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SmartereTransportBodøskalredusereklimautslipp ved å
endre reisevaner.Vi skaltilby en sømløsreiseopplevelseog gi
publikum tilgang til informasjon og tjenester som bidrar til mer
e�ektiv transport. Vedå tilby åpne datakilder skalvi også legge
et grunnlag for lokal og regional innovasjon.Alle tjenester og
løsningerskalbidra til å bygge både den nye �yplassen og den
nye byen.

Prosjektet mål:

• redusereklimagassutslipp

• gjøre det lettere å få informasjon, og å velge mellom

ulike transportmåter

• økebruk av gang-, sykkel- og kollektivtransport som reisemåte

• bidra til økt lokal og regional innovasjon

SmartereTransportBodøhar �re grunnpilarer som er fundamentet til 10ulike

delprosjekt. Dette betyr blant annet Mobility asa Service,delingsbiler,bysykler

og ny betalingsløsning. Vi skal tilby individuelle miljø-dashboard for inn-

byggerne, hvor de kan spore eget forbruk og få tips til endringer. Vedå samle

info om kommunale og kommersielle tjenester kan vi også gi et «vennlig dytt»

til innbyggere og besøkendeom å benytte seg av grønn transport.

Prosjektet har en total kostnad på 61millioner kroner. Vi skalsørgefor at alle

løsninger er skalerbare,slik at både større og mindre byer kan ta dem i bruk.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Bodøkommune,

Avinor og Telenor.

Vårvisjon er at vi skal
«skapesmart og attraktiv
mobilitet som gir miljøgevinst
og stimulerer til innovasjon»



Smartere Transport Bodø3

Ny �yplass - ny bydel

Bodø har de siste ti årene har hatt en eventyrlig
vekst og er en av byene i Norge som vokser
rasket.Pågrunn av den naturlige halvøya,
og plasseringen av hoved�ystasjonen ligger
boligområdene i dag i en smalt bånd langs kyst
mot øst og mot nord. Med befolkningsvekst
måtte kommunen ta stilling til hvor fremtidens
bodøværing skulle bo. Skullemarkagrensa
bevares?Hvor langt skulle byen strekke seg?
Hvor høyt og tett skulle vi bo? Men såskjer det
noe. Det startet med et prosjekt om ny rulle -
bane på �yplassen. Dagens rullebane er utslitt,
drives på dispensasjon og må skiftes ut.

Det kunne stoppet der. Men såkom stortings -
vedtaket om at kamp�ybasen i Bodø legges ned
til fordel for Ørland. Da ble det plutselig helt
nye muligheter for utvikling av byen. Folk vil bo
sentralt og slippe åkjøre bil til alt. Når rullebanen
�yttes en kilometer sørvest, frigjøres 3.400
dekar.Det løser Bodøsplassproblemer. Her kan
vi ta unna veksten i Bodø i de neste hundre år.

Beslutningen om «Nyby - ny �yplass»
har satt Bodø på kartet både nasjonalt
og internasjonalt, og vil i mange år
skapeny og økende aktivitet i hele
kommunen. Vi ser blant annet at
utbyggingsprosjektene allerede
nærmest står i kø.

I vårt prosjekt planlegger vi for den nye bydelen
– i den «gamle»byen. Den nye �yplassen åpnes i
2025.Innen da må vi – storsamfunnet – ha funnet
ut hvordan �yplassen skalvære og hvordan
reisende skalkomme seg til og fra �yplassen.

Vi må også vite hvordan vi ønskerat den nye
bydelen skal utvikles og hvordan folk i framtiden
skal for�ytte seg.Folksreisevaner setter seg
tidlig. Derfor må vi være klar i god tid FØRnoen
�ytter inn.

Det er i dette perspektivet vi igangsetter dette
prosjektet. Smartere Transport Bodø handler om
å sette mennesket i sentrum. Vi skal tilby nye tje -
nester som innbyggerne og besøkende virkelig
har behov for.Vedåsette innbyggernes
behov i fokus,viservi hvordan framtidig utvikling
avmobilitetsløsninger skalføre til at både Bodø
og andre byer blir enda bedre steder å leve, bo
og arbeide.

Vi tror oppriktig at vi skaper endring i men-
neskersadferd gjennom å forsterke positive
handlinger. Positiv forsterkning har etterhvert
blitt vanlig i skolen, i barnevernet, hos psykolo -
gen og på arbeidsplassen.Når sjefen skryter av
oss,får vi lyst til å gjøre mer av det. Vi tror dette
fungerer like godt blant reisende.

Derfor vil vi i dette prosjektet kun benytte oss
av positiv forsterkning. Vi skal gjøre tilbudet så
godt at det vil være det naturlige valget. Vi skal
belønne dem som velger kollektive og grønne
løsninger, vi skalgi dem muligheten til å selv
ta valg basert på oppdatert og tilgjengelig
informasjon, og vi skal gi små,vennlige dytt,
med humor og glimt i øyet.

Som en bonus blir det veldig mye hyggeligere
for alle involverte – både for reisende og for de
som drifter tilbudet. Vi mener også at dersom
vi skal få mange til å endre adferd, er vi avhen-
gige av «den gode historien» og av en form for
«coolness».Da blir endringene en transport-
teknologisk suksesshistorie.
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INNBYGGERE

Under 18år: 12.000
Over 67 år: 8.000
Antall sysselsatte:28.000
Antall studenter bosatt i
Bodø:3000

BESØKENDE

Hotellovernattinger: 18000
Bosatte i sentrum: 12000
Sysselsattei sentrum: 17000

NÆRINGER

• Helseog omsorg
• Utdanning og o�entlig sektor
• Forsvaret
• Turisme
• Transport
• Handel

Bilvei i Bodø sentrum: 80 km
O�entlige p-plasser: 1.715

Gang og sykkelvei i sentrum: 6,6 km
Sykkelplasser:630

Høy sykkelandel sammenlignet
med andre byer

SAMFERDSEL

Tog:320.000årlig
Buss:1,2millioner årlig
Fly : 1.700.000årlig
Sjø:400.000 årlig

Røst
103km ut i havet

Fauske
45 km inn i fjorden

Universitet

67°
nord

BODØKOMMUNE

51.558
innbyggere.

Saltstraumen

Løpsmarka

Mørkved

Bodø sentrum

Sentrumsnær �yplass
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Nedleggelsen av Bodø Hoved�ystasjon og �yt -
ting av dagens sivile lufthavn/rullebane om lag
1 km sør-vestfrigjør 3.400dekar bynære arealer
for ny, innovativ og bærekraftig byutvikling.
Dette er arealet av om lag 800 fotballbaner og
innebærer en dobling av arealet til eksisterende
sentrum og sentrumsnære bydeler.

Førstefaseresulterte i Stortingsvedtaket i juni
2017om �ytting av Bodø lufthavn.
«Nyby – ny �yplass» prosjektet er nå inne i
fase II,hvor den formelle planprosessen starter
(vår 2018).Den nye bydelen skalhåndtere den
største delen av veksten i Bodø i et langsiktig
perspektiv (50+ år).Arbeidet med Kommune -
delplan for arealene sparkesi gang i Bodø kom-
mune våren 2018.Gjennom arbeidet skaldet
sikresat det legges til rette for en framtidsrettet
bydel som er godt forbundet med eksisterende
byområder. Samtidig skalden nye bydelen
støtte opp om en kompakt og bærekraftig
byutvikling hvor følgende er sentralt:

• Nullutslippsnabolag
• Kompakt byutvikling
• Kombinert arealbruk
• Nullvekstmål i personbiltra�kk
• Godt tilrettelagt og fremtidsrettet kollek-

tivsystem
• Attraktive gå� og sykkelnettverk
• Gode bomiljø
• Robusthet knyttet til klimaendringer og

gode løsninger for overvannshåndtering

Bodøs første nullutslippsnabolag

Utviklingen av «Nyby – ny �yplass» skal bidra
til bedre miljø lokalt og samtidig understøtte
nasjonale klimamål. Dette er en unik mulighet
til å utvikle et intermodalt transportknutepunkt
og ny bydel helt fra bunnen av.

Bodø kommunes ambisjon er at det første
nabolaget i den nye bydelen blir planlagt og
bygget som et nullutslippsområde/-nabolag.
Dette er nybrottsarbeid i Norge i dette om-
fanget, og krever solid kompetanse om energi
og klima, og ikke minst om samspillet mellom
energisystem, bygninger og transportsektoren.

Bodø kommune er partner og pilotområde i
FMEZEN(forskningssenter for miljøvennlig
energi i nullutslipps nabolag i smarte byer).
FMEZENskal utvikle løsninger for framtidens
bygninger og byområder som støtter opp om
det grønne skiftet og bidrar til at nullutslipps -
samfunnet realiseres.Pilotområdene i FMEZEN
skal fungere som innovasjonsarenaer og ut-
prøvingsområder for teknologier og løsninger
som utvikles i forskningssenteret.

I Bodø gir Ny by – ny �yplass prosjektet oss
muligheten til å teste ut nye innovative
løsninger for transport og nye energi� og
klimateknologier. De nye arealene skalbli en
lekegrind for forskning, utvikling og innovasjon
som skaper aktivitet og arbeidsplasser lokalt
og regionalt, og bidrar til nasjonal og global
verdiskaping.

«Verdens»smarteste by

Smartere Bodø handler om å sette mennesket
i sentrum. Målet til en smart by og kommune
er å forbedre livskvaliteten til innbyggerne
gjennom nær anvendelse av teknologi. Men
det dreier seg også om endring gjennom invol -
vering. I prosessenemå bærekraftperspektivet
ligge til grunn, og Bodø skalsamtidig ta en rolle
i gjennomføringen av det grønne skiftet. Fram-
tidens Bodø skalskapesi samarbeid mellom
kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner
og frivillige. Innbyggerne skal involveres slik at
behov og ønskersynliggjøres. Pådenne måten
vil vi sørge for å utløse kreativitet, engasjement
og fellesskapsfølelse.Dette vil bidra til oppslut -
ning om, og legitimitet til, de løsningene som
velges.

