En miljømotivator

Appen Kobla bruker smartmobilen til å hjelpe
brukeren med å reise mer miljøvennlig. Ved å la bilen
stå, opparbeides bonuspoeng og fordeler, i tillegg til
at bruker bevisstgjøres på egne reisevaner.

Basert på registreringen deltar bruker i en rekke
konkurranser. Konkurransene kan være på mengde
bonuspoeng totalt, antall km på sykkel eller antall
km til fots. Bonuspoeng kan tas ut i premier.

Kobla gir umiddelbar positiv anerkjennelse for
miljøpositive reisevalg. Bonuspoeng gis til registrerte
reiser dersom disse er gjort med sykkel,
kollektivtransport eller til fots. Bonusens størrelse
avhenger av faktorer som rushtid, værtype,
vindstyrke med mer.

Bruker tipses om å sette seg personlige mål og
derved oppnå «badges» (merker) i appen. Prinsippet
kommer fra spillverdenen og gis til brukeren ved
fullført oppdrag.

En statistikkgenerator

Kobla registrerer både reisens start og reisens stopp
av seg selv. Appen benytter mobiltelefonens egne
sensorer til å avgjøre hvilket transportmiddel som er
blitt brukt. Registreringer lar seg enkelt korrigere.

I Kobla kan hver enkelt bruker sette seg personlige mål
om å redusere kostnader og/eller utslipp, eller antall
kalorier som skal forbrukes, og få tips til hvordan nå
disse målene.

Dette samles til statistikk som gir brukeren oversikt
over kostnader, utslipp, kaloriforbruk og tidsbruk
knyttet til sine daglige reisevaner. Appen tydeliggjør
hvilke økonomiske, helsemessige og miljømessige
gevinster hver enkelt bruker kan ta ut, dersom de
velger alternativer til personbil innimellom, ofte og
hver gang.

Også bedrifter, organisasjoner eller familier kan sette
seg kostnads- eller utslippsmål. Ansatte eller familiemedlemmer kan deretter bruke Kobla til å registrere
aktivitet, se hvordan de ligger an og hjelpe hverandre
med å nå målet.
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Den automatiske reiseregistreringsfunksjonaliteten gjør at Kobla-appen med hell kan
benyttes som plattform for ulike miljøkampanjevarianter.
Med Kobla er registrering av aktivitet, innmelding
av resultater og kommunikasjon med deltakere i
kampanjen løst direkte i appen. Slike formaliteter
krever ingen innsats for hver enkelt bruker, fokuset
kan derfor være på faktiske endringer av vaner.
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I Kobla ﬁnner kampanjer sin form som merke på
startsiden, som skreddersydde konkurranseformer
og ligaer og som måter å benytte bonuspoeng på. I
Kobla kan bedrifter og organisasjoner som deltar i
kampanjen sette opp og belønne aktivitet i ulike
kategorier.

Se tidligere reiser...

Konkurransevarianter kan for eksempel være:
Funksjoner i Kobla:

> Gange/sykler til jobben ﬂest ganger pr måned?

> Automatisk registrering av reiser og gjenkjenning av
transportmiddel.

> Høyest bonuspoengsum (hjemmekontor
belønnes også).

> Sammenlikning av reisealternativ, traﬁkkforhold, utslipp og
kostnad.

> Størst endring i vaner.

> Detaljert statistikk (for hver tur og hver måned samlet):
Reisemåte, lengde i kilometer, CO2-utslipp, kostnad, tid brukt
og kalorier forbrent.

> Samarbeid om å nå mål raskere enn andre
deltakende bedrifter eller organisasjoner.
> High-score lister kan publiseres til intranett eller
skjerm på arbeidsstedet.

> Detaljert statistikk for hvert transportmiddel.
> Reisedagbok som viser når og hvor reisene ble foretatt,
inkludert detaljert værmelding (dag, uke og måned).
> Appen lærer seg brukerens mest brukte steder (hjemme,
jobb, treningssenteret) og tilbyr forslag til hvordan reise mest
mulig miljøvennlig mellom brukerens mest besøkte steder.
> Viser forslag til brukerens neste reise (beregnet og lært
gjennom bruk av appen) med værmelding, estimert reisetid
og kostnad.
> ...og små vennlige dytt som motiverer til grønnere reisevalg.

> Det er også fullt mulig å utfordre andre
bedrifter…
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Kobla AS er et Drammensbasert ﬁrma som lager og selger
appbaserte løsninger innenfor segmentene smarte byer,
kollektivtransport, intelligente transportsystemer og
miljøteknologi.
Produktet Kobla skal være det enkle grensesnittet mot
sluttbrukeren, som kvantiﬁserer og tilgjengeliggjør oversikt
over hverdagslige forhold på deres smarttelefon, og deretter
påvirker til grønnere adferd. Appen vil også anbefale
mobilitetsalternativer utenom privatbilen i sanntid, fra der
man er.
Kontakt
Ole Liabø, daglig leder
Telefon: +47 454 69 123
Epost: oleml@kobla.no

Kobla AS
Org nr 922173605 MVA
Postboks 711 Strømsø,
3003 Drammen

Med Kobla forlater aldri brukerens lokasjonsdata telefonen. Vi har tatt et klart valg med
tanke på personvern. Det som meldes inn fra
appen for å kunne delta i konkurranser, er
aggregerte verdier - aldri reisemål eller
strekninger.
Imidlertid tilbyr Kobla en rapporteringsmodul som
gir oversikt over det som faktisk teller: adferdsendring. Rapporteringsmodulen lar deltakende
bedrifter tallfeste faktiske utslipp forbundet med
ansattes reiser til og fra arbeidsstedet og i
arbeidsøyemed. Også miljøbesparelsen ved
gjennomførte tiltak der Kobla-appen er blitt tatt i
bruk, lar seg enkelt dokumentere.

