Yngre eldre og smart mobilitet –
en utenkt tanke?
Kollektivforum arbeidsseminar
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Yngre eldre er svært bilbaserte, reiser lengre og beholder reisevanene
sine langt inn i alderdommen.
Hjorthol mfl. 2011, Priya Uteng og Julsrud, 2015

RVU 2018/19 (Grue mfl. 2021)

67-74 år

75år+

Befolkningen
forøvrig

Bil

55 %

51 %

53 %

Bilpassasjer

15 %

15 %

10 %

Kollektiv

2%

4%

11 %

Sykkel

8%

7%

5%

Gange

19 %

22 %

20 %

Dette er (til dels) et problem…
https://www.giswnc.net/blog/when-is-it-still-safe-to-drive.aspx

Side

→ Mål om aktiv og selvstendig aldring
→ Folkehelse
→ Klima og miljø
→ Redusert biltilgjengelighet i mange byer og tettsteder
→ Ensomhet
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Smarte mobilitetsløsninger har stort potensiale for å adressere
flere av disse utfordringene, men…

…bruken blant yngre eldre tilsynelatende liten?
…og fokus på tematikken blant planleggere, utviklere,
beslutningstakere, m.fl. hittil tilsynelatende lav?
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Smarte mobilitetsløsninger = ?
▪ Ingen etablert definisjon (Ydersbond mfl. 2020)
▪ I dette arbeidet:
▪ Elektrifisering av kjøretøy (elsykler,
elsparkesykler, scootere, mindre kjøretøy)
▪ Deleløsninger (sykler, sparkesykler, bil →
scootere o.l.?)
▪ Samkjøring
▪ Reiseapper
▪ Mobility-as-a-Service
▪…

Men også: Tenke

smart om de løsningene, ressursene og systemene vi har
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Hva vet vi om yngre eldres reiser?
▪ Det fins mye forskning, men behov for mer detaljert kunnskap knyttet til ulike reisemidler,
typer reiser, ‘reisepraksis’, mv.
▪ Bred enighet om at mobilitet er viktig for (yngre) eldres velferd
▪ Ofte et særlig udekket behov for ‘fritidsreiser’

▪ Yngre eldre er en heterogen gruppe, alder er ikke en entydig indikator
▪ Ulike ønsker, preferanser, behov, barrierer og utfordringer
▪ Men utfordringer knyttet til helse virker å være ‘like’ over tid
▪ Likevel viktig å skille på alderssegmenter

▪ (yngre) eldres bilbruk
▪ Høyt bilbruk skaper høy bilavhengighet
▪ Å miste førerkortet oppleves som svært vanskelig
▪ Helse blant viktigste årsaker til å slutte å kjøre
(Cirella et al., 2019; Hjorthol, 2013b; Hjorthol et al., 2013; Krogstad et al., 2015; Luiu et al., 2017;
Nordbakke, 2013; Priya Uteng, 2021; Shrestha et al., 2017).
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Urealiserte transportbehov
→Helseutfordringer
→Transportrelaterte utfordringer
→Ikke-transportrelaterte utfordringer
Tilsvarende funn i Norge, f.eks. Hjorthol, 2013; Nordbakke
og Skollerud, 2016.

(Luiu et al., 2017)
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▪ Vanligste ‘alternativer’; sykkel, kollektiv, gange
▪ Rosa busser i Oslo

▪ Mange utvikler flere strategier for å beholde mobilitet og selvstendighet
▪ ‘Transportkompetanse’ sentralt her
▪ Tilpasset tilbud og lokalisering av aktiviteter

▪ Uformell samkjøring virker å være ganske utbredt – og ofte foretrukket.

▪ En synkende reiseaktivitet – men reell eller selvpålagt?