I begge de store utviklingsprosjektene
«Nyby – ny �yplass» og «SmartBodø»,jobber
kommunen aktivt sammen med en rekke nasjo-
nale og internasjonale samarbeidspartnere for
å utvikle innovative prosjektinitiativ. Fellestrekk
er at samtlige prosjekter har høy forankring og
innovasjonsgrad og ofte knytter seg til uttesting
av fullskala piloter.

Bodø kommune er under Smart Bodø�
paraplyen involvert i en rekke FoU-prosjekter.
Disseer blant annet knyttet til energie�ektivi -
sering i eksisterende bygg, sirkulær økonomi

og avfall som ressurs.Eksempler på dette er
prosjekter både innen bærekraftig renovasjon
knyttet til eksisterende by (mellomlagring av
avfall i presskontainere under bakkeplan) og
rensing og gjenbruk av betong knyttet til
«Nyby – ny �yplass». Bodø kommune er
dessuten i gang med et prosjekt som omhandler
bærekraftig transport av gods i Bodø som er
et viktig ledd i å styrke Bodøs posisjon som
intermodalt transportknutepunkt også i et
lavutslippssamfunn. Bodø lufthavn er allerede
utpekt som pilot for autonome brøytebiler og
fjernstyrte kontrolltårn. I tillegg skaldet i årene
2024� 2026realiseresen ny,moderne og smart
lufthavn i Bodø,som har som ambisjon å være
et utstillingsvindu for fremtidsrettet teknologi,
logistikk og innovasjon.

Kunstig intelligens har allerede en sentral plass
i byplanleggingen i Bodø kommune, og plan-
prosesseneskaldigitaliseres100prosent. Videre
blir kunstig intelligens relevant i sammenheng
med ByLabBodø – en fysisk og virtuell lab –
som etableres i Stormen bibliotek våren 2018.
ByLabBodø skalbidra til å sikre tilstrekkelig
grad av innbyggerinvolvering og engasjement
rundt utviklingen av en smart by i dag og den
framtidige nye bydelen. For eksempel gir
ByLaben Bodø kommune muligheten til å
involvere innbyggerne i planprosesserpå en
helt ny måte for eksempel gjennom å «se»
foreslåtte løsninger og plandokumenter ved
bruk av HoloLens.

Beskrivelse av Bodø – muligheter

Begynnelsen for Ny by – ny �yplass (NBNF)prosjektet var
nedleggelsen av Bodø Hoved�ystasjon og behovet for en
ny rullebane. Dette har nå blitt et av Norges største by- og
samfunnsutviklingsprosjekter noen gang.
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PederNikolaisen (38)
Daglig leder sportsbutikk i Bodø.
Samboer, ett barn. Bor i Bodø sentrum.

Pederer sportsinteressert og benytter seg av
aktiviteter i Bodø og omegn. Han er innovativ,
og ønskerå utvide butikken med salg og utleie
av utstyr, blant annet sykler.Vareleveransene
til butikken transporteres med varebil, og gir
mye papp- og plastavfall.

Arnt lever et rolig liv som pensjonist i seniorbolig. Han har
gangavstand til butikker og kjører ikke bil. Hver måned må han til
Nordlandsykehuset i Bodø for oppfølging. Det involverer buss og
�y. Han har ikke mobiltelefon, og alle endringer i rutetilbud og
betalingsformer oppleves som stressende.

Arnts mål: Komme seg til sykehuset i Bodø én gang i måneden.

Peders mål: Leieut �ere sykler.Opptatt avåøke
faste, løpende inntekter. Fåned fraktkostnader.
Bedre avfallshåndtering.

Målgruppen for vårt prosjekt er bred. Den er ikke ensartet.
Vi har derfor funnet frem til noen personer som illustrer hvem vi gjør
dette for. Personeneer �ktive, men de representerer ulike brukere som vil
komme i kontakt med våre produkter og tjenester. Det sentrale er å forstå
behovene til personene og ønskenevi prøver å oppfylle – til innbyggere i
Bodøog til besøkende.Dehjelper ossrett og slett å forstå hvem vi er til for.

Arnt Jensenius(72)
Pensjonert �sker. Enkemann,
ingen barn. Bor på Leknes i Lofoten.
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Karoline Jakobsen(17)
Elev videregående skole.
Singel. Bor 5 km utenfor Bodø.

Karoline er student og reiser mye kollektivt.
Hun bor hjemme hos foreldrene og de betaler
månedskort fram til hun er 18.Annenhver helg
jobber hun på bensinstasjon. Hun har venner
over hele byen og de tre�es ofte i sentrum for
å være sammen.

Karolines mål: Komme seg raskt til og fra sko-
len. Reisetil trening, venner og jobb på fritiden.
Komme seg hjem sent i helgene.

Hanne Olsen(45)
Kommuneingeniør. Gift, to barn på 5
og 8 år. Bor 7 km utenfor Bodø sentrum.

Hanne jobber i Bodø kommune. Hun kjører
bil til jobb, det tar 20 minutter. Om hun kjører
kollektivt må hun bytte buss.Det vil ta 45 minutter
hver vei, og det tar for lang tid. Familien må ha
to biler siden mannen jobber på andre siden av
byen. De har hytte 1,5times kjøring utenfor Bodø,
med dårlig kollektivforbindelse.

Hannes mål: Enkelog behagelig transport. Rekke
raskt hjem såhun får mest mulig tid med barna.
Fåbest mulig transportlogistikk. Reisejevnlig på
hytta

Zhou Huan (63)
Dataingeniør. Gift, ett voksent barn. Bor i Shanghai.

Zhou er på Europaferie og har to dager i Bodø før hun skal
videre med hurtigbåt til Lofoten. Der skal hun �ske, dra på
Rib-tur og havørnsafari. Zhou snakker ikke sågodt engelsk,
men forstår litt. Hun har noe tid til shopping og byvandring
på egenhånd, og ønsker også å oppleve Bodø
på kveldstid.

Zhous mål : Sedet viktigste av Bodø. Haen hyggelig kveld.
Finne tilbake til hotellet. Oppleve ren natur.
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Areal

Bodø skal legge til rette for bærekraftig utvik -
ling av en kommune og et samfunn. Byen skal
ikke vokse ut over sine grenser,men fortettes
og forstørres med nytt areal.Det stiller større
krav til den interne transporten i byen. Det
forsterker også behovet for gode byrom, bedre
tilgjengelighet og et større samspill mellom
aktører, befolkningen og myndigheter.

Det vil i framtiden bli press på parkerings-
plassene. Arbeidsreisende konkurrerer med
næringslivsinteresser.Dette kan bare løses
ved at folk endrer vanene sine,gjennom gode
tilbud for kollektiv transport og for myke
tra�kanter, slik at det blir lett å velge andre
transportmuligheter enn bil.

Privatbilen

I 2016var det et gjennomsnitt på 487 biler
pr. 1.000innbygger. Det er mange biler, når
man tar høyde for demogra�. Bodø er med
andre ord en bilby. Det skaper uheldige
ringvirkninger som forurensing, kødannelse,
parkeringsproblemer og et bybilde som er
dårlig tilrettelagt for myke tra�kanter. Skalvi
videreutvikle den kompakte byen, må vi
begrense andelen privatbiler og øke andelen
som reiser kollektivt. Kollektivandelen er lav,
til tross for en større omlegging av kollektiv-
systemet i 2012.

Deltagelse

Bodø har blitt en kulturby. Etmangfold av
kultur, idrett og aktiviteter eksisterer i hele
kommunen. Det nye kulturkvartalet er �agg -
skipet i kultursatsingen. Bodøs satsing for å
bli Europeiskkulturhovedstad vil være et løft
som også vil visesinternasjonalt. For at alle
tilbudene skal være tilgjengelig for alle byens
innbyggere vil det i fremtiden være behov for
mer og bedre informasjon og mulighet for å
både �nne fram og komme segfram problemfritt.
Alle innbyggere må sikrestilgang på
tjenester og opplevelser gjennom velfunge -
rende fellesskapsløsningerfor mobilitet.

I Bodø vil vi, som mange andre steder,oppleve
at befolkningen blir eldre. Denne utviklingen vil
fortsette i årene som kommer, og er noe vi må
begynne å forberede osspå. Tilrettelegging og
utvikling av et aldersvennlig samfunn, vil bidra
til at en aldrende befolkning også kan delta
aktivt. Gode og forståelige transportløsninger
er viktige.

Forurensning

Bodø ligger ved kysten og har tradisjonelt
sett fått «hjelp» av vær og vind for å begrense
luftforurensningen. Det har likevel i den senere
tid stadig blitt målt høye verdier av svevestøv.
Kombinasjonen tørr vinter, utbygginger og mye
privatbilisme bidrar. Tiltak som reduserer tra�kk
vil derfor gi bedre lokal luftkvalitet. Dette er
både langsiktige tiltak og tiltak som kan justeres
over kortere perioder, herunder kollektivsats-
ning, veiprising, parkeringsrestriksjoner, samt
bygging av gang og sykkelveier.

Utfordringer

ByenBodø er i vekst. Sentrumskjernen er i stor omforming
med nye boliger, rådhus, parker og nye løsninger for infra-
struktur. Bodø kommune har over tid hatt en målsetting om å
bygge en kompakt by og et sterkt sentrum. Enkompakt by er
en bærekraftig by gjennom at vi får kortere transportavstander,
hvor behovet for å benytte personbil blir mindre
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Mål

Vårvisjon er at vi skal skapesmart og attraktiv mobilitet som gir
miljøgevinst og stimulerer til innovasjon. I det legger vi at vi skalvære
med å utvikle nye løsninger og tjenester som gjør at �ere velger bort
privatbilen. Vi skal også dele kunnskapen vi har og som vi tilegner oss
i prosjektet med andre byer og kommuner.

Prosjektets �re delmål:

Dissedelmålene vil løseutfordringene som Bodø har:
parkering, tilgjengelighet, miljøutslipp, tilgang til tjenester
og opplevelser, folkehelse og byutvikling. Ved å anvende
teknologi, plattformer og stordata skalvi gjøre det tryggere
og enklere å bevege seg i Bodø.

