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I KPMG elsker vi tall. Her er våre:
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Advisory
hjelper deg med å ta bedre beslutninger

De har innsikten du trenger for å redusere risiko, 
effektivisere, ta i bruk ny teknologi, øke lønnsomhet, 
skape verdier og styrke konkurransekraften. 

670
kolleger i
advisory

Rune Skjelvan
leder Advisory

• transaksjoner og 

restrukturering

• fusjoner og oppkjøp 

• kapitalmarkedstjenester

• digitalisering og 

cybersikkerhet

• teknologitjenester  

• gransking og forebyggende 

tjenester

• risikostyring og governance

• regulatorisk rådgivning

• risk analytics

• strategi og forretningsutvikling
• omstilling

Rådgiverne er
spesialister på

• digital transformasjon

• intelligent automasjon

• data & analytics

• kunstig intelligens og 

maskinlæring

• forretningssystemer og 

arkitektur

• innkjøp og logistikk

• HR, lederutvikling og 

endringsledelse 

• shared services og 

outsourcing
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Utvikling i en NTP-periode
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Det handler om å tenke på hvor man skal, ikke hvor man er. 
Ikke fokuser på kun lineære framskrivninger på finans, strategi og organisasjon, men satse basert på en 
skarp visjon og grunnleggende verdier

«Jeg går ikke dit pucken er, men der den kommer til å være.» 
- Wayne Gretzky, ishockeyspiller

Innovasjon og digital transformasjon – fokus på visjon og verdier
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Fem utviklingstrekk som påvirker mobilitet 

Delingsøkonomi
vrir fokus fra
eierskap til
tjenester

Fortsatt
globalisering, 
men utflating i

den økonomiske
veksten i Norge

Endring i
arbeidslivet fører

til økt arbeids-
mobilitet og frihet

Ny teknologi
fører til effektive, 

helhetlige
transport-
systemer

Økt urbanisering
og mobilitet

endrer
transportbehovet

• Globalisering

• Delingsøkonomi 

• Økt arbeidsmobilitet

• Ny teknologi

• Økt urbanisering
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Endringstakten øker, utfordrer forvaltningen, lover og 
forskriftsverk henger ikke med.

Offentlig sektor må velge nye løsninger, både som 
infrastruktureier som regulator og innovator, dataeier og som 
finansieringsaktør.

Skatter og avgifter må innrettes etter betaling for bruk, ikke for 
hva prosjektet kostet. Ellers vil man ikke fange opp utviklingen 
innen elektrifisering, autonomi og delingstjenester. 

Transportmodellering må gjøres mer dynamisk, bedre bruk av og 
deling av data. 

Pandemier:
«Sannsynligheten for pandemi i Norge anses som høy. Internasjonale 
pandemier vil kunne medføre så vel reiserestriksjoner som handels-restriksjoner. 
Frykt bremser dessuten generelt reiseaktivitet. I hovedsak vil dette påvirke 
flytrafikken til og fra Norge, med færre nordmenn som reiser ut og færre 
internasjonale turister som kommer til Norge.»
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Kunnskap om innovative bærekraftige mobilitetsløsninger

- 116 innovative prosjekter og tiltak

- Fokus på de ni byvekstavtaleområdene, i tillegg Mjøsbyene, Mørebyene og Bodø.

- Noen tiltak på mindre steder som Bø, Setesdal, Vega, Oppdal og Førde

- Fokus på innovasjon, bærekraft, erfaringer og barrierer

- Særskilt sett på kommunenes, fylkenes og vegvesenet sin rolle
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Prosjekteksempler 
Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre

Aldersvennlig transport i Oslo (Rosa busser)

Europas første selvkjørende buss på bestilling

Fv.120 Proaktiv trafikkstyring

Varelogistikk i E18 Vestkorridoren

Busskapasitetsindikatoren i AKT reiseplanlegger app

Leie kommunens biler på kveldstid

Vy Grønn Reise

Vy tester smartere togbillett

HjemJobbHjem
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Aldersvennlig transport i Oslo (Rosa Busser)
Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre

Oslo
Formål: Bidra til at flere eldre over 67 år kommer seg 
ut for å sikre bedre helse og økt livskvalitet

Dør-til-dør bestillingstransport med fleksibelt 
reisetidspunkt for denne gruppen

Tjenesten prises som vanlig Ruter-tilbud i Oslo

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen (via KS.no)

Målgruppe

Eldre

Prosjekt Aldersvennlig

67-pluss i Trondheim X

On-demand bestillingstjeneste – minibussen 
kjører når det passer deg! (Vestfoldbyene)

HentMeg i Kongsberg (Brakar) X

Distriktstaxi Vega X

Akt Svipp - samkjøringsprosjekt i Vågsbygd X

Flex- og Bestillingsruter i Mjøsbyene

Lignende prosjekterTematikk

• Delemobilitet

• Service

• Bestillingstransport

• Kollektivtransport
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Prosjekt Autonom / 
Selvkjørende

