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Fremtidens mobilitet



Who we are?

• Public Transport Authority (PTA) for 

the capital region of Norway

• Publicly owned by the municipality of 

Oslo (60%) and Viken county (40%).

• Ruter had 398 million boardings in 

2019.

• 23 % of the Norwegian population

• More than 50% of all public transit in 

Norway happens in the Ruter region



Contracts

7,4 mrd. NOK

Infrastructure

1,5 mrd. NOK

Cooperation agreement

1,2 mrd. NOK

Organization of public transport according to the Router model

Operation of the offer
1,5 mrd. NOK

Administration
132 mill. NOK



Ruters vision

Bærekraftig bevegelsesfrihet

Hållbar rörelsesfrihet

Sustainable freedom of movement



Privatbilen blir stadig mer 
personalisert og attraktiv

I overgangen til en ny 

normal er det viktig at 

kollektivtrafikken 

opprettholder attraktiviteten 

målt mot bilen



Market share EVs

86,1%

Monthly Record:

March 2021
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Seamless experience



Overview

Kundene forventer at 

produktene er sømløse 

og uten friksjon



Fremtiden?



Ruter tror at selvkjørende kjøretøy vil være en 

viktig del av fremtidens mobilitetstjenester



The Oslo study 

How autonomous cars may 

change transport in cities



Base scenario

Individual car scenario

Integrated scenario

Shared car scenario

Private SharedPreferences
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Ventetider for kundene i ulike scenarier
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Ekstra reisetid for kundene ved samkjøring
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Autonome kjøretøy



Tre hovedfokus 
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Introduksjon 

til kunder og 

omgivelsene 

Utforske 

anvendelsen 

av teknologi

Klargjøre 

Ruter, 

partnere og 

leverandører



Ruter har hatt 4 piloter siden 2018
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Akershusstranda 

22 000 + 
Passengers in

5 months

9 000
Km driven

Kongens gate

3X
Traffic light 

crossings

V2X
Communicatio

n

1 560 
Passengers in

4 months

2 600
Km driven

Ski

9 000 +
Km driven

• On-demand functionality

• Unmanned operations

• Increased speed

• Winter conditions

Ormøya & Malmøya 

6 717
Passengers in

10 months

23 000
Km driven



Vi må forberede en heldigital autonom kundereise
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bevissthet

forberedelse til holdeplass på holdeplass ombordstigning ombord avstigning

refleksjon



Billetter



Hvilke kunder skal vi løse problemene til?

• De som reiser på kontoret 1-3 dager i uken, på grunn av mer fleksibilitet 

og økt bruk av hjemmekontor

• Føler at dagens billettprodukter ikke lenger passer til deres behov

• Har mulighet for alternativer til kollektivtransport, som sykkel, 

sparkesykkel, gange og bil



Reis gir kunden en helt ny og personlig reiseopplevelse gjennom mer 
fleksibilitet og rettferdig prising



Mikromobilitet



En solskinnsdag på Akerbrygge

Hver ukedag på Lysaker, 

Alnabru og Ryen 



RESULTATER I VIKEN
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BÆRUM
Lansert Juni 2020

ASKER
Lansert Juli 2021

TVUNGEN P-SONE MODELL

SKI TETTSTED
Lansert Juni 2021

HYBRIDMODELL

LØRENSKOG
Lansert Juni 2021

FLEKSIBEL PARKERING 

MODELL

✅

✅

✅

✅

✅

2 000 kjøretøy

1,1 mill. km kjørt

70 000 unike brukere

120 000 turer peak mnd

(aug’21)

600 p-soner 

Vi tester og drifter ulike tjenestemodeller… 

✅

✅

30% av turene er tilknyttet 

kollektivknutepunkter

Ingen rapporterte 

ulykker og skader



…med mål om å lære, tilpasse og skalere mikromobilitet til 

kundene

Fysisk og teknisk oppmerking av p-

soner for å sikre et ryddig bybilde

Plassering av p-soner i nærheten av 

kollektivtransport for å øke andel

Booking av mikromobilitet i Ruter-

appen for fullstendig mobilitetstilbud

Elsparkesykler med integrert hjelm 

for å øke sikkerhet

Elsykler som del av mikromobilitet-

stilbudet for å øke fysisk aktivitet

Tilrettelegging for mikromobilitet på 

tvers av kommunegrenser



Good or bad?



DRT

Bestillningstransport



Bestillingstransport

DRT Demand Responsive Transit
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Bestillingstransport...

• skal gi kundene økt frihet og fleksibilitet.

• skal bidra til at mobilitetsnettverket blir 

mer finmasket og relevant for flere. 

• skal integreres i, og utfylle, det ordinære 

kollektivtilbudet. 



ALDERSVENNLIG TRANSPORT

- Øker aktivitetsnivået
- Reduserer ensomhet

- Økt opplevd livskvalitet

PILOT OPPEGÅRD

- Finmasket og attraktivt tilbud
- Økt selvstendighet

- Økt fleksibilitet

AKTIVITETSTRANSPORT

- Økt trafikksikkerhet
- Tilgjengeliggjør aktivitet for 

alle
- Gir kollektivvaner

FLATEDEKNING

- Tilgjengeliggjør kollektivtrafikk
- Økt samhandling

- Reduserer totalkostnad 

Bærekraftig bevegelsesfrihet



Mobiitetspunkt
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Mobilitetspunkt



Bildelning



Car rental, Car-sharing, Car pool, Subscription, Car as a Service, Leasing, Car ownership

Per: minute hour day week month year 3-year  unlimited
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Kommende  prosjekter
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Bolig-

kontrakt

Mobilitet = vann/strøm/internett?



Andre prosjekter

Vare- og godslogistikk Samkjøring
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Utnytte kjøretøy som går likevel

• Bruke kjøretøy som normalt 
transporterer mennesker til også å 
transportere varer

• Rutegående (typisk mellom 
terminaler)

• Bestillingstransporter (f.eks. 
hjemtransport)



Drømmescenario?

Å dele delebil 

Vi skal til Geilo

Ski-weekend?

Bekkestua

Vi vil dele!

Geilo

Besparelse/gevinst:

• 1520kr 

• 60kg CO2

• Nye venner? 



Kampen om 

kundegrensesnittet skjer nå



Den som eier kundegrensesnittet styrer utviklingen
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