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Ung dansker får 2. plads i global Michelin-designko nkurrence 

Med et innovativt bud på fremtidens bilfri transpor t, selvkørende pavilloner, fik 
den danske designstuderende Stefan Perriard en forn em 2. plads i Michelins 
årlige Movin’On Challenge Design . Designkonkurrencen har eksisteret siden 
2001 og sætter fokus på innovation indenfor mere bæ redygtig transport og 
mobilitet.  

Ud af i alt 170 designideer fra i hele verden hentede danske Stefan Perriard med sin designide til 
selvkørende pavilloner en flot pris hjem fra dette års Michelin Movin’On. Den årlige, globale 
konference, som sætter fokus på udviklingen og fremtiden indenfor bæredygtig mobilitet, blev afholdt i 
sidste uge. For første gang som en stor virtuel konference med deltagelse af politikere, forskere, 
NGO’er og virksomheder som BMW, GM og Microsoft. 

Stefan Perriard er kandidatstuderende på Industrielt Design ved Institut for Bygningskunst og Design 
på Det Kongelige Akademi. Og med sit design, døbt Tramo, placerede han sig helt i top blandt de 
mange innovative designforslag. Tramo-konceptet forbinder bilfri byzoner via selvkørende pavilloner, 
der i gåhastighed kører langs befærdede gågader og broer. Som en gratis stig-af-og-på-service er 
Tramo designet som en fleksibel transportløsning uden behov for stationer - lidt som et rullende 
fortov. På den måde er konceptet et supplement til den øvrige offentlige transport i fremtidens byer. 

”Jeg vil vise, at mobilitetsdesign er en integreret del af byplanlægning, er socialt inkluderende og kan 
give os helt nye oplevelser i byen og på farten. Det bliver nu anerkendt på højeste niveau – det er da 
et enormt skulderklap,” udtaler Stefan Perriard i en nyhed på Det Kongelige Akademis hjemmeside. 

”Tramo” kan opleves på udstillingen ”70% less” i oktober 2021 på Det Kongelige Akademi. Se mere 
om konceptet på www.michelinchallengedesign.com/the-challenge-for-2021/tramo-by-stefan-perriard/ 

Førstepladsen i årets Challenge Design gik til amerikanske Drew Spahn, der med konceptet 
Crosswing gør det muligt for personer med benproteser at bevæge sig mere let rundt i byer med 
hjælp af specialdesignede skateboard/rulleskøjter. www.michelinchallengedesign.com/the-challenge-
for-2021/2021-showcase-of-selected-entrants/crosswing-by-drew-spahn/  

Challenge Design blev udviklet af Michelin helt tilbage i 2001. I 2020 blev den årlige, globale 
designkonkurrence en integreret del af Movin’On Summit, der hvert år i maj-juni danner rammen om 
det førende økosystem inden for bæredygtig mobilitet i verden. Siden starten i 2001 har Challenge 
Design-konkurrencen modtaget over 14.000 designideer fra 134 lande. 

Se billeder: 
https://spaces.hightail.com/receive/zYTjBDScxB/dXMtOWYxNTVlZjctZGQ2Ni00MjdmLWIzZDMtOGI4
MWRiNmNjOTA4 
 

 
 

Michelin  er en af verdens førende dækproducenter og har et mål om at forbedre kundernes mobilitet ved at producere og 
distribuere de mest bæredygtige dæk, serviceydelser og løsninger. Michelin tilbyder også digitale tjenester, vejkort og guides, 
der hjælper med til at gøre rejsen bedre. Endelig udvikler Michelin højteknologiske materialer, som i dag anvendes i 
mobilitetsindustrien. Michelin Gruppen har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrig og er repræsenteret i 170 lande, har 
127.000 medarbejdere i verden og 69 produktionsanlæg. I alt producerede Michelin i 2019 200 millioner dæk 
(www.michelin.com). 
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For yderligere, kontakt venligst 
Lotta Wrangle, pressechef Michelin Nordic, +46 72 250 07 40, lotta.wrangle@michelin.com 

 