Framtidens transport i Bodø skalskapesi samarbeid mel-
lom det o�entlige, innbyggere, næringsliv og frivillige.
Med samskapingsom naturlig arbeidsmetode skaldet derfor
skapesarenaer for bred medvirkning i både planlegging og
gjennomføring. Dette er helt sentralt for at prosjektet skal
lykkes.

Vi skalvære realistiskei hva vi prøver å oppnå. Bodø er en
liten storby. Vi har ikke de samme forutsetningene som
Wien eller Cleveland eller Oslo.Men det er også vår styrke.
Fordi det �nnes mange som oss,mellomstore og mindre
byer som også har behov for nye og attraktive mobilitets -
løsninger. Derfor legger vi vår prestisje i at løsningene ikke
skalvære særløsninger som kun passeri Bodø.Løsningene
og kunnskapen som skapesi prosjektet skalvære en
«àla carte meny» for andre kommuner og byer,som skalerer
og der andre kan plukke fritt etter behov.

Miljø

Mål

Redusereklimautslippene
på kort og lang sikt ved å
endre publikums reisevaner
gjennom positiv forsterk-
ning, individuelt tilpasset
informasjon og uten tvang.

E�ekt

Nedgang i målinger på NO2,
PM10 og PM2.5.

Berørte

Innbyggere, besøkende,
myke tra�kanter, politikere,
o�entlig forvaltning.

Sømløs
reiseopplevelse

Mål

Tilby en problemfri bruker-/
reiseopplevelse, samt å
stimulere til at andre aktører
også bidrar ved standar-
diserte grensesnitt (API
basert).

E�ekt

Økning på 40 prosent på
bussreiser.Opprettelse av
bysykler og delingsbiler.

Berørte

Innbyggere, besøkende ,
transportselskap, fylkes-
kommune.

Tilgjengelighet
og kapasitet

Mål

Gi publikum tilgang til
informasjon i sanntid og
tjenester til rett tid, som skal
bidra til mer e�ektiv trans-
port, som gir rom for
å skape nye løsninger.

E�ekt

Økt bruk av kollektive reiser.

Berørte

Innbyggere, besøkende ,
o�entlig forvaltning.

Innovativ mobilitet

Mål

Visefrem og åpne for
innovative og e�ektive
mobilitetsløsninger som
er åpne for alle.

E�ekt

Økt innovasjon og �ere
private start-ups.

Berørte

Innovatører, operatører,
tjenesteytere, næringsliv.
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Arnt har fått brev om at han har fått time hos øyelegen.
Han har ringt med fastelefon til Widerøe og bestilt �y -
billett. Denne kommer i posten. Når Arnt lander på Bodø
lufthavn ser han skilt som er tilpasset han, med både store
og tydelig bokstaver og skilt til bussen til sykehuset.
Arnt vet at han bare kan gå rett på bussen, det har han
fått beskjed om på forhånd. Han får hjelp på �yplassen
til å �nne bussen. Arnt gjennomfører undersøkelsen.
Bussjåføren har fått beskjed om at Arnt er på bussen og
stopper uoppfordret ved sykehuset.

I lobbyen på sykehuset er det skilt tilpasset han.
Han kommer seg tilbake på bussen, og til �yplassen.
Her har de fått beskjed om at Arnt kommer og er
klar til å hjelpe han.

Sømløsbillett uten
mobiltelefon

AssistansetjenesterHjelp til å �nne fram -
Way�nding

I dag leverer Hanne sønnen Ola i barnehagen.
De kjører el-bilen. Mannen Larssender Silje på
åtte år avgårde til skolen. Selv tar han bussen til
jobb. Påbussen ser han at han har nok miljøpo -
eng til å laste ned avisa.

Miljødashboard
med belønning

Delingsbiler/
bilkollektiv

Fleksibelt transporttilbud:
Buss,sykkel, bil, �y, taxi

Hjemmelevering/
-henting

Påvei hjem fra jobb, henter Larsen delingsbil. Siden de
skal på hytta i helgen, velger han en større bil med god
bagasjeplass.Han bruker appen MoBo og abonnementet
på delingbiler. Larsplukker opp ungene på vei hjem. Hanne
er allerede hjemme og har funnet handleposene på trappa.
Helgens storhandel er levert. De pakker raskt i bilen og
setter avsted mot Misvær.

Øyelegen Snart helg

Drømmetransportdag Drømmetransportdag
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Det er lørdag. Karoline skal på jobb. Hun åpner
appen MoBo og får tips om at siden det er sol og lite
vind er el-syklene er godt alternativ. Det er en ledig
nedi bakken. Karoline parkerer sykkelen i sentrum.

Zhou kommer til Bodø tirsdags formiddag. Gruppen
skal reise videre til Lofoten på onsdag. Når hun lander
på Bodø lufthavn blir hun møtt av et skilt på kinesisk.
Det har en QR-kodesom sender henne rett til «Opplev
Bodø»-appen.

Påkinesisk tilbys hun �ere valgmuligheter.
Zhou har lyst å oppleve Bodø uten resten av gruppen.
Hun velger å sendebagasjen rett til rommet. Såtar
hun en �y-sykkel. Den �nner hun frem til ved kinesiske
skilt på �yplassen. Appen guider henne rundt i Bodø.
Først sykkel til sentrum hvor hun går i havna via
Stormen bibliotek til torget og domkirken.

Såhjelper appen henne å ta en buss til Flymuseet
og ned til Bodøsjøen friluftsmuseum. Etter mye frisk
luft og inntrykk tar Zhou en buss tilbake til hotellet
hvor bagasjenventer.Hun slapperav før appen foreslår
at hun tar en tur på Roast i 17.etasje på Havet hotell
for middag.

Sosialt entreprenørskap Bagasje-
håndtering

«Opplev Bodø»
- på rett språk

Miljødashboard –
gamei�cation

Sømløs transport
(buss, �y-sykkel)

Fleksible og dynamiske
transporttilbud

Hjelp til å �nne frem –
på kinesisk – Way�nder

En helt vanlig lørdag Turisten

DrømmetransportdagDrømmetransportdag

Når hun er ferdig på jobb har det begynt å regne.
Appen tipser henne om at 17:10-bussenfra sentrum er
stappfull. Venter hun 10 minutter på Stormen bibliotek,
kan hun ta en busssom ikke er såfull. Karoline følger
rådet. Hun trekkes for billettene fortløpende.

Etter middag stikker Karoline på kino. Hun tar bussen ned til
byen og oppdager at hun har tjent 200 miljøpoeng den siste
måneden. De bruker hun på popcorn. Når hun skal hjem, tar
hun «kjør-meg-hjem»-bussen som kjører henne rett til døra
– fordi mamma er såbekymret for henne på kvelden.

Neste dag sender hun bagasjen fra hotellet
og går den korte veien opp til �yplassen. Påveien
leser hun om Moloen og Pelle Molins plass i appen.
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Grunnpilarer

Smartere Transport Bodø er en mulighet for osstil
å være pådriver for å skape fremtidens transportutvikling.
Vi skalbidra med unike delprosjekter som kan tilpasses
andre byer og sentra. Bodø er en liten storby. De �este
i Norge bor ikke i en storby, og vi legger vår prestisje i
at alle våre prosjekter skal kunne skaleresned og opp.

Grunnstammen i prosjektet er �re pilarer. Disse�re
pilarene skal levere på alle målområdene. De leverer
også grunnmuren til alle delprosjektene.

1 MoBo
2 Folke�yt
3 Mobil infrastruktur
4 Brukermedvirkning

Pilar1 MoBo

Problem som skal løses
Etablerefellesnav for bestillinger og distribusjon av betaling (friksjonsfritt).

Mål
Enkeltfor lokale og nasjonaletransporttilbydere å tilknytte sine tjenester
til en fellesplattform for bestilling og betaling.

Skalering
Plattformen er generiskog benyttes alleredepå Avinors �yplasser.

Mobile Bodø (MoBo)er et brukergrensesnitt som skaltilby tjenester og informasjon
som skalbidra til at det blir enkelt åvelge bort privatbilen. Vi skalsamleog foredle
allemobilitetsinformasjon om menneskerog gods på en plass– og gi tilgang til
informasjonen til alle relevante aktører.Dissekanutvikle sineegne grensesnitt som
gir e�ektiv kommunikasjon mellom maskinerog mennesker.All data som samles
inn presenteresfor brukeren på en enkel og forståelig måte.Det skalværeintuitivt
for å reduserebehov for opplæring, og det skalhindre misforståelser.Formange vil
nok dette væreen app på mobilen.

Grensesnittetvil sendevarsler,hjelp til planlegging og kjøp. I tillegg skalvi bruke
MoBo til å gi råd og vennlige dytt i riktig retning (seogsådelprosjekt 8).

Grensesnittetutvikles på en underliggende arkitektur som er utviklet avAvinor,
der bestillinger, informasjon og betalinger fordeles til riktig tilbyder. Fordi �ere av
grunnkomponentene alleredeer utarbeidet, vil vi allerede fra start væregodt i
gang.
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Problem som skal løses
Fragmentert innsikt i bevegelsesmønstertil,
fra og i byen.

Mål
Tilby oppdatert informasjon og innsikt i
bevegelsesmønsteret(menneskerog gods)
til interessenter.

Skalering
Avinor og Telenorbesitter allerede informasjon
på nasjonalt nivå, tjenestene kan relativt enkelt
adopteres til andre steder og interessenter.

Vi tror at for åkunne leverenyeog bedre tje-
nester må vi vite hvor folk i Bodø beveger seg.
Hvor kommer de fra og hvor skalde?Hvilket
språksnakkerde?

Vedåbenytte �ere ulike anonymiserte
datakilder – inkludert mobilnettet, sporing av
bagasjeog gods – kan vi utvikle enda bedre
tjenester.

