
“Frihet til å bevege seg”

Binde sammen. 
Sømløst. Enkelt. 
Fysisk. Digital. 

Mobilitet

Grethe Skundberg

Sømløs mobilitet 



Kolumbus’ strategi:
"Enklere å bevege seg 

i regionen uten
Bruk av egen bil"

Bakteppet

• Kolumbus - AS i 2015

• Juni 2017 vedtar Fylkestinget i
Rogaland: Kolumbus skal gå fra å være
et kollektiv-selskap til å bli et 
mobilitetsselskap

• Operative ansvaret for mobilitet i
regionen gjennom Bymiljøpakken
(Byvekstavtalen)

• Utvikle en moderne, helhetlig
transporttjeneste

• For å lykkes - avhengig av et godt
samarbeid med andre, offentlige og
private selskap

Bytt bilde



Mobilitet: 
"Friheten til å bevege seg"



Vi er et mobilitetsselskap

+

Kolumbus er inne i  en spennende fase. Vi er i  gang med å utvide ti lbudet 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.



Vi er et mobilitetsselskapinnovativt

HjemJobbHjem

Unikt og prisvinnende

Autonom buss

Først i Norge

Mobilitets-huber

MaaS i praksis

Bil som tjeneste

Første pilot i gang

HentMeg

First we take Sauda…

Utbyggingsprosjekter

Fremtidens samarbeid

Elektrisk bysykkel

Unik i verden

Tog + Kolumbus

Først i Norge

Sparkesykler

Kult, men….

Leasing elsykler

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 ti lbudet 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.



Ryggraden



Innovasjon



Samarbeid



Fiende



Sømløst?



Framtid

• Blir mer fleksibel

• Endrer seg enda fortere

• Kolumbus - mye etablert er utfordret:

• HentMeg

• Elektriske bysykler

• Samkjøring (i bil)

• Autonome kjøretøy

Land, sjø og luft



Sømløs mobilitet
utfordrer siloene



La oss utfordre
dem sammen



“Frihet til å bevege seg”

Binde sammen. 
Sømløst. Enkelt. 
Fysisk. Digital. 

Mobilitet

Grethe Skundberg

Takk for meg