(Cirella et al., 2019; Hjorthol, 2013b; Hjorthol et al., 2013; Krogstad et al., 2015; Luiu et al., 2017;
Nordbakke, 2013; Priya Uteng, 2021; Shrestha et al., 2017).
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Yngre eldre + smart mobilitet ?
▪ Bred enighet i litteraturen om stort potensiale → men også her kunnskapshull
▪ Eldre og smart mobilitet
▪ Eldre og digitalisering av transportsystemene

▪ Mange refleksjoner, drøftinger
▪ Lite empiri, få konkrete eksempler – særlig koordinerte forsøk
▪ Forsøk med tilpasning av ‘ride hailing’ (Uber, Lyft), særlig Nord-Amerika
▪ Samkjøring relativt utbredt? Motvirke ensomhet?
▪ Mobility-as-a-Service kan forenkle tilgang

▪ Gjort en del på smart mobilitet i Norge, lite rettet mot eldre – særlig de yngre eldre

▪ Digitalisering og teknologi kan være en utfordring
▪ Forskjeller innad i gruppen viktig å hensynta
▪ Dagens vs. morgendagens eldre? → nye muligheter på sikt?
(Battara mfl. 2018; Butler mfl. 2020; Cirella mfl., 2019; Dill og McNeil, 20121; Loos mfl., 2020; Marston og van
Hoof, 2019; Meurer mfl. 2014; Pangbourne, 2018; Rocha mfl. 20121; Priya Uteng, 2021; Shirgaokar, 2020)
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▪ Manglende fokus på tema fra forskning, beslutningstakere, praksis, private
aktører, designere og utviklere, mv?
▪ Manglende kunnskap → vanskelig å utvikle gode løsninger, tilbud, mv.
▪ Løsninger må designes for / tilpasses brukergruppen
→Sees yngre eldre på som en reel og interessant brukergruppe?
→Ser de på seg selv som brukere av smart mobilitet?

(Battara mfl. 2018; Butler mfl. 2020; Cirella mfl., 2019; Dill og McNeil, 20121; Loos mfl., 2020; Marston og van Hoof, 2019;
Meurer mfl. 2014; Pangbourne, 2018; Rocha mfl. 20121; Priya Uteng, 2021; Shirgaokar, 2020)
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Undersøkelser i SMARTIS – Marianne Knapskog
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Spørreundersøkelse blant
offentlige og private aktører

Undersøkelse av aktører og
workshop i Rogaland

Funn fra
undersøkelsene
i prosjektet
Gruppeintervju med yngre
eldre i Rogaland

Undersøkelse av bruk av
bildeling blant eldre
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Respondentene – 77 stk.
Kjønn

Kvinne
Mann
Annet

40
36
1

Organisasjon/
virksomhet

Offentlig

Fylkeskommune
Kommune
Kollektivselskap (hvis eget selskap)
Departement
Direktorat
Statsforvalter
Statlig virksomhet
Annet, vennligst spesifiser

26
33
1
0
1
1
5
0
Totalt

Privat

Konsulentselskap: planlegging,
ingeniør, teknisk
Konsulentselskap: IT
Mobilitetstilbyder
Distribusjon/logistikk
Forskning og utvikling
Helsesektor/omsorg
Salg/markedsføring

1
1
4
0
2
1
1
Totalt
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68

9

Mobilitetsløsninger

0

10

Innkjøp av smarte mobilitetsløsninger

18

4

Utvikler digitale tjenester/løsninger for bruk av smarte
mobilitetsløsninger

21

Utvikler planer og strategier knyttet til smarte mobilitetsløsninger

51

Utvikler kampanjer knyttet til smarte mobilitetsløsninger
Ikke relevant

30

22

Er tilbyder av smarte mobilitetsløsninger
Utvikler selve transportmiddelet

20

28

12
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40

50

60

Hvordan det jobbes med yngre eldres reiser

0

2

Har egne planer og strategier knyttet til temaet

4

6

7

Har eller skal utarbeide egne kunnskapsgrunnlag om temaet

10

Har kampanjer/tiltak rettet spesifikt mot yngre eldre

9

Har mobilitetstilbud rettet spesifikt mot yngre eldre

9

Yngre eldre er særskilt prioritert i våre planer og strategier

3
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8

10

12

Hvorfor økt bruk av smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre ikke er
inkludert i planer og strategier