Denne løsningen utgjør motoren for �ere av
de andre delprosjektene i SmartereTransport
Bodø.Informasjonen som skapesvil gi innsikt
og beslutningsstøtte for aktører,interessent-
er og lokale tjenesteytere.Dataenesamles,
foredlesog gjørestilgjengelig gjennom åpne
grensesnitt (API’er)for aktuelle tredjeparter.
Informasjonen kan benyttes til ågjøre andre
tjenester bedre: vi kan tilpassebusstilbudet
til der kundene faktisk kommer fra og skaltil,
vi kan tilpassespråkpå informasjonstjenester
på ulike steder og vi kan avdekke bev-
egelsesmønstre som er relevant for annen
byplanlegging.

Posisjon og bevegelse
(mennesker og transportmidler)

Smart mobility
Smart infrastruktur

Internet of things

Smart varehandel

Smart energi

Smart helse

Smart byplanlegging

Kart

Analytics, AI,
prediksjon

Avinor

Telenor

Havn

Tjenester API

Posisjon og bevegelse(mennesker og transportmidler)

Smart mobility
Smart infrastruktur

Internet of things

Smart varehandel

Smart energi

Smart helse

Smart byplanlegging

Kart

Analytics, AI,
prediksjon

Avinor

Telenor

Havn

Tjenester API

Pilar 2 Folke�yt
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Problem som skal løses
Hvordan tilgjengeliggjøre mobile nettverkstjenester i stor
skalasom e�ektivt kanbenyttes avpublikum og for kommunikasjon
med ulike typer sensorersom benyttes i en by?

Mål
Etablereen robust, sikkerog standardisertmobil infrastruktur
med sværthøy dekningsgrad og kapasiteti byer og på steder
med spredt bebyggelse.

Skalering
Løsningenbygger på alleredeeksisterende4G-nett og vil fra oktober
2018 utvides med støtte for sensorerog tingenes internett. Løsnin-
gen vil gradvisutvides til ogsååomfatte 5G.

Prosjektetsom starter opp eret mobilitetsprosjekt med hovedfokus
på smart og miljøvennlige transportløsninger.Dette innebærerogså
en del avet størreparadigmeskiftet hvor mobilitet og teknologi �y -
ter over i hverandre.Våreløsningerkreverat vi har en underliggende
god, stabil og sikkermobil nettverksinfrastruktur. Tingenemå kunne
snakkemed hverandre,maskinenemå snakkemed hverandreog
menneskenemå snakkemed både ting og maskiner.

Telenorhar i over20 årarbeidet med automatisering avnorske
kommuners drift gjennom maskintil maskin teknologi (M2M)og IoT
løsninger,og levereri dag løsninger til de �este norskekommuner i
samarbeidmed våreover100 partnere.Rundt1,2millioner Telenor
simkort er i dag integrert i operative norskeIoT/M2Mløsninger.

Noen eksemplerpå digitale løsningersom i dag eroperative innen
varsling,overvåkning og drift:
• Vannforsyningsnett for private husstandeneog virksomheter
• Avfallshåndtering til både virksomheter og husstander
• Beredskapsløsningerved ras,�om og brann
• Miljøparametere for de o�entlige eiendommene
• Veitjenester- for eksempel tra�kkbelastning, isog snødekke,

hvor er «måkebilen»
• Brukog tilgjengelighet på o�entlige parkeringsplasser
• Tellingavantall biler,syklendeog gående
• Sensorstyrt gatebelysning

TingenesInternett (IoT)handler om ådigitalisereog automatisere
drift avprodukter, infrastruktur og maskineri helhetlige løsninger.
Disseløsningeneerhelt avhengige avåværeonline på et stabilt og
sikkertdatanett. Demest framtidsrettede løsningenefor IoTvil kjøre
over4G-nettet, og vil gradvismigreresovermot 5Gmed økende
hastighet og minimal forsinkelsefor kritiskeløsninger.
Vi forventer åkunne starte uttesting av5Gi Bodøi løpet av2019.

Narrowband Internet of Things(NB-IoT)eren ny kommunikasjon-
steknologi som benytter det eksisterende4G-nettet (og etter hvert
5G).Teknologienåpner muligheten for at millioner av ting som for
eksempelsensoreri biler,sensorerpå parkeringsplasser,miljøsen-
sorerm.m.kan knyttes til Internett. NB-IoTkjennetegnesavutvidet
dekning, sensorermed svært lang batterilevetid og kostnadse�ektiv
datakommunikasjon for ulike type sensorer.Dette innebærer at
eksisterendemobil nettverksinfrastruktur kanbenyttes, og Bodøvil
dermed ikkeha behov for åbygge egen nettverksinfrastruktur for å
støtte sensorerog IoTbaserte løsninger.

Telenorhar blant annet et pågåendeprosjekt med det norske
selskapetQ-Freeog StatensVegvesenfor å få erfaring med hvordan
NB-IoTkan anvendesfor å få �ere til åparkerepå innfartsparkeringer
og reisekollektivt inn i til bykjernen.Telenors4Gnett vil støtte NB-IoT
på basestasjonenei Bodøog Nordland fylke fra oktober 2018.

TelenorKontrollsenter(Jasper)sørgerfor enkel selvbetjening og ad-
ministrasjonavallekommunale M2M/IoT-abonnement.Løsningener
bygget på en global og markedsledendeplattform levert avCisco.

I samarbeidmed NTNUhar Telenornylig etablert et eget IoTlab
som skalværeet nytt kraftsenter for TingenesInternett som skal
bidra til åøkeinnovasjon,ny nasjonalkompetansebygging og styrke
konkurranseevnenblant entreprenører innen IoT.Labeneråpen for
gründere,utviklere og private og o�entlige kunder som ønskerå
utvikle og testenye IoTtjenesterog produkter.

Det nyesenteretgir ogsåmuligheter for åutveksledata,dele erfa-
ringer og samarbeideom eksisterendeprosjektermed Telenor-NT-
NUAI-Lab.Denne laben skalbidra til åstyrke konkurranseevnen,
stimulere til økt innovasjon og ny kompetanse innenfor kunstig intel-
ligensfor private og o�entlige aktører i blant annet Bodøkommune
og Nordland fylke.

Pilar 4 Brukermedvirkning

Problem som skal løses
Vimå snu tankegangen i o�entlig sektor fra å løseproblemer for
innbyggerne til åskapede beste løsningene sammen med dem.

Mål
Vedå ha fokus på samskapingi prosjektet skalvi invitere inn forsk-
jellige aktører fra svært ulike felt som jobber sammen mot et felles
samfunnsmål - allerede fra idéfasen.

Skalering
Det sterkefokuset på samskapinggjør Bodø utmerket posisjonert
som en pilot for løsninger som kan replikeresog skaleresbåde
opp og ned avstørreog sågarmindre byer og kommuner i Norge.

Bodøsinnbyggere er byensvirkelige eksperter som brukere av
byen hver enestedag og disseønskervi skalta del i utviklingen av
Bodø i størregrad enn i dag.

Bodø kommune etablerer derfor et fysiskog virtuelt «by-labora-
torium» med basei Stormen bibliotek. ByLaBBodø skalbidra til å
skapeengasjement rundt utviklingen av Bodø til en smart by det
skalværegodt åbo i dag og i fremtiden – ogsånår vi får ny bydel
og ny �yplass.

I ByLabønskervi å få innspill fra byensbefolkning og motivere til
samspillmed næringslivet,universitet og forskerei ulike prosjek-
ter. Dette er en test på noe som ikke har vært gjort før,og erfarin-
gene herfra vil kunne lede til nyemetoder for gjennomføring av
fremtidsrettet medvirkning som restenav landet kansetil.

ByLabskalværeden naturlige arenaenfor ådelta i de store
utviklingsprosjektene og andre prosjekter igangsatt avkommu -
nen. I tillegg ønskervi at innbyggerne selvkommer med forslag
til løsninger på hvordan de ønskerat Bodøskalværei nåtid og i
fremtid.

Bodø kommune er i gang med åutvikle et virtuelt verktøy for
innbyggerinvolvering. Dette vil videreutvikles og knyttes til MoBo
(pilar 1).

Pilar3 Mobil infrastruktur
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Det er i underkant av 4.000 bedrifter
registrert i Bodø med over 26.000 ansatte,
noe som gir kommunen et sammensatt og
allsidig næringsliv
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Problem som skal løses
Hvordan kanvi samlede mange ulike tilbudene,
som gir et uoversiktlig tilbud for fastebrukere og
besøkende?

Mål
Vedinngangen til 2023skaldet �nnes en
MaaS-løsningfor Bodø.Den skalinkluder buss,
hurtigbåt, tog, delingsbiler og taxi,og mange
�ere tilbud.

Skalering
Skalkunne skaleresned til typiske regionsentra
(10.000-30.000innb).Særligfokus på de ni andre
sentra i Nordland.

Vi skaltenke nytt når det kommer til hvordan
vi tilbyr mobilitet. «Mobility asaService» (MaaS)
er fremtidens metode for å tilby mobilitetst -
jenester til publikum. Men er det tilstrekkelig
med folk i Bodø til å tilby MaaSabonnement?
Eren mellomstor norsk by klar for MaaS,og kan
storbyversjonen avdenne kopieres?Dette skal
avdekkesi delprosjektet. Og løsningene skal
kunne benyttes avandre storeog småbyer i
Norge.

Det dreier segom å �nne hva de konkrete
tjenestene skalvære.Vi mener det vil innebære
blant annet tradisjonelt kollektivtilbud (buss,tog
og båt),delingsbiler,by-sykler,taxi og oppsam-
lingsbusser.

Det betyr ogsåat vi må �nne ut hvordan publi -
kum skalta betalt for løsningen.Hervil avveiing
mellom «opplevd godt tilbud» og betalingsvil-
lighet væresentralt.Norskemellomstore byer
har naturlig nok ikke samme befolkningsgrun -
nlag som store metropoler, og heller ikke samme
mobilitetsgrunnlag. Vimå derfor �nne løsninger
som samlerdet som er tilgjengelig, utvikler
komplementerende nye løsninger og tilbyr dette
til en fornuftig pris.

