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Selskapet er anerkjent nasjonalt og internasjonalt
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The Mobility IoT Content Services Platform

Vi kan bistå i å formulere strategi, handlingsplan og etablere daglig drift som en leveranse

Applied Autonomy var årets gründer i 2019 i Buskerud

Valgt ut til å være blant de ledende 25 
cleantech-selskaper i Norden og Baltikum

Anerkjent av KPMG Autonomous Vehicle Readiness 
Index 2019 og 2020 der Norge er rangert som nummer 3

Eid av Kongsberg Innovasjon, ansatte og Vy gruppen
KPMG, Norwegian Minister of Transport and 
Communication, Jonny Haugen  Applied Autonomy, Mayor 
of Kongsberg and Olav Madland Applied Autonomy



PROBLEM
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• Transportoperatører, infrastruktureiere og entreprenører 
trenger verktøy og ny kompetanse for å transformere til 
bærekraftig, optimalisert og pålitelig automatisert 
transport og drift.



LØSNING
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Applied Autonomy har en plattform som støtter drift av 
bærekraftig automatisert transport.

Selskapet har en ledende markedsposisjon med to av våre 
produkter; Smart Mobility Management og Smart Fleet 
Management.

Vi er sertifisert for autonom transport med internasjonale 
partnere og har allerede vunnet flere priser og kunder med 
ARR (Annual Recurring Revenue).



Applied Autonomy sin metode og verktøykasse
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IDE

Byen behov: Vi ønsker sterkt 
redusert utslipp og redusert 

arealbruk til parkering og 
transport

Kollektivselskap: Vi vil ha 
våre passasjerer i elektriske 
busser og kollektivløsninger 
som transporterer med lavt 

utslipp og som er 
automatisert og effektive

Operatør Vi idriftsetter 
elektriske busser, og 

automatisert transport. Vi 
kjenner ikke metodikken og 
vet ikke når det er smart, og 

hva som er smart.

Applied har kompetanse og løsninger 
for å etablere strategi, handlingsplan 
og ivareta daglig drift. Selskapet er 
uavhengig av produsenter av kjøretøy 
og sensorer 

1 Definere 
hva, hvor 
hvorfor

2 Definere best 
metode og 

kjøretøy

3 Utarbeide 
operasjonelle 

planer, 
risikoanalyse

4 Etablere nødvendige tillatelser for driften

5 Kjøpe inn 
eller leie 

kjøretøy og 
sensorer

6 Etablere 

daglig drift

7 Kommunisere, 
evaluere og 
følge opp Automatisert 

bærekraftig 
transport

2021 ® Applied Autonomy

Havn: Vi er som en by i 
byen, vi kan redusere 
utslippene på mange 

områder, men er avhengig 
av løsninger som er 
kostnadseffektive

Terminal og operatør:
Vi vet ikke hvordan vi skal 
få løsningene til å samspille 
og være økonomisk 
fordelaktige

 Automatisert logistikk 

Automatisert tilstandsovervåkning og drift av veg og infrastruktur

Automatisiert mobilitet

Smart City

Løsningene innføres gradvis med et målbilde og strategi 
som utgangspunkt



The Mobility Services Platform
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Selvkjørende kjøretøy og maskiner

8 sitteplasser

50 passasjerer

Drift

Logistikk

Bylogistikk



TESTARENA NOREFJELL



BAKGRUNN
Reiselivet på og rundt Norefjell, og 
de fire kommunene i 
Norefjellregionen har gått sammen 
for å sertifisere Norefjell som  
Bærekraftig reisemål.



❑ Lavutslippsamfunn
❑ Økt verdiskapning
❑ Lokalsamfunn
❑ Betalingsvilje - ringvirkninger
❑ 1,5 TIME FRA 2 MILL



GRØNN MOBILITET
- for besøkende og fastboende

Krødsherad kommune 
- vinner av innovasjonskonkurransen  
Smarte byer og lokalsamfunn



ENKELT | KLIMAVENNLIG | LOKALT | LØNNSOMT

Visjon:
Om tre år har Norefjell etablert nyskapende løsninger for 
mobilitet og varetransport – som er enkle og oppnåelige 
for alle – og der lokale aktører er livsnerven i systemet 
overfor publikum – i samarbeid med nasjonale virksomheter. 

Enkelt – Klimavennlig – Lokalt – Lønnsomt



TESTARENA KONGSBERG
Testing and developing 
in real life spaces

TESTARENA NOREFJELL
Testing and developing 
in real life spaces



90 %

ENKELT | KLIMAVENNLIG | LOKALT | LØNNSOMT

NOREFJELLREGIONEN

I HVILKEN GRAD BRUKER DU BIL?  



> 60 %

ENKELT | KLIMAVENNLIG | LOKALT | LØNNSOMT

ØNSKER DU Å REDUSERE 
BILBRUKEN?



PRIORITERINGER

2021
1. Vareleveranser til fjell og bygd

2. Persontransport i fjellet

3. Mobilitetsinnsikt - veivedlikehold

2022

4. Sykkeldelingsteknologi 

5. Tilbringertjenesten fra by til fjell

6. Forretningsmodeller - VisitNorefjell

ENKELT | KLIMAVENNLIG | LOKALT | LØNNSOMT
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ONSDAG 31. MARS REDUSERTE VI 
BILBRUKEN MED 14 TUR/RETUR 

REISER FRA FJELL TIL BYGD
(121g CO2 PER KM)



BUS ON DEMAND 
Systemløsning for bestillingstrafikk

ENKELT | KLIMAVENNLIG | LOKALT | LØNNSOMT



MOBILITETSINNSIKT
TA DE BESTE BESLUTNINGENE I FREMTIDEN



• Implementering i aktive app’s

• Dokumentere virkning av tiltak

• Utvikle forretningsmodell for lokalt 
næringsliv

• Kommunenes beslutningsmodell 
og påvirkning av planarbeid

MOBILITETSINNSIKT

ENKELT | KLIMAVENNLIG | LOKALT | LØNNSOMT

BUS ON DEMAND 
Systemløsning for bestillingstrafikk



1. Overvåke veivedlikehold – 
snøsensorer
I. Fjellveien Norefjell

II. Djupsjøveien

III. Hovdeveien 

2. Implementere kartoppslag på 
destinasjonens app/web

3. Utvikle forretningsmodell for lokalt 
næringsliv

VEIVEDLIKEHOLD

ENKELT | KLIMAVENNLIG | LOKALT | LØNNSOMT

BUS ON DEMAND 
Systemløsning for bestillingstrafikk



• Forretningsmodeller

• Sømløs kundereise

I. Reise til og fra destinasjon

II. Bagasjehåndtering

• Felles utvikling

• Samarbeid og deling

UTFORDRINGRER

ENKELT | KLIMAVENNLIG | LOKALT | LØNNSOMT

BUS ON DEMAND 
Systemløsning for bestillingstrafikk
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