0

5

Det er ikke vårt ansvar

3

Det er ikke en prioritet hos oss

7

Det har ikke vært til vurdering i vår organisasjon/virksomhet

18

Vi har for lite kunnskap

7

Vi har for lite ressurser
Vi jobber ikke med smarte mobilitetsløsninger

10

6

1

Vi skiller ikke mellom ulike aldersgrupper i våre planer og
strategier

18
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15

20

Kunnskapsbehov

0

10

20

Hvorvidt de bruker slike løsninger

58

Hvorvidt de ønsker å bruke slike løsninger

61

Hvordan de foretrekker å bruke slike løsninger

44

Hvilke reisebehov slike løsninger kan dekke

58

Hvilke utfordringer og barrierer mot bruk av slike løsninger de opplever

63

Vi har nok kunnskap om yngre eldres bruk av smarte
1
mobilitetsløsninger
Vi trenger ikke kunnskap om yngre eldres bruk av smarte
mobilitetsløsninger

30

2
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40

50

60

70

«Først tenkte jeg at smarte mobilitetsløsninger og
yngre eldre ikke virket som en god match, f.eks. med
tanke på elsparkesykkel. Men det er klart, en 69-åring
i dag kan være ganske så sprek, og det er viktig å
legge til rette for alle spekter av befolkningen.
Kanskje er det en litt fastgrodd holdning at eldre i stor
grad må reise med bil, buss eller taxi, kanskje kan vi
tjene på å utrede flere muligheter, f.eks. i form av en
undersøkelse som dette»
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Aktørene (12 stk.)

Hva som gjøres/ikke gjøres for yngre eldres mobilitet

Rogaland
fylkeskommune

• har ansvar for TT ordning
• har per i dag ingen planer for yngre eldres mobilitet (behandler
befolkingen som et i planarbeidet)

Kolumbus

• har ikke sett på yngre eldre som en egen brukergruppe utover
generelt fokus på universell utforming
• ser alle grupper under ett og satser på smarttelefon (ikke kobling
mellom busskort og bysykkel).
• mest fokus på jobbreisen, HjemJobbHjem gjelder kun for bedrifter

Stavanger kommune • digital opplæring for eldre
(folkehelse)
• ‘Leve hele livet’
• møteplasser for eldre som for eksempel Emmas hus
Randaberg
kommune
(folkehelse)

•
•
•
•
•

aldersvennlig lokalsamfunn
test av HentMeg
‘Lev hele livet’
sentrumsplanen
diskuterer konsekvenser av eldrebølgen

Jernbanedirektoratet • fysisk utformingen av stasjoner, men ingen egne
og BaneNOR
tilretteleggingsopplegg for yngre eldre
SVV

• utviklet en app for samkjøring ‘Hent Meg’, men etter hvert lagt ned
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.

Eksisterende løsninger kan gjøres mer
tilgjengelige for yngre eldre
▪ HjemJobbHjem kunne blitt videreutviklet
▪ Flere steder har ‘Hjem for en femtilapp’ for ungdom
▪ Mobilitetspunkt kan tilpasses bedre for yngre eldre
▪ En mindre elektrisk buss som kjører forskjellige ruter hver dag
▪ Videreutvikle TT-kortet slik at det legger til rette for bruk av
bærekraftige løsninger, samt er rettet mot flere enn dagens
brukere
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Kunnskapsbehov
▪ Hva er yngre eldres villighet til å endre vaner og reiseatferd, og
hvorvidt dette er vanskeligere å oppnå i denne gruppen enn i
andre grupper?
▪ Hvor bratt er læringskurven deres for nye ting?
▪ Hvilke type deleløsninger og lignende egner seg for eldre, hva har
de behov for?
▪ Hvordan lage løsninger og tilbud som oppleves som trygt og
brukervennlig for yngre eldre?
▪ Hvilken rolle skal ulike offentlige og private aktører ta for å fremme
smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre?
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Deltakerne – 13 stk.