HentMeg i Kongsberg og i Rogaland, 
Telemark, Nordland, Hordaland

Gjesdal Førerløs buss på Nord-Jæren X

Selvkjørende buss i Førde X

Selvkjørende kjøretøy (Ruter) X

Sohjoa Last Mile i Kongsbeg kommune X

Prosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik X

Europas første selvkjørende buss på bestilling

KPMG | 12

Trøndelag - Trondheim
Formål: Finne ut hva selvkjørende kjøretøy kan bidra med i 
hverdagslogistikken 

Tilbudet var basert på faste holdeplasser, men uten noe fast rutetabell

Reisen kunne bestilles via en app

Konklusjonene skal brukes som en del av datagrunnlaget i neste 
anbudsrunde for kollektivtilbud i Trondheim

Foto: https://beta.atb.no/blogg/pilotprosjektet-er-i-en-ny-fase

Målgruppe

Alle

Tematikk

• Kollektivtransport

• Service

• Bestillingstransport

Lignende prosjekter

Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre
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Varelogistikk i E18 Vestkorridoren

KPMG | 13

Hensikt er å finne sammenhengende løsninger for varetransporten 

Fokus på bedre kapasitetsutnyttelse, effektiv bruk av IKT og 
fremtidsrettede logistikksystemer. 

Prosjektet vil utvikle og teste syv konsepter i løpet av tre til fem år. 

Prosjektet er avhengig av offentlig-privat samarbeid og mellom 
logistikkaktørene med satsing på å skape konkurransefortrinn for 
næringslivet i regionen. 

Samarbeidsprosjekt med Asker, Bærum, Drammen og Oslo kommuner, Statens vegvesen og 
Viken fylkeskommune

Tematikk

Gods-
transport

Konsept Kort beskrivelse

Samle-
terminaler 
(HUB)

Etablere flere samleterminaler (HUBer) for samlasting og 
omlasting til utslippsfrie kjøretøy slik at færre vare- og 
lastebiler med lite last kjører inn til tettsteder og byer.

Pakke-
automater på 
hentepunkter 
(mikrologistikk)

Selvbetjente pakkeautomater på ulike hentepunkter som 
åpnes ved hjelp av en app eller kode slik at innbyggere 
kan hente pakker når de vil. Evaluere muligheter for at 
retur av pakker også kan gjøres via pakkeautomatene. 
To-årig pilotprosjektet med Bærum kommune, Posten 
Norge og Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Digital 
markedsplass 
for 
varelogistikk

Skydrevne markedsplasser kan matche etterspørsel og 
tilbud på varelogistikk digitalt. Etterspørsel etter 
logistikktjenester kan besvares i sanntid slik at 
operatøren med best kapasitet i øyeblikket kan ta  
oppdraget. Kundene får bedre valgmuligheter, men slike 
løsninger krever nye forretningsmodeller.

Ny teknologi

En pilot er varelevering med drone fra Filipstad i Oslo til 
Fornebu (i samarbeid med Volocopter). Ellers blir det 
aktuelt å teste autonome kjøretøy og utslippsfrie 
lastebiler.

Bemannet 
varemottak

Varemottak som tar imot og sorterer varer på et 
kjøpesenter eller på steder der flere virksomheter deler 
varemottak for å sikre rask lossing og effektiv 
distribusjon.

Kommunal 
samlasting

Evaluere muligheter for samarbeid og koordinering av 
innkjøp og logistikk mellom kommuner og større 
virksomheter slik at flere leveranser lastes opp på 
samme transport.

Varetransport 
med buss, trikk 
og t-bane

Evaluere om det i enkelte sammenhenger kan være 
effektivt å transportere varer med buss, trikk eller bane 
gjennom å utnytte ledig kapasitet (i samarbeid med 
Sporveien og Ruter).

Konseptene som testes

Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre

Målgruppe

Alle Virksomheter 
og næring
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Leie kommunens biler på kveldstid

Rogaland - Nord-Jæren - Sola

Sola kommune disponerer 13 el-biler for ansatte mellom 0700-1600 i ukedagene. Innbyggerne kan leie 
biler utenom dette

Bedre kapasitetsutnyttelse

Bestilles, betales og låser opp bilen i en app

Målgruppe

Alle

Tematikk

• Delemobilitet

• Service

• Digital

Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre

Prosjekt i I samarbeid med

Trondheim kommune (15 
biler) Otto

Halden kommune (20 biler) Move About

Indre Østfold kommune Move About

Lignende prosjekter

NB! Flere lignende prosjekter ble etablert/identifisert etter at datagrunnlaget ble samlet opp og analysert og inngår 
derfor ikke i analysedelen av rapporten.
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Innenfor hvilke tema er det høy eller lav aktivitet innen innovasjon?

