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Samfunnsoppdrag forankret i FNs bærekraftmål



Digital infrastruktur
Nasjonal mobilitetsplattform

Åpne data
Gjenbruk av løsninger

Samarbeid med offentlige 
og private aktører



Hvordan vi ble til...



Stortinget 2017
”Det er en målsetting at publikum i fremtiden skal kunne søke fram, 

bestille og betale en kollektivreise i én og samme 

operasjon. Komiteen har merket seg at departementet vektlegger 

hensynet til konkurransenøytralitet, og at de grunnleggende 

tjenestene derfor bør ivaretas sentralt av én nøytral aktør, da særlig 

med tanke på reiser som skjer på tvers av operatører”

Regjeringen 2016
”Regjeringen har besluttet å opprette et selskap som skal ha 

sektorpolitiske mål knyttet til å  levere en salgs- og 

billetteringsløsning for jernbanen samt reiseplanlegging og 

tilrettelegging for elektronisk billettering for all kollektivtransport”



Entur - nasjonal digital infrastruktur

60 millioner 
kollektivbilletter 
pr år

150 millioner 
reisesøk pr 
måned



Enturs målgrupper

KOLLEKTIVREISENDE

Entur lanserer nasjonal reiseplanlegger, en 
løsning for planlegging av alle kollektivreiser i 
hele Norge.

TJENESTEUTVIKLERE

Entur tilbyr kollektivdata gjennom åpne 
grensesnitt til alle som ønsker å bruke slike 
data i sine tjenester.

KOLLEKTIVOPERATØRER

Entur bidrar til at alle som driver 
kollektivtrafikk
i Norge kan levere effektive tjenester for 
reiseplanlegging og salg av billetter til sine 
kunder.

TOGOPERATØRER

Entur driver jernbanens billettsystemer, 
servicefunksjonene på stasjonene samt 
jernbanens kundesenter.
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Samarbeid om enkle, bærekraftige reiser
Vår visjon



Samarbeid 

enkle

bærekraftige reiser

med aktører i og utenfor næringen, med styrende organ og 
internt i Entur 

løsninger for de reisende er ledestjerne for alt utviklingsarbeid i 
Entur

Kollektivreiser i vid forstand inklusiv gange, sykkel og 
mikromobilitet. Underbygge mål om smarte byer, innovasjon og 
infrastruktur. 



Enturs innsamling av sparkesykkeldata
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Hvorfor? 

«… apply to all transport modes (…) such as (…) 
transport on demand (shuttle bus, shuttle ferry, 
taxi, ride-share, car-share, car-pool, car-hire, bike-
share, bike-hire, dial-a-ride).»

«The national access point shall constitute a single 
point of access for users to at least the static travel 
and traffic data»

«… transport on demand service providers shall
ensure that they provide the metadata in order to 
allow users to discover and use the datasets made
accessible to the national access points»





Standard? 

• New modes har ikke en definert standard i EU i dag.

• Standarden skal defineres i EU, Entur er med.

• Tett dialog med aktørene



• En standard gjør det lettere for aktørene.

• Når data sendes inn i ett format, kan New Modes bli en del av 
reiseforslag

• Konsoliderte data, gjør det lettere for tredjeparter. 

• Et samlet punkt gjør det lettere å lage reguleringer.

• Nå har aktørene mulighet til å få gjennomslag og gi uttrykk for 
sine behov. 



kollektivdata@entur.org




	Slide Number 1
	Samfunnsoppdrag forankret i FNs bærekraftmål
	Slide Number 3
	Hvordan vi ble til...
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Enturs målgrupper
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Samarbeid om enkle, bærekraftige reiser
	Slide Number 13
	Enturs innsamling av sparkesykkeldata
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Hvorfor? 
	Slide Number 19
	Standard? 
	Slide Number 21
	kollektivdata@entur.org
	Slide Number 23