Antall

Førerkort
Tilgang på bil En bil
To biler
Sykkel Vanlig sykkel
Elsykkel
Eier ikke/bruker ikke sykkel
Tilgang på parkering Ja
bosted Ikke svart

Type nabolag

13
10
3
8
5
1
12
1

By, 1-3 km fra sentrum

4

By, over 3 km fra sentrum

5

Mindre tettsted, over 1 km sentrum

3

Annet

1

Enebolig/villaområde

10

Type bolig Leilighet-/blokkområde
Borettslag for seniorer
Under 500 meter
Avstand til nærmeste Mellom 500 og 1000 meter
buss eller tog
Mer enn 1000 meter
6 ganger per time eller mer
Kollektivavganger
nærmeste holdeplass 4-5 ganger per time
for buss eller tog
Mindre enn 4 ganger i timen
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2
1
8
4
1
4
4
5

•
•
•
•

Bruk av bil

Kollektiv

Egen bil
Samkjøring
Lite deling
Utfordring
med TT
ordning etter
drosjereform

• Sikker på
reisen
• Usikker på
billettkjøp på
app
• Tilvenning å
finne
informasjon
på nett
(tidligere
rutetabeller)

Sykkel
• Mer usikker
på bruk av
sykkel dess
eldre man
blir
• Noe bruk av
el-sykkel

Side 24

Smart
mobilitet
• Lite bruk av
apper
(bortsett fra
bilparkering)
• Stor
variasjon i
bruk og
holdninger

«(…) det er en stor terskel for mange å kjøpe
billett. Derfor så ringer de heller til noen som
kan komme og hente dem og kjøre dem dit de
skal. For selv om bussen går like utenfor døra,
fordi at de synes det er skummelt.»

«Jeg tenkte på det da jeg kjøpte leilighet for ti år siden
at når jeg ikke kan kjøre bil lenger så må jeg
kunne ta buss eller taxi og etter hvert hvis du blir
skral så får du TT kort og det er jo også taxi. (…) vi er
en hel gjeng med damer som går tur og nå kjøper de
«Jeg sykler tre ganger så mye med
leilighet etter hvert og prøver å kjøpe der det er
elsykkel som ellers.»
buss som går mye, nettopp fordi vi vil være
uavhengige av barn og barnebarn, at de må
komme og hente
oss hele veien.»
«(…) jeg kan gå inn på bildelingsordning, men det må
være en ordning som ikke koster skjorta og så må du
ikke ta bussen for å komme til nærmeste bildelings
stasjon. At du kan komme relativt greit til det og få tak i
bilen på relativt kort varsel. Hvis du skulle trenge det.»
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Barrierer

Muligheter

• Mange apper å forholde seg til
• Usikkerhet i møte med internett og apper,
selve systemet og brukerflater
• Manglende kunnskap om eksisterende
tilbud og løsninger
• Manglende erfaring med andre ting enn
bil, kollektiv og sykkel
• Manglende tillit til elektroniske løsninger,
f.eks. billett i app
• Manglende digitale ferdigheter
• Manglende tilbud for opplæring i bruk av
reisemidler, apper, mv.
• Inntrykk av at dyrt med bildeling
• Fysisk avstand til løsning, for eksempel til
bil- eller sykkeldeling
• Ønsker ikke å endre reisevaner, fornøyd
med å kjøre bil
• Setter komfort høyt og bil sees på som
mye mer komfortabel enn alternativer

• Ønske om å beholde
selvstendighet og
uavhengighet (for flere) når de
ikke lenger kan kjøre bil.
• Elektriske sparkesykler (privat,
ikke dele) i kombinasjon med
kollektivtransport
• Implementere deleløsninger
(sykkel, bil, rullatorer, mv.) i
Omsorgs+-boliger og andre
typer bofellesskap for eldre
• Gode tilbud på
kollektivtransport som
reduserer kostnader ved å
reise
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Håndtering av digitale løsninger og
brukergrensesnitt
▪ Variasjon i målgruppen (undersøkelser og litteratur)
▪ Tenkt lite på smarte mobilitetsløsninger
▪ Parallelle løsninger for eldre som synes det er vanskelig å bruke
app eller lignende
▪ Opplæring av hvordan finne informasjon på nett og bruke smart
telefoner (Innsats for eldre)

«…du kan spørre om hva du vil og disse ungdommene kan alt.
Vi må bare få dem til å dempe tempoet litt, så er det mye å lære
der….(latter)»
Side 27

Reanalyse av undersøkelse om bildeling – Tanu Priya Uteng
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CAR SHARING POTENTIALS
▪University crowd <25

▪‘Young-kids’ stage 25-40
▪Independent / ‘low family-responsilbility’ stage 40-65
▪Older adults 65+
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Population distribution in the sample (%)
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ACTIVE AGEING, DENSE RESIDENTIAL
AREAS & DAILY MOBLITY
1. Spatial planning
2. Increase in high rise apartments near
transit nodes, urban centers etc.