Forå gi et godt og �eksibelt tilbud skalvi blant
annet analyserepassasjererpå hver enesteby-
buss,og tilgjengelig gjøre denne informasjonen
i sanntid. Vi vil derfor gå til anska�else av diverse
sensorersom er koblet til tjenestene. Informas-
jonen skalbidra til åendre adferd. Brukerenvil få
tilgang til informasjonen i MoBo.

Dynamiskebussruterskaltestesut. Det vil si
busseruten fasteruter,men som samlernok
passasjereri et område som skaltil samme
destinasjon.Dette gjøresved å anta (predik-
tere)hvordan publikum for�ytter seggjennom
anvendelseavmobilitetsdata og kunstig
intelligens.

Som en ekstradimensjon skalvi også indenti -
�sere aktører som kan innarbeide MaaSinn i sine
tilbud og forretningsmodeller, som for eksempel
borrettslag.

Delprosjekter

Vi har ti delprosjekter som leverer både teknologisk nyvinning,
innovativ infrastruktur og tjenester, med bred involvering i hele
Bodø.Det er lagt vekt på at delprosjektene kan gjennomføres
uavhengig av hverandre. Alle prosjektene bidrar til å nå
prosjektets visjon om smart og attraktiv mobilitet. Enkelteav
prosjektene fokuser på teknologi, men bidrar til at det blir
enklere å velge kollektivløsninger. Andre prosjekter fokuserer
direkte på miljøgevinst, men gjør data tilgjengelig og stimulerer
til innovasjon.

1 MaaS
2 Miljødashboard
3 Betalingsløsning
4 Brukermedvirkning
4 Stimulere til nyskaping i lokalt næringsliv
5 Grønn geo-fencing
6 Dynamisk veiviser
7 Selvkjørende busser
8 AutoBag
9 Opplev Bodø
10 Pasientmobilitet

1 MaaSi mellomstore byer
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3 Betalingsløsning

Problem som skal løses
Hvordan kan vi skapeen sømløspåstigning og avstigning i
kollektivtra�kken slikat reisenblir mer e�ektiv (raskere)?

Mål
Passasjerermed smarttelefon skalkunne gå av og
på bussenuten å foreta noen handlinger for å kjøpe billett.

Skalering
Løsningenkan enkelt skaleresbåde i Nordland fylke,og kanogsåkopieres
til andre norskekommuner og fylker

Vi skalgi innbyggerne i Bodø mulighet til å reisekontantløst og kontak-
tløst. Mange synskollektivreiser kan værelitt skumle – rett og slett fordi
de ikkevet hvilken type billett de skalha eller hvordan de kjøper billett.
Hvilkesone,når skaljeg kjøpe,hva er best for meg?Viskalved hjelp av ny
teknologi �nne de beste løsningene for brukerne.Du kan styre det selv,
men du kan ogsåoverlate det til oss.

Dette delprosjektet henger nøye sammen med Mobile Bodø(MoBo
– pilar 2).Betalingsløsningenvil utvikles nært opp mot utviklingen av
brukergrensesnittet. Betalingsløsningenvil ogsåværeviktig for enkelte av
elementene i MoBo.

Vi vil sammen med billetteringsleverandører og betalingstjenester utvikle
nye måter åkrevebetaling. Metoden med innovative anska�elser/innova -
tive partnerskap vil bli testet ut på delprosjektet.

Samtidig som vi utarbeider fremtidens betalingsløsning skalvi huskepå at
ca20 prosent avNorgesbefolkning har ikke en smarttelefon. Ogsådisse
må ha et godt betalingstilbud. Det gjelder altsååha to tanker i hodet
samtidig. Men med innføring avførerløsebusseri fremtiden kan vi ikke ha
systemsom er avhengig av en sjåførfor både billettering og informasjon.

Med innføringen avPSTD2følger det nye muligheter for konto-til-
kontotransaksjoner,som kan bidra til å realisereen god løsning.

Betalingsløsningenmå sesi nær sammenheng med både servicedesigneti
MoBo og MaaS-konseptet.

Problem somskal løses
Hvordanbevisstgjøreog engasjerepublikum
slikat de velgermer miljøvennligetransportformer?

Mål
Reduksjonavklimautslippsomfølgeav
overgangtil miljøvennligetransportformer.

Skalering
Løsningenkanenkeltskaleresbåde i Nordlandfylke,
og kanogsåkopierestil andrenorskekommunerog fylker.

Vårtprosjektharen tydelig grønn pro�l. Gjennomalle
delprosjekteneskalvi stimuleretil redusertbruk avprivatbil
og en tydelig overgangtil kollektiveog andremiljøvennlige
transportformer.Foråsynliggjøredette skalvi etablereet
miljødashboard,det vil siet enkeltbrukergrensesnitt,både for
innbyggerog kommune/fylkeskommune.Viønskeråskape
et engasjerendeprodukt somkaninspirereog motivereden
enkelteinnbygger til ågjøregode miljøvalg innen transport.
Det vil derfor værehelt avgjørendeåutvikle dette fraet bruk-
erperspektiv.

Kommunenog fylkeskommunenkanhente ut info for Bodø,
somkangi eksponeringpå digitale plattformer. Informasjon
skalkunnetilgjengeliggjøresgjennom åpnegrensesnitt.
Målingavluftforurensning basertpå sensorer(tingenes

internett) samlesinn forløpendeog visualiseresf.eks.i 3D-kart.
Forå igangsetteriktige tiltak erdet viktig med gode målever-
ktøy,analyseringog tilgjengeliggjøring avdatai et forståelig
format.Dette vil ogsågi kommunen/fylkeskommunenog evt.
tredjepart anledning til å følge trender og see�ektene avde
uliketiltakene.
Detviktigsteerhvordaninformasjonenog et slikt dashboard
kantasi bruk avenkeltmennesker.GjennomMoBovil hver
enkeltbrukerfå tilgang til sitt miljøregnskap.Hervil de se
hvordanvalgteog alternativetransportløsningerpåvirkermil-
jøet.Dekansetteegnemål (fordagelleruke)og følgeutviklin-
gen avhengigavom de tar buss,egenbil, bildeling,syklereller
går.Gevinstensynliggjøresmed én gang,og innbyggernekan
hafor eksempelha internekonkurranseri familien,blant Bodøs
innbyggere,skoleklasserellerpå arbeidsplassen.

Informasjonframiljødashboardetskalogsåkunnevisespå
storskjermerfor publikum på sentralesamlingsplassersom.
togstasjon,�yplass, busstasjon,skolerog størrearbeidsplasser.

Miljødashboardetskalogsåanvendestil ågi belønningertil de
sombidrar mest,og bli en bonusordning for miljø.Bonuspen-
genekanbrukestil åkjøpetjenester/opplevelser,somfor eks.
en dagpå badeland,besøkpå brannstasjon,�ymuseet, laste
ned AvisaNordland,ka�e på �yplassen, etc.Dette vil også
bidra til å forsterkeprosjektetsdrivkraft, somerå insentivere
publikum gjennom bruk avpositivevirkemidler.

2 Miljødashboard
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5 Grønn geo-fencing

Problem som skal løses
KanV2x-teknologi bidra til å dempe ulempene ved
privatbilene i sentrum?

Mål
I januar kjørerover 75prosent av hybridbiler kun
på el i Bodø sentrum.

Skalering
Pgaavbegrenset bruk avbåde nettkapasitet og krav til
utstyr kan dette overførestil alle.

Geo-fencing er et GPSdrevet gjerde eller en grense.

Vi skalsette opp en grensei sentrum ved hjelp av
GPS-koordinater.Vide�nere dermed noen sonersom
«grønne».Dissekan,basert på data og analyser,endres
etter behov.Dette sendestil et skybasertøkosystemhvor vi
deretter styrer ladbarehybrider over på ren el-drift når de
kjører inn i grønne soner.

Dette delprosjektet er i tråd med prosjektets helhetlige og
positivet vinkling. Bodø er en veldig kompakt by,med et
de�nert sentrum. Den geogra�ske inndelingen i geofenc-
ingen kanværeden samme som dagensbomring. Vi
ønskeri samarbeidmed bomselskapeneåvidereutvikle
denne teknologien. Kanskjekan hybridkjørene med denne
teknologien ogsåbelønnes?

Det vil bidra til åheve luftkvaliteten, dempe lydnivået og
generelt gjøre det mer hyggelig i sentrum.

I starten vil dette væreet samarbeidmed VolvoCarsAS,
men vi ønskeråutvide til allebiltyper.

Problem som skal løses
Det o�entlige i Norge handler for 5 milliarder årlig.Mye av disse
verdiene kan disponerespå en bedre måte for åstimulere til
næringsutvikling, bedre tjenester til innbyggerne og bærekraftig
verdiskaping.

Mål
Bidratil verdiskaping og etablering avarbeidsplasserlokalt samt
utvikle nye produkter og tjenester her som eksporteresinternas-
jonalt.

Skalering
Viønskerå bidra til innovasjonsløftene klima og miljø, samt digital -
isering i regi avNasjonaltprogram for leverandørutvikling. Vedågå
i front og ta med ossandre fylkeskommuner og kommuner i Norge
og andre aktører internasjonalt,sørgervi for spredning og skalering
av løsninger utviklet gjennom vårt prosjekt.

Det �nnes mange kloke hoder i Bodø og Nordland. Vi vil at de skal
�nne løsninger som vi kanskjeikke vet at vi trenger.Derfor vil en
vesentlig del avprosjektet bidra til åstimulere lokalt og nasjonalt
næringsliv.

Avinor,Nordland fylkeskommune og Bodøkommune er alle
partnere i regionalt program for leverandørutvikling hvor vi har
tilgang på støtte og kompetanse til hele det nasjonalenettverket.
Gjennom dette har de o�entlig aktørene ogsåen intensjon om åta
i bruk metoden innovative o�entlige anska�elser som et strategisk
verktøy.Vedå sette anska�elsene på agendaen og sette nye/høye
mål for disse,vil vi løfte anska�elser fra en administrativ aktivitet
til det strategiskevirkemiddelet vi har sagt det skalvære.Det hele

handler om å legge til rette for anska�elsesprosessersom gir grun-
nlag for nyskaping og som et verktøy for ånå ambisiøsemål (i ZEN
/første nabolaget i ny bydel skalværenullutslipp) basert på tidlig
dialog med markedet og åpne prosesser.

