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Resa – Oslo, Norge, MOVE21 Consortium 
meeting and study visit, 2022-09-12 – 2022-09-
14   
Rapporteras av 
Sara Mellberg 

Stadens användning, Mobilitetstjänster  

Resmål  
Oslo, Norge 

Datum för resan 
2022-09-12 till 2022-09-14 

Deltagare 
Sara Mellberg, Stadens användning, Mobilitetstjänster 

Nätverk/projekt 
Projekt MOVE21 Multimodal and Interconnected Hubs for Freight and Passenger 
Transport Contributing to a Zero-Emission 21st Century. 

Syfte med resan  
Inom projektet Move21 genomförs studiebesök till samtliga Living Lab-städer och 
Replikeringsstäder, som en del av projektet. Det ena syftet med resan var deltagande på 
consortium meeting och general assembly där närvaro är obligatorisk för samtliga 
partners. Det andra syftet med resan var att ge tillfälle för Trafikkontoret och övriga 
partners inom projektet att ta del av Living Lab Oslos planerade piloter och 
demonstrationer inom projektet och ta del av hur Oslo arbetar med mobilitets- och 
logistiklösningar.  

Förberedelser inför resan 
Förberedelse av beslutspunkter på General assembly. Förberedelse av frågeställningar 
och talpunkter till gruppdiskussioner. 

Trafikkontoret 
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Aktiviteter, formella och informella 
2022-09-12 Reflective monitoring session for Living Labs WP6 

 Valfri middag till egen kostnad 
  
2022-09-13 Introduktion och välkomnande samt presentationer av Vegar Andersen 

(Political Adviser to the Governing Mayor of the City of Oslo) och Maria 
Oscott (Lindholmen Science Park, Göteborg) 

Consortium meeting med information och diskussioner i breakout groups 
med fokus på Living Lab- and replication activities samt möjliggörande 
av innovation i städerna. 

General assembly 

Middag och båttur på det eldrivna fartyget MS Bris 

 
2022-09-14 Presentation - Integration of micro mobility with public transportation 

Besök testsite CC vest - Mobility on demand for people and freight 

Besök Filipsstad mobilitetshub 

Cykeltur med fokus på logistik 

Besök Grorud - Demo of container for multimodal bike parking and 
services 

Avrundning rådhuset 
 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Trafikkontoret bidrog med erfarenhetsutbyte genom deltagande i diskussioner.   

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Oslo utgör, tillsammans med Göteborg och Hamburg en av tre living labs i MOVE21. 
Studiebesöket till de tre testsiter där Oslo living lab planerar att implementera 
mobilitetslösningar gav därför viktiga insikter om likheter och oliketer i de utmaningar 
som respektive stad i projektet stöter på.  

Ett genomgående tema i diskussionerna under veckan var att innovation för nollutsläpp, 
uppkopplad mobilitet och logistik inte endast rör sig om utveckling av tekniska lösningar 
utan kan de kommande åren behöva komma från affärsmodellinnovation och innovation 
inom styrning. 

Att nå dessa lösningar för nya sätt att samarbeta över organisationsgränser visar sig vara 
en av de gemensamma utmaningarna för Oslo och Göteborg i arbetet inom MOVE21. 
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En av lösningarna som Oslo living lab planerar att pilotera inom projektet är en 
samfraktlösning för personmobilitet och gods i anslutning till gallerian CC vest. Med 
hjälp av kollektivtrafik i någon form, med utgångspunkt i gallerians parkeringshus, ska 
passagerare kunna få sina (mer eller mindre skrymmande) varor från besöket i gallerian 
transporterade hem utan att själva behöva ansvara för att bära och packa varorna in i 
fordonet. Denna typ av lösning utgör ett exempel på olikheter i förutsättningarna för Oslo 
och Göteborg, då lagstiftning kring kombinerad transport av gods och personer skiljer sig 
i Norge och Sverige.  

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Feedback session genomfördes inom projektet 16/9. Reserapport författas och publiceras. 
Spridning och förankring av resultat och erfarenheter från resan kommer i huvudsak att 
ske som input till projektet MOVE21. 

Bilder 

 

Furuset senter – Mobilitetshub-nätverk i stadsdelen Grorud. Demonstration av Vikens 
container för multimodal cykelparkering och tjänster. 
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Filipstad – Planerad sammanslagning av idag tre separata mobilitetshubbar till en 
gemensam där olika aktörer kan samverka. Undersöka möjligheterna att designa ett 
koncentrerat område av Oslo där test nollutsläppsgodsleverans ska testas. 
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