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Dagens felles mål

▪ Informere om hensyn med og kriterier til pilot

▪Presentere foreløpige ideer

----------------------------------------------------------------------------

▪Diskutere disse ideer videre og drøfte andre 

▪Konkretisere pilot (hva, hvem, hvor, når)

▪Diskutere muligheter til å få på plass et pilotprosjekt gitt 

tidsramme

▪Avklare neste steg (oppgaver, ansvar, ressursfordeling, 

tidsfrister)



Side

Pilotens mål

▪Utrede og teste hvordan delingsøkonomien kan øke 
verdiskaping og sysselsetning for Innlandets 
reiselivsbedrifter og kreative næringer

-Økt attraktivitet

-Forlenge sesong 

▪Bidra til bærekraftige løsninger innen reiselivet, f. 
eks. fremme mer miljøvennlig reisevalg

-La bilen stå i større grad

-Erstatte flyreiser 

-Redusere kjøp av nytt utstyr

-Minske sløsing og avfall
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Pilotens mål i tråd med Grønn Tur
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Pilotens ramme og kriterier

▪ Delingsøkonomien bør være en vesentlig dimensjon (men gjerne ikke 
den eneste)

▪ Pilot bør konkretiseres i løpet av sommeren 2019 og senest i august

▪ Pilot bør være full i gang senest sommeren 2020. Det kan være 
fordelaktig å teste en forenklet versjon av piloten høsten 2019

▪ Pilot evalueres i løpet av 2020 og 2021, og resultater formidles 
underveis og innen prosjektets slutt ved utgangen av 2021

▪ Utvikling og gjennomføring av pilot får ikke noen finansiell støtte, men 
mulig å få dekket avgifter ifm. møter, reiser, forskningsoppgaver

▪ Pilotprosjekt kan trekke inn (om ønskelig) aktører og institusjoner som 
per i dag ikke er med i Grønn Tur nettverket

▪ Valg av pilot bestemmes av prosjektleder (HINN) i samråd med partnere 
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HALLINGDAL/VALDRES 

HADELAND/MJØSA VEST

ØSTERDALEN/TRYSIL

KONGSVINGER, AURSKOG-HØLAND, GLOMDALEN

GUDBRANDSDALEN/SJUSJØEN

Transportmiddelbruk ved hyttebesøk (sist tur) til Hed/Opp 
for hytteeiere bosatte i Oslo-regionen i 2018, etter 

hytteregion. Prosent (N=320)

Privatbil, som sjøfør Privatbil, som passasjer

Delebil (som Bilkollektivet, Hertz bilpool, Nabobil, Hyre e.l.) Kollektivtransport (buss, tog e.a.)

Annen transport (MC, sykkel, taxi e.a.)

Piloten bør utfordre det ‘normale’: 

Nesten bare bil til hytta….
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Kilde: SMARTMOB – for Akershus fk., «Hyttetrafikk-undersøkelse» blant hytteeiere i Oslo-området H2018 (1200 eiere, 320 i Hed./Opp.)
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MÅTTE KOMME FREM/TILBAKE TIL BESTEMT TID

MÅTTE INNOM FLERE STEDER PÅ VEIEN

SPARTE PENGER

MEST PRAKTISK MHT.HANDLING UNDERVEIS

MEST KOMFORTABELT/LETTVINT MED BIL

SPARTE TID

DET FINNES IKKE KOLLEKTIVTILBUD / ANNEN TRANSPORT HELT 
FREM

MEST PRAKTISK MHT. BAGASJE/UTSTYR

Oppgitte årsaker for å (vanligvis) benytte bil ved hyttebesøk 
til Hed/Opp for hytteeiere bosatte i Oslo-regionen i 2018. 

Prosent

Faktorer bak bilvalg: Bagasje, handling, for 

dårlig dør-dør kollektiv, og tid spart med bil 
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Kilde: SMARTMOB – for Akershus fk., «Hyttetrafikk-undersøkelse» blant hytteeiere i Oslo-området H2018 (1200 eiere, 320 i Hed./Opp.)
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Viktig utgangspunkt for å 

utforme og iverksette en 

pilot som har gode sjanser 

for å vinne konkurranse 

mot bilen. 

Faktorer bak bilvalg: Bagasje, handling, for 

dårlig dør-dør kollektiv, og tid spart med bil 

Kilde: SMARTMOB – for Akershus fk., «Hyttetrafikk-undersøkelse» blant hytteeiere i Oslo-området H2018 (1200 eiere, 320 i Hed./Opp.)
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9

Hvordan kan man slå biltur? 