I prosjektperioden skaldet avholdesdialogmøter og størredialog-
konferansermed mulige tilbydere som skallede til at de involverte
aktørene både gjennomfører mer innovasjonsvennligeanska�els -
er,samt anska�elser avstørre innovasjoner gjennom eksempelvis
prosedyren innovasjonspartnerskap.Vihar en ambisjon om å
avholde �ere dialogmøter på ulike områder med nasjonaleog
internasjonaleaktører.

Vi skallegge til rette for et klyngesamarbeid av interesserteaktører.
Hermå både næringslivet,akademiaog det o�entlige væremed.
Lokalepartnere som KunnskapsparkenAS,Nord Universitet,NHO,
LOog Innovasjon Norge vil her væreviktige spillere.

Vi skalha et eget tilskudd for gründere. Dette skalstimulere til
nyskaping,og samtidig begrense risikoenfor gründere. Vi vet at
mange sitter med gode ideer,men ofte mangler startkapitalen
som skaltil for åsatse.Herer det viktig åkunne gi dem et spring-
brett.

I tillegg skalbylaben benyttes til å involvere innbyggere og
næringsliv og akademia(sepilar 4).Dette skalog væreen uformell
møteplassfor gründere innenfor mobilitetssektoren, og være
behjelpelig med verktøy,råd og tips.

4 Stimulere til nyskaping i lokalt næringsliv
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7 Selvkjørende busser

Problem som skal løses
Kanvi tilby trygge, �eksible og komfortable reiseruten
sjåfører?

Mål
I 2022kjører en selvkjørendebussuten sjåførstyring.

Skalering
Vil krevenoe infrastruktur i veg, i tillegg til vegstandard.
Det vil kunne tas i bruk avstørre tettsteder og byer.

Vi skalteste ut morgendagens busser.Viønskerå pilotere
selvkjørendebusseri blandet tra�kk, i ordinær rutetra�kk.
Forå væreattraktiv for brukerne må bussenkjøredem til
sentra,komme segrasktog e�ektivt frem, og værepålitelig.

Vårebusserskalgå i blandet tra�kk, ha gode sensorer,
evnen til å lære(kunstig intelligens) og et trygt og stabilt
styringssystem.

Avinor har alleredestor kunnskapom førerløsekjøretøy
gjennom deresprosjekt med førerassistertebrøytebiler. Vi vil
derfor utnytte denne kunnskapen og overføre den til busser.

Nfk vil gjennom det ordinære anbudet for Bodø(oppstart
01.01.2020)gå til innkjøp/leasing avselvkjørendebusser.
Operatørensom vinner anbudet vil dermed måtte forpliktet
seg til ådelta i et innovasjonsarbeid.

Vihar alleredeavtalt en demonstrator med Acando for åse
på muligheten for et samarbeidom en pilot. Teststrekningen
er klar – den går fra �yplass til sentrum – og kommunen
stiller med nødvendig regulering og plankompetanse.Det vil
værenødvendig å samarbeidet tett med StatensVegvesen
region Nord, som har stor ITS-kunnskap.Forsøkenepå E8har
gitt nyttig kunnskapvi ønskerådra nytte av.

6 Dynamisk veiviser

Problem som skal løses
Dereisendehar behov for informasjon og skilting på sitt
språk.Lokaleaktører har behov for ågi informasjon som
blir forstått avde reisende.

Mål
Selskaperog organisasjonerutenfor lufthavn og havn får
informasjon om reisendesnasjonalitet og kan endre språki
sine�ater og kanaler.

Skalering
Etableressomgenerisketjenestermed egne lokasjonskoder.

Skalde kollektive tilbudene væreattraktive, må brukere
både �nne fram og få informasjon om tilbudet på et språk
de forstår.Vedbruk av dynamisk skilting og hjelp gjennom
hele byen og �yplassen – dynamisk tilpassetde reisendes
språk– skalvi gjøre det enklere åvelge grønn transport.

Vedå ta i bruk tilgjengelig data kanvi tilpasseinformasjo-
nen bedre til den enkelte bruker.Vi kan sporenasjonalitet
på ankomne turistpuljer ved for eksempel lufthavn og
båthavn og dermed tilby skilt og oppslag på «rett»språk.
Dette vil væreaktuelt ogsåfor buss,tog og ikke minst
turistinformasjon i byen.

Ogsålokalt næringsliv kan nyttiggjøre segtjenestene som
ligger i løsningen.Dette kan bidra til at det skapes�ere nye
og innovative tjenester for både tilreisende og innbyggere.

Basertpå informasjonen vi har,kan vi ogsågjøre prediks-
joner og dermed ogsåforberede ossbedre.Det kommer
brukerne til gode. Kanskjekanbiblioteket stille ut bøker på
rett språkfør gjestene ankommer?Det sparerbiblioteket
tid og ressurserpå,og det gir en opplevelseaven by som
er veldig imøtekommende.

Omlegging til nytt
kollektivsystem høsten
2012har vært en suksess.
Antall kollektivreiser har
fra 2012til 2017økt med
70 prosent.
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8 AutoBag

Problem som skal løses
Forenkleden reisendesmulighet til åvelge ønsket transportform til og fra �yplas -
sen.

Mål
Muliggjøre grønnere passasjertransporttil og fra �yplassen.

Skalering
Skalerernasjonalt innenfor fase1.Fase2 vil avhenge av lokal infrastruktur og
øvrige forhold.

For reisendesom skalreiselangt – enten inn til Bodøeller ut fra Bodø – vil ofte ba-
gasjenhindre dem i å reisekollektivt. Derfor vil vi ta vekk ulempen dette medføre.
Vi serfor ossen autonom og elektrisktransport avbagasje,og etterhvert gods.

Dette kan væreen videreutvikling av «bagdrop»-punkter i byen som testesi dag
hvor bagasjentagges og leveresinn. Forbesøkendevil dette frigjøre deler av
reisedagen– kanskjetil åoppleve mer avBodø.Forinnbyggere betyr dette at de
kan gå,sykleeller ta en busstil �yplassen – uten å tenke på bagasjeneller reise
tilbake til hotellet før avgang.I forlengelsen av dette vil vi ogsågi mulighet for
bagasjesporingfra dropsted og inn på �yet, slikat den reisendealltid har oversikt.

Nårnye Bodø lufthavn skalbygges skaldet væreverdenssmarteste lufthavn.
Vi skalderfor �nne ut om vi kan ha bagasjebåndi tunnel fra byen – en slagshyper-
loop for bagasjen.Løsningenkan utvides til å transportere annet gods etter hvert.

Bodø kommune er allerede i gang med et prosjekt i et samarbeidmed TØI(og
forskningspartner SINTEF)kalt NORSULP- Logistikkplaner i by.Prosjektethar som
hovedmål å utarbeide veiledning til bruk ved etablering avbylogistikkplaner i
norskekommuner. Slikkan det tilrettelegges for e�ektiv og miljøvennlig avvikling
av godstransport i byer og byområder.Prosjekteter et kompetanseprosjekt for
næringslivet som skalbidra til å økekunnskapsnivåetom og oppmerksomheten
på bylogistikk i planlegging.

NORSULPer �nansiert avStatensvegvesen,Vegdirektoratet og Norgesfor-
skningsrådsTransport2025-program.Erfaringen fra dette prosjektet tas inn i
SmartereTransportBodø.

9 Opplev Bodø

Problem som skal løses
Hvordan kan vi få turister til åbenytte segavo�entlig/grønn kommunikas-
jon?

Mål
Vedprosjekt slutt (Q22023)skal20 prosent avbesøkendeha lastet ned
«OpplevBodø».

Skalering
Dette er i stor grad et bakromsprosjekt.Det handler om åsamlekunnskap
kommune/byen alleredehar og gjøre den tilgjengelig. Kanskaleresopp og
ned.

Foråstimulere besøkendetil å oppleve Bodø enkelt uten egen bil, skal
vi lage MoBo for besøkene.De trenger ikke like mye informasjon om for
eksempel o�entlig tjenestetilbud, men til gjengjeld ønskerde informasjon
om Bodø og regionen.

EnQR-kodeeller tilsvarende på bestemte steder gir brukeren tilgang til
knutepunkt, turistinformasjon, hoteller og lignende..

Konsepteter å bidra til gode opplevelser i bykjernen ved hjelp at innovative
mobilitetsløsninger. Vi vil invitere inn andre aktører til ådra nytte avvår
kunnskapfor å lage gode tilbud. Dette kan væretidsavgrensedeopplev-
elsespakker– perfekt for hurtigruteturister. Ogsåpakkersom passermed
den enkelte passasjersankomst/avgang – og transport lokalt. Og det skal
væreenkelttjenester som transport, mat og drikke,sightseeing,dusj med
mer.Tjenestenekan gjørestilgjengelige på Avinorsdigitale plattform, som
kan håndtere betaling direkte til den enkelte tilbyder. Avinorsplattfor -
markitektur gjør det ogsåmulig for andre å tilby tjenestene i sineegne
�ater.

Vi vil legge til rette for en Airbnb-versjon avfolk-til-folk der frivillige innbyg-
gere tilbyr segsom guide for besøkende.



Smartere Transport Bodø21

Nordland fylkeskommune
Nordland fylke er et langstrakt fylke.Vihar 245.000innbyggere
fordelt på 44 kommuner. Nordland har spredt bosetting og
næringsliv,og har en lang kystlinje - 25 prosent avNorgeskystlinje
- med mange øyerog fjorder. Fylkeskommunenhar ansvarfor
kollektivtra�kken i Nordland. Tilbudet omfatter bussog hurtigbåt,
og all produksjon er anbudsutsatt. Kundeorientering står sentralt i
arbeidet med utvikling avkollektivtransporten. Fokusfor framtid -
en vil fortsatt væreå gi brukerne et godt tilbud og enkle løsninger
sliksom sanntidsinformasjonog mobilbillettering. Nordland
fylkeskommune har 440 busseri daglig aktivitet som kjørerca14
millioner kilometer. Hurtigbåtdriften i Nordland er omfattende og
består av 29 ruter.Fylkeskommunenhar ansvarfor 4.110km med
fylkesveiog 27ferjesamband.

