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Reserapport - Norge, Oslo, medverkan i 
projekt GeoSence konsortiemöte 2022-10-10 - 
2022-10-11  
Rapporteras av 
Malin Stoldt 

Stadens användning, Mobilitetstjänster  

Resmål  
Oslo, Norge 

Datum för resan 
2022-10-10 till 2022-1011 

Deltagare 
Malin Stoldt, Stadens användning, Mobilitetstjänster 

Nätverk/projekt 
Projekt GeoSence 

Syfte med resan  
Delta i konsortiemöte för projekt GeoSence 

Förberedelser inför resan 
Ta fram presentationsmaterial för att berätta om status i den pågående fallstudien i 
Göteborg 

Aktiviteter, formella och informella 
Dag 1. Informella möten, gemensam middag. 

Dag 2. Konsortiemöte, agenda: 

09:00: Welcome  
09:05: WP1 - findings from the survey and interviews regarding cities´ challenges 
and opportunities with geofencing, including key use cases (Lillian, Sven and 
Jacques)  
09:35: WP1 - Market analysis, suggestion of a structure (Kristina and Daniel)  
09:55: WP2 - Updates and plans for pilots in Gothenburg and Munich (Sven)  
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10:05 Break  
10:20 WP3 - Legal findings about procurements (Kristina)  
10:45 WP3 - Innovation system, draft 1 (Anna Fj.)  
11:15 Break  
11:25 Update and discussion use case Stockholm (Anna Fo.)  
12:00 Lunch  
13:00 Update and discussion use case Munchen (Jan-Hendrik)  
13:30 Update and discussion use case Gothenburg (Malin)  
14:00 Break 
14:10 WP4 - General discussion on implications with use case design and trials 
with geofencing (Jacques)  
14:40 WP5 - Information and comments on WP content (Solveig)  
15:00 Meeting ends  
 
15:00 - 17:00 Informal meetings  

Vid mötet deltog representanter från SINTEF (Norge), München, Stockholms stad, 
Göteborgs stad, RISE och Lindholmen Science Park. Dessvärre var deltagarna från 
University of Westminster samt Technical University of Dresden sjuka, men de 
medverkade via Teams under mötet dag 2. 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Berätta om status och erfarenheter hittills från vår fallstudie, som pågår just nu (tester av 
utrustning för geofencing – förarstöd i hastighetszoner i ca 15 av serviceresors fordon). 
Resultat från fallstudien kommer att presenteras senare, efter analys och sammanställning 
av allt material som skapats under testerna. 

Delta i diskussioner om andra aktiviteter i projektet. 

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Eftersom detta var ett möte under det pågående projektarbetet, blev erfarenheterna främst 
en inblick i övriga parters arbete i projektet. Det var också ett bra tillfälle för diskussioner 
och nätverkande. Detta var det andra fysiska mötet under projektet. Alla andra inom 
projektet möten har hållits digitalt via Teams, så det var väldigt givande att ses ”på 
riktigt”. 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Återberätta för trafikkontorets projektdeltagare inom GeoSence vid olika möten och 
samtal. 

Bilder 
Foton finns på projektdeltagarna i samband med en arrangerad promenad i Oslo under 
eftermiddagen dag 1, men då vi inte har skriftliga samtycken kan dessa foton dessvärre 
inte tas med i rapporten. Några foton från centrala Oslo finns däremot på kommande sida, 
tagna av Malin Stoldt. 
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Tydligt markerade cykelbanor i centrala Oslo utanför biblioteket. 

 

 

Utsikt från operahusets tak samt vy längs biblioteket i det dramatiska vädret. 
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