
Samarbeid om enkle, bærekraftige reiser

Entur AS



Hvordan vi ble til...



Stortinget 2017

”Det er en målsetting at publikum i fremtiden skal kunne søke fram, 

bestille og betale en kollektivreise i én og samme 

operasjon. Komiteen har merket seg at departementet vektlegger 

hensynet til konkurransenøytralitet, og at de grunnleggende 

tjenestene derfor bør ivaretas sentralt av én nøytral aktør, da særlig 

med tanke på reiser som skjer på tvers av operatører”

Regjeringen 2016

”Regjeringen har besluttet å opprette et selskap som skal ha 

sektorpolitiske mål knyttet til å  levere en salgs- og 

billetteringsløsning for jernbanen samt reiseplanlegging og 

tilrettelegging for elektronisk billettering for all kollektivtransport”



Landskap

Samferdselsdepartementet

Togselskap

Avtale om sportilgang

Kjøp av 

togtjenester

Kjøp av 

nye tog

Leie tog Avtale om tjenester 

innen billettering og 

kundeservice

Rutedata 

Sanntidsinformasjon

Reiseplanleggings-

tjenester

Elektronisk 

billettering

Fylkesadministrasjonsselskaper og 

kollektivoperatører

Kundeansvar

KMD

Fylkeskommuner
Kjøp av 

infrastruktur

Reisende

Kundeansvar

Kjøp av 

reiseplanlegging og 

grunntjenester 

elektronisk bill

Nasjonal 

reiseplanlegger



Vi har utviklet og lansert en ny

mobilitetsplattform

for å møte kundebehovene i Jernbanereform 

og oppdrag Nasjonal Reiseplanlegger



Samfunnsoppdrag forankret i FNs bærekraftmål



Digital infrastruktur

Nasjonal mobilitetsplattform

Åpne data

Gjenbruk av løsninger

Samarbeid med offentlige 

og private aktører



Engelsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Nasjonal transaksjons-plattform

Nasjonal innovasjons-plattform

Salgssystem;
Tilbud, salg, kundedata, 

varelager, billettering

Reiseinfo
Stoppesteder, 

Ruter, Sanntid,

Produkter & Priser

Billettering
Interoperabel billettering 

Nasjonal

reise-

planlegger

Billett-
automater*

Håndholdte 

terminaler*

Nasjonal digital infrastruktur

Analyse og innsikt
Dataplattform



Funksjoner

Salg 
billetter

Tilbud 
& info

Etter-
marked

Datamoduler

Ruter 

Sanntid

Plass og 

antall

Pris & 

produkt

Ordre og 

billett (QR)

Betaling
Avregning 

og oppgjør

Kunde

GDPR
Avtaler

Plattformen understøtter andre løsninger og digitale salgs- og informasjonskanaler (web og app)

med flere

API

Partnerportal

PLATTFORM



Nasjonal Reiseplanlegger lansert februar 2018



Desember 2018

Billetter er tilgjengelig i plattform

I prosess eller positive til plattform

Salg av billetter i Nasjonal reiseplanlegger

Togoperatører

Desember 2019

Togoperatører





Mobilitet



Bestillings-

transport

Bysykler

Bildeling

Parkeringsløsninger

Selvkjørende 

biler

Selvkjørende 

busser

Samkjøring

Mikromobilitet



Reiseplanlegging Mobilitet

Enveis kommunikasjon

Informasjon om rutetilbud

Toveis kommunikasjon

Behov påvirker tilbudet



Entur

Mobilitets-

tilbydere

Enturs 

systemer

Standardiserte 

spørringer mot 

mobilitets-

tilbydernes api’er

Offentlige, nasjonale 

api’er for 

mobilitetstjenester

Brukergrensesnitt

Mobilitet – Enturs leveranser

Utviklingsarbeid 

i Entur

Utviklingsarbeid 

hos andre

OTP

Felles 

inngangsport for 

alle mobilitets-

tilbydere

Én felles kilde til 

alle mobilitetsdata 

i Norge

Muligheten til å lage 

brukervennlige 

grensesnitt og verdifull 

funksjonalitet for alle 

kollektivreisende



Takk for oppmerksomheten!




