
Entur kobler kollektiv-Norge sammen

Vi leverer tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne 

og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle kollektivoperatører i Norge



Vår historie

Skilt ut fra Vy 1. januar 2017

Jernbanereformen og oppdraget vi 

fikk av Regjeringen krevde at vi 

utviklet en helt ny multimodal 

mobilitetsplattform





ITS direktivet

EU-forordning om tilgjengeliggjøring av data for 
multimodale reiseinformasjonstjenester. 

Omfatter alle transportformer, fylkeskommunale, 
kommunale og kommersielle aktører (som for eksempel 

ekspressbusser, bysykler, bildeling, etc.) 

Inkluderer både rutesatte, behovsstyrte (taxi, bildeling, 

samkjøring etc) og personlige tilbud (bil, sykkel etc) -
statiske og dynamiske data. 



Nasjonale datasett



Standarder og regulering



Engelsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Nasjonal transaksjons-plattform

Nasjonal innovasjons-plattform

Kollektivselskap

Togoperatører

Mobilitetsaktører

Smarte byer

Salgssystem;
Tilbud, salg, kundedata, 

varelager, billettering

Reiseinfo
Stoppesteder, Ruter, 

Sanntid,

Produkter & Priser

Billettering
Interoperabel billettering 

(inkl ABT)

Nasjonal
reise-
planlegger

Billett-
automater*

Håndholdte 
terminaler*

Nasjonal digital infrastruktur

Utviklerportal



Nasjonal 

mobilitetsplattform
Gjenbruk av løsninger

Åpne data

Samarbeid med 

offentlige og 

private aktører

Entur er et 

virkemiddel

Virkemiddel

Samfunnseffekt

Overordnet mål
Bærekraftig mobilitet









Bestillings-
transport

Bysykler

Bildeling

Parkeringsløsninger

Selvkjørende 
biler

Selvkjørende 
busser

Samkjøring

Nye modaler



Mye av dagens kollektivtilbud er godt 
gjemt, og mye av det kjører med 
uhensiktsmessig materiell og rutetider. 
Behovsstyrt tilbud kan i mange områder 
være løsningen. 

Hvordan få til en forståelig fremstilling av 
tilbudet?

Bestillingstransport



Integrerte 

mobilitetsløsninger 

som alternativ til 

gange i reiseforslag



Brukerdata

Reisemønster, e.g. fra hjem til jobb

Intensjon - hva vil brukeren

Lokasjon akkurat nå

Behov og begrensninger

Kontekstuelle data

Vær, årstid, ukedag

trafikk, veiarbeid

eventer (e.g. julaften, konserter)

…men smartere tjenester trenger mer data...

Data om 

mobilitets-tilbud 
og infrastruktur

Kontekst

Data om de 

reisende



En mulighet til å ta det personlig...



En mulighet til å ta det personlig...

For å levere trenger vi:

• kjenne ditt reisemønster

• kjenne din lokasjon

• kjenne din intensjon nå

• kjenne transport ruter, real-time 

data, & on-demand

• kjenne annen kontekst data: vær, 

eventer, etc.

Ruter #

Endringer i din reise

God morgen Julia,

Ser ut som om du er på 

vei til jobb. Ditt vanlige tog er 

kansellert. Du kan fra hvor du 

er nå ta buss #37 til 

Jernbanetorget og være på 

jobb 9:30.

God plan Flere alternativer



Hvor innsikt kan brukes

IN 1
Brukerinnsikt
Dekningsgrad, kvalitet, på nasjonalt, regionalt og individuelt nivå

IN 2
Operasjonell transportinnsikt 
Innsikt om situasjonsbilde nå, trafikkavvikling i dag, kvalitet levert etc.

IN 3
Strategisk planlegningsstøtte - regioner / stat
Innsikt i reisemønstre, dekningsgrad, kvalitet, tilbud vs etterspørsel

http://www.transitheatmap.com/

Ruteoptimalisering og 
ruteutvikling



Ved å samle inn data, kan man 

enklere se hvordan utvikling skjer, 

lære raskere og støtte innovasjon 

bedre.

For aktørene, kan dette brukes til å 

flytte enheter til områder hvor det er 

lite dekning og tydelig etterspørsel.



«Regjeringen vil at Norge skal gå foran i 

utvikling og bruk av kunstig intelligens 

med respekt for den»



Hvor KI kan brukes

Brukerstøtte (nå) 
KI for å fjerne friksjon / anbefalinger ved 

reiseplanlegging, reise og brukerstøtte



Hvor KI kan brukes

AI 1
Brukerstøtte (nå) 
KI for å fjerne friksjon / anbefalinger ved reiseplanlegging, reise

og brukerstøtte

AI 2
Operasjonell transportstøtte (i dag)
KI for bestillingstransport, predikere forsinkelser, sikkerhetsproblemer, svindel

AI 3
Strategisk planlegningsstøtte (fremtid)
KI til å planlegge nettverk, hvordan plassere ruter best, 

hvor bestillingstransport
https://www.kolumbus.no/ruter/kart/sanntidskart*

Prediksjon av sanntid for hele 
kollektiv-Norge



Nivå 0 – Dagens situasjon

Entur

“Data Platform B”Kopiering 

av data

Entur

“Data Platform A” “Data Platform D”

Entur

“Data Platform C”Kopiering 

av data
Kopiering 

av data

Ulemper

Mye kopiering av data 

Ser kun det som er offentlige data (og vi har mye mer) 

Krevende (kostbart og tidkrevende) å integrere på tvers 

Grad av 

samhandling

Transportportal.no

…med fler



Entur

«Dataplattformen»Kopiering 

av data

Entur

«Dataplattformen» «Dataplattformen»

Entur

«Dataplattformen»Kopiering 

av data
Kopiering 

av data

Felles utvikling av dataplattform 
(mekanismer for datainnsamling, datalagring, 
tilgangsstyring, sporing, uthenting, rensing, 
analyse, modellering, tolkning og analyse)

Nivå 1 – Delt infrastruktur
Grad av 

samhandling

Ulemper

Mye kopiering av data 

Ser kun det som er offentlige data (og vi har mye mer) 

Fordeler

Lavere etableringskost (totalt)

Enklere integrasjon

Transportportal.no

…med fler



EnturEntur Entur

«Dataplattformen»
inneholder også data (med håndtering av eierskap og tilgang)

Nivå 2 – Bryt siloene
Grad av 

samhandling

Ulemper

Eierskap til plattformen

Finansiering

Fordeler

Ett sted å finne alle data for samferdsel

Delte referansedata (vær o.l.) og kjøpte datasett 

Redusert tid og kostnad

Felles dataplattform, med data
Innsikt for beslutninger og tjenester på et rikere datasett
Mekanismer for prediksjon og optimalisering
Markedsplass og økosystem for data

…med fler



Takk for oppmerksomheten

Vi kommer lenger sammen


