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Vi er et mobilitetsselskap

+

Kolumbus er inne i en spennende fase. Vi er i  gang med å utvide tilbudet vårt ti l  å omfatte blant annet bysykkel, selvkjørende buss, tog, gange, bildeling og dør ti l  dør-transport, og vi tar del i  mange spennende prosjekter.



Annet
2 %

Gange
20 %

Sykkel
7 %

Kollektiv
9 %

Bilpass.
10 %

Bil
52 %

Kilde: RVU 2018 (foreløpige tall), Statens vegvesen, på oppdrag for Samf.dep/Vegdir., transportetatene og de ni byområdene
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Kollektivselskap

Kollektiv som en tjeneste

Mobilitetsselskap

Mobilitet som en tjeneste



“Veksten i persontrafikken skal tas med  
kollektiv, sykling og gåing”

Nullvekstmålet er ledestjernen



Vi er et mobilitetsselskapinnovativt

HjemJobbHjem

Unikt og prisvinnende

Autonom buss

Først i Norge

Mobilitets-hub’er

MaaS i praksis

Bil som tjeneste

Første pilot i gang

HentMeg

First we take Sauda…

Utbyggingsprosjekter
Fremtidens samarbeid

e-Bysykkel

Unik i verden

Tog + Kolumbus

Først i Norge

e-Sparkesykler

Kult, men….

Leasing el-sykler

Første gang i Norge

TrAM

Verdens første

App
MaaS, MaaS, MaaS

Kolumbus er inne i en spennende fase. Vi er i  gang med å utvide tilbudet vårt ti l  å omfatte blant annet bysykkel, selvkjørende buss, tog, gange, bildeling og dør ti l  dør-transport, og vi tar del i  mange spennende prosjekter.



Det er markedet som utvikler & leverer

Bussen

Kjernetjenesten



Det er markedet som utvikler & leverer

App

MaaS, MaaS, MaaS



Det er markedet som utvikler & leverer

HentMeg

First we take Sauda…



Det er markedet som utvikler & leverer

Utbyggingsprosjekter

Fremtidens samarbeid



Det er markedet som utvikler & leverer

Bil som tjeneste

Første pilot i gang



Noen få ganger må vi løfte markedet

el-Bysykkel
Unik i verden



Det er markedet som vil levere

el-Sparkesykler

Kult, men….



Status (Stavanger kommune)
• Pilot i 2020 

• Inntil 10 aktører med  
100 sparkesykler hver 

• Avtale med kommunen 
‣ 1,- pr. døgn pr. sykkel 
‣ 06 - 22 
‣ Dele data 

• De som ikke har avtale 
blir "ernet 

• 4 aktører har meldt sin 
interesse



Sakset fra Kolumbus sin strategi
• "Kolumbus skal 

forenkle kundereisen" 

• "Kolumbus skal ta et 
helhetlig ansvar for 
mobilitet i Rogaland" 

• "Kolumbus skal teste 
ut bil som en tjeneste" 

• "Kolumbus skal teste 
ut nye løsninger som 
mikromobilitet"



Kolumbus sine refleksjoner
• Fasilitator for sparkesykler 

på busser, båter, tog og 
mobilitetspunkt? 

• Digital integrasjon / 
Forretningsmessig 
integrasjon? 

• White label / Kolumbus 
profil? 

• Vurdere helheten/KPI’er 

• Fordeling (og effekt) by/
sentrum og mindre steder 

• Akkurat nå: litt skvist 
mellom egen strategi og 
politisk vedtak (i Stvg)



espen.strand.henriksen 
@kolumbus.no

Takk for meg :) 


