
FNs bærekraftmål
- Rammen for vårt samfunnsoppdrag

Frode Hvattum, Ruter



FNs 
bærekraftsmål 
skal utrydde 
fattigdom, 
bekjempe ulikhet 
og stoppe 
klimaendringene 
innen 2030



Tilbakeblikk: Kollektivtrafikk er en suksess 
men hva er egentlig suksessen?
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Passasjerer kollektivtrafikk Akershus
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Stor samfunnsnytte



HVORFOR

EFFEKT

HVORDAN

Bærekraftsmålene gir 

oss verktøy for å forstå 

vårt bidrag i dag

og 

de styrker vår evne til å 

forstå og levere på vårt 

samfunnsoppdrag i 

fremtiden



Utslippsfri 2028



Sirkularitet

Risiko og store muligheter med verdikjedefokus

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.openaccessgovernment.org%2Flessening-co2-emissions%2F57976%2F&psig=AOvVaw1SsO3USE_FmdHupu-WPv8s&ust=1573308032199672
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Data og digitale grensesnitt viktig, og der er 

det en ny type kamp om kunden

I dag : monopol på buss, 

trikk, T-bane og båtferger

-- Offentlig    -- -- Privat     --

UIP

Tier

Nasir Nordmann
Løyvehaver X

Fysisk infrastruktur Digital infrastruktur 

TjenesterKompetanse Produkter



Bærekraft og knapphetsgoder 
(storsamfunnet)

Individets behov og atferd
(innbyggerne og kunden)

Hvordan best bidra til bærekraftig 

bevegelsesfrihet? 

Hvordan levere bevegelsesfrihet til den enkelte uten at 

det går på bekostning av friheten til alle 

Hvordan hjelpe våre 

eiere levere på FNs 

bærekraftsmål

Gjennom samarbeid, innovasjon og

god forvaltning av infrastruktur



Derfor jobber nå Ruter med å forstå ansvarsområder, 

muligheter og dilemmaer i bærekraftsambisjonen vår
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Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Rekkefølge  

for workshops og tema

Bygge kompetanse

Inspirasjon/utfordring fra eksterne 

Forstå muligheter og risikoer

Diskutere potensielle dilemmaer

Identifisere mulige nye initiativ og tiltak

Bærekraftige byer og 

samfunn i praksis Hvordan unngå negative 

bieffekt fra elbuss (eks 

Kobolt, klimautslipp ved 

batteriproduksjon)

Hva er sirkularitet

Hvordan få flere til å sykle 

Eksempler på temaer hittil

Hva sier kundene våre
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Bærekraftig bevegelsesfrihet

barekraft.ruter.no 

https://barekraft.ruter.no/