3. A parallel development - a vast
majority of the elderly population, 65+
RELOCATING
4.National level policy on Active Ageing
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Plotting the Elderly residential patterns
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Distance to SSB defined central areas
for elderlies living outside Oslo
downtown

Analysis shows that the average distance to the nearest centre drops with
approximately 3 meter for the age-group 50 to 90.
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< =24
25-39

Walk
Cycle+El cycle
Pvt. Car
Public transport

18%

40-64
65+

Car sharing
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53%

Weekend trips

32%
26%

Visiting friends/family

53%

Leisure activities

28%
18%

Heavy shopping

70%

Daily shopping

9%

Weekend trips

10%

30%

Visiting friends/family

60%

Leisure activities

21% 10%

Heavy shopping

6%

Daily shopping

30%

Weekend trips

15%

Visiting friends/family

22%

Leisure activities

11%

Heavy shopping

15%

Daily shopping

20%

Weekend trips

40%

Visiting friends/family

50%

Leisure activities

80%

Heavy shopping

90%

Daily shopping

The normalised modal split of car sharers, disaggregated by
trip purposes and age groups. Oslo. 2017.

100%

12%
26%

71%

37%

0%

65+ : The ignored customer base for car sharing?
Walking

Car

PT

Daily shopping
Heavy shopping
Leisure activities
Visit friends
Weekend trips
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65+ : Meanings attached to car sharing
It is social
5,00
4,00

Easily accessible for
me***

3,00

More pratical than
owning a car***

2,00
1,00
0,00

Environmentally
friendly***

It is unsafe***

Economical choice***

Suits my identity***
<65

▪ Identifying performance gaps
scored on a scale of 1-7, 1=completely disagree, 7= completely agree.
***mean scores are significantly different for the two groups, p<.001.

Side 36

65+

65+ : Factors which might lead to an
increased use of car sharing schemes
Dedicated parking
space***
6,00

Simpler organisation of
equipments (childseat, pet
cage, cycle holder etc.)***

5,00
4,00

Access to public transport
lanes

3,00
2,00
1,00
0,00

Access to newer and
better cars

restricted need for direct
contact with the providers
(ex. through app-based
access)***

Increased access to
shared cars***

Incentives/subsidies***

<65

▪ Designing future interventions.
▪ Plotting differences over a period of time
scored on a scale of 1-7, 1=to a lower extent, 7= to a greater extent.
***mean scores are significantly different for the two groups, p<.001.
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65+

Mean scores on the interface of using car sharing system.
Scored on a scale of 1–7, 1=completely disagree, 5=completely agree.

5,3
5,2
5,1
5,0
4,9

4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
< =24

25-39

40-64

65+

I feel confident and safe while using the booking-system for car sharing***
I feel confident and safe in picking and delivering the car***

Average value for booking system
Average value for picking/delivering
Side 38

Oppsummering – hva er mulige veier videre?
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Yngre eldre + smart mobilitet → en utenkt tanke?
▪ Varierer i hvilken grad (yngre) eldres reiser i hverdagen er på dagsorden hos
offentlige (og private) aktører
▪ Gjelder tilsynelatende også yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger
▪ Noen refleksjoner rundt potensialet, manglende utprøving og eksempler – i Norge og
internasjonalt

▪ Skiller man nok på ulike aldersgrupper i planlegging og utvikling? Hvem
oversees – f.eks. de yngre eldre?
▪ Et uforløst potensiale!
▪ Noe endring på gang → behov for å få fortgang i dette, økt fokus
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Tiltak og virkemidler Rogaland fylkeskommune, Kolumbus og kommuner i fylket kan iverksette for
å fremme smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre (ikke uttømmende liste)
Materialitet
Reisemiddelet,
løsningen/systemet for bruk,
utforming holdeplass/hentested,
mv.

