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Data driver den nye økonomien
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Behov for verktøy tilpasset den digitale økonomien

3

“Perhaps the biggest challenge we face with enforcement is 
making sure that we have the right legal framework and 
powers to keep digital markets competitive and fair.”

“In my mind no doubt that platforms - and the algorithms they 
use - can have an enormous impact on the way we see the 
world around us. We need to know why we are shown what 
we are shown.”

Margrethe Vestager, European 
Commission Executive president



Mulighet til å løse samfunnsutfordringer på

nye måter og skape verdi for felleskapet
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Ruter er opptatt av data og kundegrensesnitt 

fordi det muliggjør 

bærekraftig bevegelsesfrihet  

Hvorfor bør det offentlige være opptatt av data og kundegrensesnitt?

Det korte svaret:



Dagens kollektivtransport må videreutvikles slik at den fortsatt kan spille 

den viktige samfunnsrollen felles transportløsninger har hatt til nå

Effektivt Sosialt – til for alle  

Beregning basert på:

https://www.zukunft-mobilitaet.net/



Det er viktig å løfte blikket og forstå hvilke samfunns- og 

teknologiske endringer som vil forme framtidens transportløsninger

Innbyggernes 

forventninger og behov

Bærekraftig utvikling 
En datadrevet økonomi 

og kunstig intelligens (KI) 



Data: Nøkkelen til kontinuerlig utvikling av de mest attraktive 

tjenestene



Utviklingen innebærer at følgende hensyn er relevante for 

en god løsning for fellesskapet

Sikre demokratisk 

styring 

Sikre personvern 

og ansvarlig bruk 

av data 

Sikre at felleskapet tar 

del i verdiskaping av 

data og bruk av 

infrastruktur 

Sikre innovasjon og 

et konkurransedyktig 

næringsliv 



Ruter mener: Viktigheten av data og det digitale kundegrensesnittet 

innebærer en økt ambisjon for hva et kollektivselskap eid av det 

offentlige skal bidra med til fellesskapet 

Ruters strategiske rammeverk



Les mer i Ruters overordnede strategi: Målbilde for bærekraftig 

bevegelsesfrihet

Målbildet konkretiserer visjonen 

om bærekraftig bevegelsesfrihet 

Tilgjengelig på ruter.no



Takk for meg



Globale tech-selskaper posisjonerer seg som verktøy for å løse 

samfunnsutfordringer

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/20/

how-data-can-aid-fight-against-covid-19/


