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DIT
DIT er en innovasjonsplattform med formål å skape,  

sysselsette og drifte fremtidsrettede arbeidsplasser.  

Disse jobbene skal være grønne, innovative og bære- 

kraftige. Vi starter med pilotprosjekter våren 2018.  

Prosjektene er skalerbare og kan på sikt ekspanderes  

til å omfatte andre regioner og byer i landet. 

URBANT LANDBRUK (HYDROPONI)

URBANT LANDBRUK - 
morgendagens produksjon av spiselige grønne planter

Hydroponi er en innovativ metode  for dyrking av grønne planter 

direkte i vann. Med denne metoden kan planterøttene hele tiden 

være i direkte kontakt med sirkulerende vann, oksygen og næring, 

og trenger derfor ikke jord - som i tradisjonelle systemer.  

Næringsstoffene vil på denne måten være mye mer tilgjengelig for 

plantene, som igjen betyr sunnere og friskere planter. Metoden gjør 

det også mulig å dyrke  mer arealeffektivt. Med hydroponi kan man 

både plante horisontalt og vertikalt og plantene kan stå mye tettere 

enn i konvensjonell dyrking. 

Et pilotprosjekt i samarbeid med forskningsmiljøet.

Med høye bomsatser, mindre parkeringsplasser og bilfrie sentrum 

blir det stadig vanskeligere og dyrere for konvensjonelle logistikk-

bedrifter å operere i byer som Oslo. Samtidig skaper dette også 

rom for innovative løsninger. DIT har derfor ambisjon om å skape 

morgendagens logistikkløsning! Med en tjeneste som ligner på 

taxiappen Uber, vil DIT skape en applikasjon hvor kunder kan få 

tilgang på sykkelbud som kan frakte varer fra til A -B samt utføre 

tjenester på veien. En slik tjeneste vil bidra med å sette fart på 

delingsøkonomien, redusere utslipp av klimagasser og imøtekomme 

myndighetenes krav om økt sykkeltrafikk. Vi mener derfor en slik 

tjeneste har et stort potensiale og vil kunne generere nye jobber, 

bidra til økt psykisk og fysisk helse og gjør ett slag for miljøet.  

Et pilotprosjekt i samarbeid med forskningsmiljøet.
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SYKKELKURS
Sykkelopplæring

Kurse sykkelinstruktører

Trene opp sykkelbud

SYKKEL-HUB
Sykkelservice

Møtepunkt i nabolaget

Opplæring i sykkelmekanikk

19 av 20 vil at Oslo kommune skal satse på sykling

Hvem er vi?
Bedre folkehelse

Flere lokale tjenester

Attraktive byrom

Mindre CO2-utslipp

Økt konkurransekraftThomas Bergøy Johansen
Sosialantropolog og med-
grunnlegger av MESH
Erfaring med oppstart av 
vekstbedrifter
Har grønne fingre
Jobber med flyktninger 

Kristoffer Dybvik
Sosialantropolog

Sykkelmekaniker og 
selverklært sykkelentusiast

Flere års erfaring med 
kvalifiseringsarbeid

Jobbet med flyktninger 

Kidane Eyob Weldeab
Håndverker fra Eritrea
Tidligere landslagsutøver i sprint
Deltaker i Introduksjonsprogram-
met for nyankomne flyktninger

HVORFOR?

Ufaglærte arbeidsplasser 

forsvinner

Folkehelseutfordringer

Politisk uttalt ønske om  

innovasjonssatsning