Noen utfordringer:

• befordring av utstyr, bagasje

• handling underveis

• fleksibel dør-dør transport

• komfort

• reisetiden 

• kostnader

men også muligheter:

• Nye generasjoner - ulik atferd 

• Viss fleksibilitet for å unngå 

bilistens «plage»

og synergier med delings-

økonomien

Kilde: SMARTMOB – for Akershus fk., «Hyttetrafikk-undersøkelse» blant hytteeiere i Oslo-området H2018 (1200 eiere, 320 i Hed./Opp.)
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Noen “grønne” ideer til pilot: hvor
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▪ Delings-/utstyrssentral ved kollektivknutepunktet
- Utstyr: sykkel/elsykkel, telt, sovepose

- Bekledning

- ….

▪ Transportløsning (bildeling, shuttelbuss, samkjøring…)
- Kan VY tilby delingsbiler fra knutepunkter i en pilot?

- Bestillingstrafikk v/ Trafikk Oppland?

- GoMore, SammeVei

- …

▪ Enveisutlån 
- Bil, sykkel

- Utstyr underveis (depot)

- …

▪ Mattjeneste - «turpakker» i samarbeid med lokale tilbydere og partner
- med overskuddsmat («too good to go»)

- Lokalmat

- …

▪ Rabatts-/ordninger for de som reiser miljøvennlig
- gavekort på Gjendesheim for de som ankommer med buss

- «grønt kort» - samle inn punkter, bytte mot noe

- …

▪ Turpakker der flere av disse elementer kan kombineres

Noen “grønne” ideer til pilot: hva, hvem? 
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… og spørsmål vi bør avklare
▪ Delings-/utstyrssentral ved kollektivknutepunktet

- Utstyr: sykkel/elsykkel, telt, sovepose

- Bekledning

- ….

▪ Transportløsning (bildeling, shuttelbuss, samkjøring…)
- Kan VY tilby delingsbiler fra knutepunkter i en pilot?

- Bestillingstrafikk v/ Trafikk Oppland?

- GoMore, SammeVei

- …

▪ Enveisutlån 
- Bil, sykkel

- Utstyr underveis (depot)

- …
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- med overskuddsmat («too good to go»)
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- …

▪ Rabatts-/ordninger for de som reiser miljøvennlig
- gavekort på Gjendesheim for de som ankommer med buss

- «grønt kort» - samle inn punkter, bytte mot noe

- …

▪ Turpakker der flere av disse elementer kan kombineres

Hva vet vi? Hva ønsker 

folk å dele?

Hvilke prosjekter er i 

gang/i tanke? 

Kartlegging av utstyr, 

ressurser som kan deles
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… og spørsmål vi bør avklare
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▪ Turpakker der flere av disse elementer kan kombineres

Relevante 

samarbeidspartnere? 

Hvilke erfaringer har man 

gjort? 
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Hvordan formidle? 

Målgrupper?
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Veien videre: tidshorison

1. Få på plass et relativt enkelt og målbart pilotprosjekt innen høstferien (uke 

40) som kan settes full i gang til våren 2020

▪ Finnes det relevante tilbud hos Grønn Tur partnere per i dag?

▪ Kan man sette på plass tilbud ved bruk av lite ressurser?

▪ Er det noen tilskuddsordninger piloten kan benytte seg av?

2. Satse på et pilotprosjekt i full gang til våren 2020 (uten før-pilot)
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Veien videre: tidshorison

1. Få på plass et relativt enkelt og målbart pilotprosjekt innen høstferien (uke 

40) som kan settes full i gang til våren 2020

▪ Finnes det relevante tilbud hos Grønn Tur partnere per i dag?

▪ Kan man sette på plass tilbud ved bruk av lite ressurser?

▪ Er det noen tilskuddsordninger piloten kan benytte seg av?

2. Satse på et pilotprosjekt i full gang til våren 2020 (uten før-pilot)

▪ Er det behov for før-undersøkelser?

- F. eks. for å finne fram hva folk ønsker å leie 

▪ Hvilke tilbud er man interessert/kan man sette opp? Og når? 

▪ Er det tilskuddsordninger og/eller synergier med andre prosjekter?
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Veien videre: tidshorison

1. Få på plass et relativt enkelt og målbart pilotprosjekt innen høstferien (uke 

40) som kan settes full i gang til våren 2020

▪ Finnes det relevante tilbud hos Grønn Tur partnere per i dag?

▪ Kan man sette på plass tilbud ved bruk av lite ressurser?

▪ Er det noen tilskuddsordninger piloten kan benytte seg av?

2. Satse på et pilotprosjekt i full gang til våren 2020 (uten før-pilot)

▪ Er det behov for før-undersøkelser?

- F. eks. for å finne fram hva folk ønsker å leie 

▪ Hvilke tilbud er man interessert/kan man sette opp? Og når? 

▪ Er det tilskuddsordninger og/eller synergier med andre prosjekter?

Begge bør konkretiseres innen august
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Dimensjoner til diskusjon

Pilot

Når Hvem

Hva Hvor 