* Innovasjon innenfor alle temaer
* Kollektivtransport skiller seg tydelig ut med 
høyest innovasjonsaktivitet
* Ca 40% av prosjektene omfatter mer enn 
ett tema

Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre
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I hvilke geografiske områder er det høy eller lav aktivitet innen 
innovasjon?

Tiltak i Oslo fylke inkluderer i noen tilfeller tiltak som gjelder Oslo med omkringliggende kommuner, altså nærliggende kommuner i Viken (tidl. Akershus fylke).

Tiltak på tvers av geografiske områder gjelder tiltak som utføres på tvers av eller i samarbeid mellom aktører fra flere fylker.

Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre
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Barrierer som hindrer effektiv innovasjon

63%
54%

46%
40%

34%

23%

6% 3%
0%

20%

40%

60%

80%

Regelverk og
regulatoriske

forhold

Økonomi Organisering Umoden teknologi Lite/manglende
marked

Tradisjon Annet Mangel på sted

Barrierer for innovasjon (flervalg) - andel

* Regelverk og regulatoriske forhold peker seg ut som en sentral barriere
* Økonomi, organisering og umoden teknologi oppleves også som viktige barrierer 

Tallene angir prosentandelen av prosjektene der respondent har angitt de ulike barrierene som viktige (forhåndsdefinerte kategorier). Respondentene kunne velge flere kategorier hvis det var aktuelt.

Bakgrunn, gjennomføring og sammendrag | Kartlagte prosjekter og tiltak | Analyse | Veien videre
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Flyvende droner – fremtidens taxi/buss?

Vil droner være den nye bussen / taxien?

• Autonom og elektrisk. Ingen utslipp
• Ingen krav om spesiell kunnskap for passasjerer
• Bestilles via app
• Rimelig i drift
• Kan kjøre i opptil 100 km/t med passasjerer
• Mindre ulykkesrisiko enn med bil og buss. 

Leveres med enkle fallskjermer hvis ønskelig. 
• Har en økende plass i varetransport

https://www.youtube.com/watch?v=iyixYXOA3hU
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Hva med Hyperloop? Er det realistisk med Hyperloop i grisgrendte, kalde og fjellrike Norge?

Se film

Hyperloop

• Bruker magnetisme (Induksjonsmotorer) 
og vakumteknologi. Reduserer friksjon og 
luftmotstand til et minimum

• Passasjerene sitter i kapsler som kan ta 
av fra hovedbanen til stasjoner uten å 
bremse de bak

• Hastighet opp mot 1220 km/t
• Bruker lite energi og støyer minimalt
• Vil bruke ca 25 minutter fra Oslo til 

Bergen, Trondheim eller Stockholm. 
• Billig i drift, men relativt kostbar å bygge
• Påvirkes svært lite av værforhold
• Kan drives kun med solenergi 

https://www.youtube.com/watch?v=6hXNXL9PiYk
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• Kanskje knutepunktstenkning ikke er fremtiden? 

Heller mindre busser med mer fleksibel rute, mer som bestillingstransport; hybrid taxi/buss

• Kanskje ikke flere avganger på faste ruter gir mest fleksibilitet?

Heller kjøre på frekvens enn på rutetid

• Kanskje ikke kollektivtrafikken skal ha som mål å konkurrere med bil og andre transportmidler?

Heller ha en helintegrering slik at mikro- og delemobilitet er en del av transportbildet, ruteplanleggingen og 
betalingen i en helintegrert transportapp med fleksibel betaling

• Kanskje integrere samkjøring med dagens bilpark ved å utnytte ledig kapasitet i bilene?

Tør noen fylker/kollektivaktører å introdusere det, ref Schibsted (Finn) & DNB (Vipps)

Hva med kollektivtrafikken, hva skal til når klima ikke lenger er et 
fortrinn og nye arbeidsmetoder har etablert seg?
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• Bruker- og kundeperspektiv må stå sentralt og
være felles – krever bedre samhandling og
rollefordeling

• For de kommersielle tilbudene er det viktig med 
skalerbare forretningsmodeller inn i piloter og
testprosjekter så tidlig som mulig

• Bedre rammer for informasjons- og
kunnskapsdeling. Læring på tvers utnyttes ikke
godt nok

Transportetatene kan:
• Bidra til god informasjonsflyt om innovative tiltak, 

resultater og læring
• Oppdatere informasjon og veiledere, lage gode

kriterier for prosjektmodeller og evaluering
• Legge til rette for teknologikonkurranser, 

interoperabilitet og datadeling

Kommunene/fylkene kan:
• Få i gang initiativer, synliggjøre og beskrive behov
• I enda større grad være en tilrettelegger og

fasilitator og se tiltak i sammenheng
• Holde seg oppdatert med kunnskap, og bygge

videre på dette lokalt, f.eks. med mer innovative 
anskaffelser

Veien videre
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