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Ruter fikk et nytt samfunnsoppdrag



Ruters posisjon og strategiske mål gjennom de 
ulike fasene av krisen og tiden etter

Stengt 
samfunn Fremtid

Restart og 
pandemi-

håndtering 
Pre-Corona

Task Force 1
Kortsiktig fokus

Skal sikre at 
kundene opplever 

at det er trygt å 
reise kollektivt

Task Force 4
Langsiktig fokus

Vurdere 
implikasjonene av 
covid-19 for Ruters 

målbilde

Task Force 2
Fange opp endringer 
i behov, holdninger, 

preferanser og atferd 
som følge av covid-

19

Task Force 3
Scenarier for 

utvikling i 
etterspørsel etter 

mobilitet

Normalisering

Ruters målbilde for bærekraftig 
bevegelsesfrihet forblir relevant 
også etter Covid-19



Et målbilde for 
bærekraftig 

bevegelsesfrihet



Det er en utvikling i mobilitetsbransjen

ElektrifiseringPålogget AutonomDelt Covid-19



Endringene i transportbransjen vil utspille seg 
på en annen måte enn i andre sektorer

Avgjørende for bærekraftig 
utvikling, bevegelsesfrihet 
og næringsutvikling

Samfunnskritisk område 
med knapphetsgoder; som 
areal, klima og infrastruktur 

Særegen infrastruktur; tunge 
samfunnsinvesteringer og ulik 
regulering av tilgang, eier og bruk

Store nasjonale og regionale 
forskjeller; kulturelt, politisk, 
knapphetsgoder, mm. 

Samfunnskritisk og 
knapphetsgoder

Treffer bærekrafts-
perspektivet bredt

Særegen 
infrastruktur med 
ulik tilgang

Mangfold og 
variasjon - by og 
land



40% nedgang i antall påstigninger i 2020
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Vi ser at flere reiser utenom rushtiden



Mer jobbing hjemmefra i den moderne
økonomien

• 7 av 10 svarer at de vil benytte 
hjemmekontor minst én gang i uken, 
også etter koronakrisen

• Samtidig sier nesten 9 av 10 at de ikke 
vil endre sin reiseadferd eller reise mer 
sammenlignet med før pandemien

• Her ligger et potensial i bruk av 
hjemmekontor som et tiltak for å 
redusere bilbruk, kø og trengsel på vei 
og kollektivtransport, 

• Hvordan kan vi se dette i et klima- og 
miljøperspektiv? 



Hva blir de nye kundebehovene? Hvordan skal
vi sikre våre innbyggere et tilbud som ivaretar
disse behovene? 



… og hvordan skal vi sikre at vi gjør det på en
måte som gjør at vi når våre ambisøse mål for 
samfunnet

Ruters 
samfunnsregnskap: 

Hva får man igjen for 
hver kroner investert i 

Ruter?



HVORDAN            HVORFOR               EFFEKT



Ruters målbilde for bærekraftig 
bevegelsesfrihet



Å vinne kundegrensesnittet er et premiss for å 
kunne utøve demokratisk styring



Vi må tettere på 
kundene i 
tiden som kommer 





Spørsmål?



Nytt digitalt kundegrensesnitt



Ruter S
Nytt kunde- og samskapingssenter

Utvikle fremtidens løsninger i tett dialog med kundene våre
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