykler 
•Prediktivt vedlikehold,  

Whee! bike  (2025) 
•Personlig, men flåte. 
•Bruekervennlig og intuitiv 
•Modulert tilbehørssystem  
•IoT og sensorer 
•Tyverisikkerhet/stjelbarhet 
•Reparérbarhet/ sirkularitet. 
•Optimaliserer vedlikehold og 
verkstedoperasjon. 

 



Nøkkelen til 15-minuttersbyen 
•Elektrisk nyttesykkel når du kan, andre modi når du må 
•Et reellt bilalternativ for urbane husholdninger 
•Navet i en MaaS 
•Svarer ut 11 av 17 bærekraftsmål 
•Et verktøy for transformasjon  



Takk for meg! 

karianne@whee.no 
@wheebikeoslo 
whee.no

mailto:karianne@whee.no
http://whee.no