Bodø kommune
Bodø er fylkeshovedstad i Nordland og er med sineca.52.000
innbyggere fylkets størsteby.Bodø har en viktig rolle som
knutepunkt for kommunikasjon både for gods- og persontra�kk.
Midt i byen møtes bil, båt, tog og �y. Folketallet i kommunen har
over år hatt en sterkog jevn vekst. Bodøer vertskommune og
administrasjonsknutepunkt for en rekkestorebedrifter og kom-
petanseinstitusjoner og tilbyr et bredt og variert arbeidsmarked.
Nord universitet, Nordlandssykehuset,Nordland fylkeskommune,
Nordland politidistrikt, Forsvaretsoperative hovedkvarter og
luftfartsmyndighetene ligger alle i Bodø. Det er i underkant av
4.000bedrifter registrert i Bodø med over 26.000ansattenoe som
gir kommunen et sammensatt og allsidig næringsliv.Bodø kom-
mune sysselsetteralenegodt over 4.000menneskerog omsetter
for over 4 milliarder årlig.Bodøssamfunneter en kraft som bidrar
til vekst, innovasjon og utvikling ikke bare i Nordland ,men i hele
landsdelen.

Avinor
Avinor har ansvarfor de 45statlig eide lufthavnene og �ysikring -
stjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.Dette nettverket
binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver
for å reduserede samledeklimagassutslippenefra norsk luftfart.
Selskapethar en ledende rolle i arbeidet med utvikling og
leveranseav biodrivsto� til �y. Avinor bidrar hvert år til en sikker
og e�ektiv reisefor omkring 50 millioner �ypassasjerer. Om lag
halvparten reisertil og fra Oslolufthavn.

Over3.000medarbeidere har ansvarfor åplanlegge, bygge ut og
drive et samlet lufthavn- og �ysikringssystem. Avinor �nansieres
gjennom luftfartsavgifter og salgpå �yplassene.

Telenor
Telenorer Norgesstørste leverandørav tele- og datatjenester,
både over mobil- og fastlinjenettet. Telenortilbyr riksdekkende
tjenester også i Norden. Telenoreier nettet og produserer alle
tjenester selvmed meget høye krav til sikkerhet,redundansog
duplisering. Stilt overfor stadig mer avansertetrusselaktørerinves-
terer Telenori beredskapog styrker sikkerheteni samfunnskritisk
digital infrastruktur. Telenorinvestererover 4 milliarder årlig i infra-
struktur, og forsterkerog forbedrer kontinuerlig nettverkene for å
sikreredundans,reservestrøm,og redusererisikofor utfall. Telenor
vil fortsette åstyrkecybersikkerhetenbåde med kompetansebyg-
ging, styrket analysekapasitetog investeringer i infrastruktur.

Problem som skal løses
Fragmentert og manglende informasjonskoordinering
mellom involverte aktører og pasient.

Mål
Enklereog mer forutsigbar reisefor pasientereller men-
neskermed assistansebehov.

Skalering
Nasjonalt.

Hvert år �ys over 300.000pasienter til og fra sykehusene
i Norge.

Pasientenehar varierendebehov for assistanseog �yttes
mellom ulike aktører som skalståklare for å hjelpe dem
videre til neste trinn. Disseaktørene kan samlet yte bedre
tjenester til pasientenedersom de har tilgang til mer
informasjon om assistansebehovog kanskjevarslerog
prediksjon før pasienten kommer til dem.

Tjenestenvil kunne gi pasienteneen langt bedre reise
ved å samle,foredle og dele informasjon mellom alle
leddene som er involvert i reisen.

Presentasjon av aktørene10 Pasientmobilitet
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Infrastruktur

Byenstransportbehov er dels skapt av at boligområdene ligger
i et relativt smalt bånd langs kysten mot øst og nord. Trans-
portbehovet dekkes i stor grad av privatbilen. Med �ere boliger
og mennesker i sentrum, skal transportbehovet reduseresog
sentrums attraktivitet økes.

Bodø har en viktig rolle som tra�kknutepunkt for Nordland,
omtrent midt i byen møtes bil, båt, buss,tog og �y. Arbeids-
markedet er variert og attraktivt, det er derfor stor innpendling
til byen med �y, bil, buss,båt og tog.

Saltenpendelen mellom Rognan og Bodø har ca.160.000pas-
sasjererårlig. Regiontoget Bodø – Trondheim har tilsvarende
160.000passasjerer.Bodø �yplass håndterer ca.1,7millioner
passasjererog fra sjøsidenkommer ca.400.000 tilreisende
fordelt på ferge, hurtigbåt mm.
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Bypakke Bodø

BypakkeBodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer framtidsrettet og
tryggere samferdselssystembåde for de som kjører,tar buss,syklerog går.
Bypakkener et samarbeidmellom Bodø kommune, Nordland fylke-
skommune og Statensvegvesen. Pakkenhar mer enn hundre tiltak og
inneholder blant annet ny riksvei80,bedre kollektivtilbud og nyegang- og
sykkelveier.Dette løftet skalbetales i et spleiselagmellom det o�entlige
og bilistene.
I BypakkeBodø investererNordland fylkeskommune 60 millioner kroner til
økt satsingpå kollektivtilbudet i Bodø,dette kommer i tillegg til infra-
strukturtiltakene som bygges i regi avBypakken.Stadig �ere tar bussen
i Bodø.Omlegging til nytt kollektivsystem har gjort det enklere og mer
oversiktlig å reisekollektivt. Kommende utbygginger i Bypakkenvil med-
føre ytterligere forbedret fremkommelighet og redusert reisetid.

Omlegging til nytt kollektivsystem høsten2012har vært en suksess.Antall
kollektivreiserhar fra 2012til 2017økt med 70 prosent, men den totale
andelen av reisendeer fortsatt lav.Nåstarter enda �ere tiltak opp for å
fortsette veksten.

Dette gjøres
• Nyekollektivtraséer er alleredepå plassog �ere kommer
• Bygging av �ere universelt utformede holdeplasser
• Framkommelighet for kollektivtra�kken skalforbedres,

blant annet ved bussprioritert kryssingav �ere lyskryss

Elbil og lading

Det �nnes i dag ca1.100el-biler i Bodø.Det er en andel av bilparken på fem
prosent. Dette er ikkeveldig høyt, Bergenhar for eksempel 11prosent. Det
�nnes �ere ulike ladestasjoneri Bodø,omtrent 60 ladeplasseri sentrum/
Mørkved-aksen,hvorav 10er hurtigladere.

Elektronisk kommunikasjon

Bodø har i dag en godt utbygget infrastruktur for elektronisk kommu-
nikasjon.Mobilnettet er i all hovedsak4Gog dekkerallesentraleområder
i Bodø.Fastinfrastruktur er godt utbygget med primært �berbaserte
forbindelser i byen.Eventuellemangler vil rasktkunne kompletteres med
ny infrastruktur levert av ulike aktører.

1.Mobil Nettverksinfrastruktur
4Ger en teknologi for fjerde generasjonsmobiltjenester
(4G)i mobilnett, en etterfølger til 3Gog 2G.Teknologien gir
en sammenhengende og sikkerIP-basertløsning som tilbyr
stemme-, data- og multimediatjenester til brukerne «overalt,
uansett tid».At tjenesten er IP-basertgjør at den skalgi
vesentlig høyere hastigheter hva angår dataoverføring enn
det tidligere generasjoner har kunnet tilby.
Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU)de�n -
erte og vedtok 4Gstandarden i �ere faserfra 2008,sist i 2011
(3GPPog LTE).
Narrowband IoTog eMTCer standardisert radio teknologi
som er tilpasset kommunikasjon for sensorerog IoTover
mobile nettverk. Standardeneer drevet fra av ITUog støttes
av alle de store mobiloperatørene i verden.
Støtte for «TingenesInternett/sensorer/IoT over 4Gnettet»
(Narrow band IoT/ NBIoT)vil bli prioritert fra Telenor
gjennom utvalgte kommuner/fylker/transportselskaper.
Utrullingsplan planlegges gjøres nå i Bodøog Nordland i
en tidlig fase– dvs at Bodø/Nordland kommune/fylke vil ha
dekning for IoTover 4Gfra og med oktober 2018og rulles ut
fortløpende.

2. Åpne programmerbare grensesnitt / API’er
Grensnitt mot brukere/ sluttbrukere (innbyggere/publikum/
kommunens ledelse)og datasett (kommunens/fylkets/3.
parts data) vil værebasert på åpne og standardisert grens-
esnitt gjennom API’erog tilgjengelig for alle som ønskerå
benytte disse.Dette gjelder løsninger inn mot innbyggere/
næringsliv,internt i kommunen og mot kommuneledelsen
innenfor transportsektoren (typisk fylkeskommuner og
transport/buss selskaperm.m.).Eksempelvisvil grensesnitt
mot fagapplikasjoner for kommunens ansatte,transportsek-
toren og innbyggerløsninger og 3.part væretilgjengelig for
alle som ønskerå får tilgang og benytte dissei nye løsninger
innenfor hele transportområdet.

3. Personvern - GDPR
Alle systemernevnt i søknadenvil følge EUsforordning for
personvern og de øvrige anbefalinger fra Datatilsynet.

4. Åpne data
Åpne data er data som er gjort fritt tilgjengelige slikat alle
kan bruke og videreformidle dem uten å værebegrenset
av opphavsrett eller patenter. I Norge har DIFIen sentral
rolle i åbeskriveåpne datakilder. SmartereTransport
Bodø vil baserespå åpne datagrensesnitt. Vier opptatt av
anvendelseav o�entlige datakilder. Vi vil derfor bruke data
fra åpne grensesnitt, som blant annet hentes fra DIFIog
andre o�entlig datakilder. Id-porten tvil være integrert i alle
løsninger der sikkerhet og kon�densialitet er viktig.