Ferdigheter
Kunnskap om løsninger, om
bruk, mv.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

krav til utforming av kjøretøy (reisemidler) som kjøpes inn (eller leies, leases, mv.),
evt. krav til tilbyder av smart mobilitetsløsning om det samme.
krav til utforming av løsning/system for å reservere, hente/levere, mv. dersom
ekstern tilbyder. Dersom den offentlige aktøren selv er tilbyder, må dette sikres.
krav til utforming av holdeplass/stasjon/henteplass, o.l.
opplæringstilbud for digitale løsninger og teknologi generelt
opplæringstilbud for bruk av smarte mobilitetsløsninger
informasjonskampanjer om smarte mobilitetsløsninger
sikre at informasjon er lett tilgjengelig og anvendelig (ut ifra behovene til
målgruppen)

Mening
Holdning til smart mobilitet og ▪
▪
teknologi/digitalisering,
villighet til å endre reisevaner,
mv.

kampanjer for å fremme ulike løsninger
insentiver for å teste smarte mobilitetsløsninger for at yngre eldre skal bli kjent med
dem (og forhåpentligvis få et godt/bedre inntrykk)

Analyse basert på Social Practice Theory
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Noen refleksjoner for videre arbeid
▪Behov for mer forskning på yngre eldre – dagens og morgendagens
▪Behov for å finne konkrete virkemidler og tiltak for å fremme bruk blant
yngre eldre
▪Behov for mer samarbeid på tvers av aktører
▪Behov for å teste løsninger

▪Behov for brukersentrert utvikling av løsninger og systemer
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Hvor stor er egentlig ‘the digital divide’ i dag? I morgen?
▪ Dagens og fremtidige eldre vil være svært forskjellige, for eksempel mht.
teknologisk kompetanse, reisebehov og -preferanser, osv. da utviklingen går
fort.
→ Hvordan vil dette endre seg med når dagens 55+ åringer blir de ‘yngre eldre’?

Hva kan gjøres i dag? I morgen?
▪ Hva er de eksisterende løsninger som kan brukes av yngre eldre som de er
per i dag
▪ Hva er de eksisterende løsninger som kan brukes med noe tilpasning?
▪ Hva er innovasjonsbehov – i dag, i morgen?
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Kunnskapsbehov – la oss sette i gang!
Yngre eldres reiseatferd generelt
- bedre kunnskap om deres reiser i hverdagen og reisebehov, deres utfordringer med å reise, samt hvordan dette
varierer innad i gruppen
- utfordringer og mulighetsrom for å endre reiseatferd blant målgruppen, er det f.eks. store forskjeller sammenliknet med
andre grupper av befolkningen?
- hvordan funn knyttet til denne gruppen avviker fra dem som er 10 år yngre (med tanke på å forberede
transportsystemene og samfunnet på deres aldring)
- yngre eldres bruk av delingsøkonomi og hvordan denne varierer med andre grupper
Yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger
- mer kunnskap knyttet til spesifikke løsninger og yngre eldres bruk av disse, deriblant hvilke reisebehov de kan dekke
- gå mer i dybden på barrierer relatert til bl.a. utrygghet, digital og teknisk kompetanse, holdninger, betalingsvilje,
innsatsvilje
- i hvilken grad økt bruk av slike løsninger kan bidra til å takle utfordringer med ensomhet blant yngre eldre
- hvordan teknologi kan legge til rette for transport og mobilitet for eldre, og hvordan det kan sammenfalle med
transformativ-basert innovasjon (f.eks. ønske om å leve helt annerledes)
- koordinert utprøving av ulike smarte mobilitetsløsninger og observere og evaluere dette
- helseeffekt og dermed samfunnsøkonomiske besparelser ved økt bruk av smarte mobilitetsløsninger blant yngre eldre
Yngre eldre, digitalisering og teknologi
- bedre forståelse av (yngre) eldres oppfattelse og bruk av teknologi og digitale løsninger knyttet til mobilitet og transport
- hvilke erfaringer man kan hente fra arbeid med velferdsteknologi for å tilgjengeliggjøre smarte mobilitetsløsninger for
yngre eldre
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