5. Modul og lag-basert arkitektur
Løsningen skalbenytte en såkalt lagdelt arkitekturmøn -
steret, ellerskjent som n-tier arkitekturmønsteret. Dette
mønsteret er de facto-standarden og er derfor kjent av de
�este arkitekter, designere og utviklere. Det lagdelte arkitek-
turmønsteret stemmer nøye med den tradisjonelle IT-kom-
munikasjonen og organisasjonsstrukturen som �nnes i de
�este løsningene gjør det til et naturlig valg for prosjektet.

Komponenter innenfor det lagrede arkitekturmønsteret er
organisert i horisontale lag,hvert lag utfører en bestemt
rolle i applikasjonen, for eksempel presentasjonslogikk eller
forretningslogikk. Hvert lag i arkitekturet har en bestemt
rolle og ansvar.Foreksempel vil et presentasjonslagvære
ansvarlig for åhåndtere alt brukergrensesnitt og nettle -
serkommunikasjonslogikk, mens business-lagetville være
ansvarlig for åutføre bestemte forretningsregler knyttet til
forespørselen.Hvert lag i arkitekturen danner en abstraksjon
rundt arbeidet som må gjøres for å tilfredsstille en bestemt
formål. Foreksempel trenger presentasjonslaget ikke å
vite eller bekymre seg for hvordan man får kundedata; det
trenger bare åvise informasjonen på en skjerm i et bestemt
format. Påsamme måte trenger ikke business-lagetå være
bekymret for hvordan du formaterer kundedata for visning
eller til og med hvor kundedataene kommer fra;det trenger
bare åhente dataene fra persistenslaget,utføre forretning -
slogikk mot dataene og send den informasjonen opp til
presentasjonslaget.

Standarder og Arkitektur



Smartere Transport Bodø24

Arkitektur
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Prosjektorganisering

Alle �re partene har forpliktet sine organisasjonertil prosjektet. Samarbeidet reguleres i en
avtale.Prosjektetet omfattende og vil krevemye av alle involverte.
Partenesamarbeideralleredei dag om utviklingen avBodøkommune – gjennom �ytting av
lufthavn, BypakkeBodø og gjennom SmartereCity Bodø.Dette prosjektet bygger videre på
de eksisterenderelasjonene.

Smartere TransportBodø skalbestå av et hovedprosjekt og utvalgte delprosjekter.Hoved-
prosjektet skalha en styrende og koordinerende funksjon. Delprosjektene skal være gjen-
nomgående prosjekter med helhetlig fokus. Flere delprosjekt kan organiseres i samme
gruppe dersom oppgavene krever lik tilnærming eller løsning. Eksempelvisvil både MoBo
og Opplev Bodø bygge på samme informasjon og det vil være hensiktsmessigå ha felles
styring på disse delprosjektene. Utviklingsarbeidet vil i hovedsak foregå i delprosjektene,
som skallevereresultater til hovedprosjektet. Delprosjektenerapporterer til prosjektlederen.
Prosjektlederenleder prosjektgruppen og rapporterer til styringsgruppen. Organisering av
delprosjektet vil variere. I større prosjekter vil det være nødvending å tilsette/leie inn pros-
jektmedarbeidere, mens i mindre delprosjekter vil det ikke være behov. Dette vurderes i
hvert enkelt delprosjekt.

Samskaping

Samskapinghandler om aktiv deltakelseog reell involvering. Gjennom involvering innad og
mellom partene, og ikke minst mot samfunnet for øvrig, skalbehov og ønskersynliggjøres
Kreativitet,engasjement og fellesskapsfølelseskalutløses.Alle aktørene i prosjektet har ans-
var for å sikreaktiv medvirkning. Det bidrar til oppslutning om og legitimitet til de løsninger
som velges.

Vi skalbruke Bodø kommunes arenafor samskaping– ByLabBodø.Her skalvi både arrang-
ere formelle møteplassermed inviterte deltakere,men også være tilgjengelig for uformelle
tre� for allesom ønskerdet.

Vi skal også dele informasjon. Prosjektet skal i oppstarten lage en kommunikasjonsstrategi
med målbare parametere.Dette inkluderer en merkevarebygging av prosjektet, egen nett -
sidefor prosjektet med publisering avrelevante rapporter, innhold på SoMeog kontakt med
media.Vi skalogsåbesøkeskolerog barnehager,og avholde åpne dager i bylaben. Vi skalut
og møte folk, vi skalgjøre informasjon tilgjengelig og vi skalvære lyttende til gode ideer fra
andre.

Arbeidsgruppe
VED BEHOV

Delprosjekt 1

Respektive fagmiljø hos partene. Ansvarlig for faglig innhold.

Arbeidsgruppe
VED BEHOV

Delprosjekt 2 og 13

Prosjektgruppe
Prosjektleder og leder for delprosjekt

Prosjektleder
Fylkesrådet

Prosjektleder

Styringsgruppe
Nordland fylkeskommune (leder),
Bodø kommune, Avinor, Telenor

Arbeidsgruppe
VED BEHOV

Delprosjekt 4 og 8

Arbeidsgruppe
VED BEHOV

Delprosjekt ...
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Partenesinnsatsfaktorer

Alle partnere deltar med kunnskap og kompetanse, og setter
av personressursertil prosjektet. Den største egeninnsatsen
i prosjektet er tilgang på data. Skalprosjektet lykkes er det
avgjørende at alle partnerne deler og gjør tilgjengelig store
mengder data. Parteneshar innsatsfaktorer som legges til
grunn for prosjektet.

Bodø kommune

NORSULPhar en �nansiering på 240.000,-
som skalsvaresopp med minst tilsvarende
i kommunale arbeidstimer.Formålet med
bylogistikkprosjektet er å �nne fram til gode
løsninger for en mer e�ektiv og miljøvennlig
varelevering.

DAprosjektet Byenog havnaer 2 delt.
DAprosjektet gods har en økonomisk
ramme på 2,5millioner som skalsvaresopp
med minst en like stor del i arbeidstimer.
Tilsvarendeer det for DA-prosjektet sam-
lokaliseringog samordning avpersontrans-
port. Økonomisk ramme er 2,5i økonomiske
midler som skalsvaresopp med minst en
likestor del i arbeidstimer.

Bodøkommune vil gå til anska�else av
by-sykler.Dette er en viktig del avMaas-
konseptet,men innkjøpet ansesikke som en
del av prosjektkostnadene.Bodøkommune
vil også,gjennom samarbeidet i Bypakken,
bidra med både planleggingsressurserog
mulig investeringer på infrastruktur.

Nordland fylkeskommune

Nfk vil stille nødvendige ressursertil rådighet
for åkunne realisereprosjektet.

I tillegg vil Nfk vil �nne løsninger for betaling
for passasjerersom ikkehar eller ønskerå
bruke smarttelefon. Ca20prosent av Norges
befolkning har ikkeen smarteretelefon.Men
med innføring avførerløsebusseri fremtiden
kan vi ikke ha systemsom er avhengig aven
sjåførfor både billettering og informasjon.
Derfor skalNfk innføre betaling via NFCi alle
busseri løpet av 2018.

Nordland fylkeskommune er vertskap for
prosjektet og vil sette av administrasjon-
skostnaderknyttet til dette – herunder
tilgjengelig kontor og nødvending utstyr.

Telenor

Telenorvil stille til rådighet de nødvendige
ressursenefor å realisereTelenorsoppgaver
og ansvari konsortiet, samt de ulike pros-
jektene.

Avinor

Avinor vil stille til rådighet de nødvendige
ressursenefor å realisereAvinorsoppgaver
og ansvari konsortiet, samt de ulike pros-
jektene.
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Beskrivelse av risiko
(sannsynlighet.Lav/middels/høy
og konsekvens)

Delprosjekt involvert Forslått avbøtende tiltak

Manglende tilbud på konsulent/utredninger.
Sannsynlighet: Middels
Konsekvens:Middels (forsinket prosjekt)

Alle
Starte anbudsprosesser
tidlig. Samarbeid med
leverandørutviklingsprogrammet.

Ufullstendige nullpunktsanalyser
Sannsynlighet: Lav
Konsekvens:Liten (dårligere resultatstyring)

Alle, men særligDP2 Tydelighet på ønsket resultat
– nullpunkt må samsvare.

Pris
Sannsynlighet: Middels
Konsekvens:Stor (usikkerhet for gjennomføring)

Alle Tydelig anbudsdokumenter

Tilgjengelighet på tilbydere på innovasjon
Sannsynlighet: Lav
Konsekvens:Liten (manglende synergier)

P4,DP4,DP9
Starte opp med dialog-
konferanser tidlig. Samarbeid
med leverandørprogrammet

Uengasjerte innbyggere
Sannsynlighet: Middels
Konsekvens:Stor (manglende legitimitet)

Alle, særlig P4og DP4

Gjennomgående fokus
i alle deler av prosjektet og
hos alle aktørene. Viktig i
forankringen.

Manglende interesser fra lokalt
og regionalt næringsliv
Sannsynlighet: Lav
Konsekvens:Høy(usikkerhet om potensialet for skalering)

P4,DP4,DP9 Starte klyngesamarbeid tidlig.

Businessmodeller som er markedsvennlig
Sannsynlighet: Lav
Konsekvens:Middels (usikkerhet for skaleringen)

Alle, særlig DP1og DP8
Samarbeid med
Nord universitet

Risikoanalyse
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P1

DP1

DP5

P3

DP3

DP7

DP10

P2

DP2

DP6

DP9

P4

DP4

DP8

MOBILITYASA SERVICE

BETALINGSLØSNING

SELVKJØRENDEBUSSER

GRØNNGEO-FENCING

OPPLEVBODØ

BRUKERMEDVIRKNING

MILJØDASHBOARD

LOKALINNOVASJON

AUTOBAG

DYNAMISKVEIVISER

PASIENTMOBILITET

FOLKEFLYT

MOBILINFRASTRUKTUR

Konkurranse-
kriterier
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