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Presentation Notes
Ruters rolle�Vektlegge kompleksiteten og at samarbeid er avgjørende for å lykkes.
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på T-bane, buss, trikk, tog og 
båt i hele Ruters område i 2015334

Presenter
Presentation Notes
334 millioner påstigninger i 2015Har kunnet vise til gode passasjertall så langt
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Kollektivtrafikken har tatt trafikkveksten
– hva nå?



Verden ser til Oslo
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“Distances travelled by private car per person 
decreased by more than 30% in Vienna, Paris, 
London, Oslo, and Prague between 1995 and 2012. 

Public transport supply (expressed in vehicle x km) 
per inhabitant increased in all six cities, including in 
those exhibiting strong population increases, such as 
London and Oslo. In these cities the volume of public 
transport supply increased by 37% between 1995 and 
2012.”

UITP – Mobility in cities database – Synthesis report, juni 2015
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Satsing på kollektivtrafikk lønner seg

Presenter
Presentation Notes
SVVS holdningsundersøkelse. 61% positive
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Ruters metode: fra markedsmål til markedssuksess

Nasjonale og 
lokale by-, 
samferdsels- og 
klimapolitiske 
mål 

Presenter
Presentation Notes
Vårt vektøy for å nå målene som er satt:Vi tar utgangspunkt i dagens og fremtidens marked: Hvordan ser hovedstadsområdet ut - hvordan ønsker vi det skal se ut – hva slags by ønsker vi oss?Hvem er fremtidens kunder, hvilke mobilitetsbehov har de?Hva slags tilbud skal vi utvikle?Hva slags infrastruktur må vi da bygge?Hvordan finansierer og organiserer vi utviklingen?Eksempel på vår forståelse av markedet- En tredjedel av dem som i dag kjører bil til jobb, må parkere bilen og begynne å reise kollektivt. Ingen nye bilister må komme til.
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Før reisen Under reisen Etter reisen

Backstageprosesser

Kompleksitet og 
endringstakt 

øker, sammen 
med 

forventningene 
til kundene 

Presenter
Presentation Notes
Store samfunnsendringer. �Kompleksitet og endringstakt øker, sammen med forventningene og bruksmønsteret til kundene. �I tillegg har vi ikke tatt innover oss den digitale modenheten hos kundene. De er i dag langt mer modne enn det vi er... �I tillegg må vi i større grad finne ut av hvordan vi skal støtte målet om å veksten i persontrafikken, sammen med sykkel og gange. 



Hva er driverne for morgendagens 
mobilitetsløsninger? 

Bærekraft
Regionens 
attraktivitet 
med bærekraft 
og miljø i fokus

Individualisering
Folk fokuserer 
på seg selv og 
tar ansvar for 
egne liv

Digitalisering
Nye digitale 
teknologier 
preger både 
drift, utvikling og 
bruk av 
mobilitetstilbudet

Urbanisering
Folk flytter til 
byer og lever 
urbane liv

Presenter
Presentation Notes
Ville tatt med slide om scenarioene og høre om han vil bruke detUrbanisering• Befolkningsøkning og stadig fortetting i Oslo og regionbyene i Akershus åpner for optimal ressursutnyttelse, effektive og integrerte løsninger.• Økende ønske om «det urbane livet», preges av mange muligheter, enkelhet og effektivitet.Digitalisering• Digitalisering både driver og muliggjør integrerte mobilitetsløsninger. • «Ting» snakker med hverandre - «the Internet of things».• Transportmidlene og veinettet er «smarte» og flere transportmidler førerløse.Individualisering• Økt velstand, kontinuerlig teknologiutvikling, forbedring av tjenester gjør at innbyggerne forventer at nye løsninger tilpasses egne behov.• Digitalisering, globalisering og urbanisering driver frem forbedringer og differensiering av mobilitetstjenester.• Informasjon, billettering, transportmåte, tidspunkt og komfort på reisen tilpasses kontinuerlig den enkeltes preferanser.Bærekraft• Gode mobilitetsløsninger er viktige for at næringslivet skal lykkes i å tiltrekke seg og holde på kloke hoder.• En attraktiv region krever fokus på bærekraft og miljø.
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Vi skal sette kundene 
våre i stand til å leve 
sine liv

Presenter
Presentation Notes
Vi skal bidra til det gode liv sammen med en rekke andre aktører for å dekke mer individuelle behov.Kundene er ikke opptatt av å kjøpe billetter, eller å komme seg fra A til B, men å leve sine liv. Transport er bare et verktøy, ikke målet i seg selv. 



Ny teknologi skaper nye muligheter
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Vi har mobildekning!
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4G EDGE (2G)



Våre reisende har teknologien
• 87% av befolkningen har smarttelefon
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Og de skaffer seg mer …

• 10% har allerede trenings- og helsearmbånd
• 8% har smartklokke, herav 4% Apple watch

Kilde. TNS Gallup Interbuss. Tall for Apple watch er Q4 2015.

Presenter
Presentation Notes
Med vår markedstilnærming skal vi sikre at vi stadig skaper mer verdi for kundene og for byen Folk vil velge oss hvis vi gir de en tidseffektiv og stressfri reiseopplevelse. Teknologiutviklingen gir enorme muligheter og kan hjelpe oss tilpasse samfunnets kollektive løsninger til behovene til enkeltkunderDette gir kontinuerlig og målrettet innovasjon.Et spennende eksempel er hvordan videreutvikle en digital mobilitetsassistent (eks. i fremtidens briller)



Kollektivtilbudet er allerede på nett
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Selvkjørende kjøretøy – de er her allerede
• Tesla – autopilot funksjonalitet på plass
• Mercedes – har testet selvkjørende 12 meter buss i Nederland
• Selvkjørende minibuss test på Fornebu 20. og 21. oktober 2016
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De kan til og med kjøre sammen …

https://youtu.be/IDgh29SqZzE
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https://youtu.be/IDgh29SqZzE
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Illustrerer mulighetsrommet:

- Alle biler og busser erstattes
av selvkjørende, delte biler

- Opp til 90% færre kjøretøy

- Frigjør alt parkeringsareal på 
gateplan til annen bruk

- Frigjør annet parkeringsareal 

- Mobilitet til nye områder

https://www.youtube.com/watch?v=j9kK0RHl-LI


Flere muligheter for et bedre og bærekraftig 
liv?

• Dør til dør reiser?
• Reise når det passer, ikke etter 

rutetabellen?
• Flere kan leve uten egen bil?
• Mer areal i byene kan brukes til 

«det gode liv»?
• Flere (rimeligere?) boligområder 

kan bygges ut?
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Hva betyr det for infrastruktur og planlegging?
• Hvor blir det av holdeplassene hvis 

vi kjører dør-til-dør?
• Hvilke knutepunkt trenger vi hvis 

passasjerene «bytter om bord»?
• Vil det finnes rutetabeller lenger?
• Hvilken del av et mobilitetsnettverk 

trenger offentlig støtte?
• Hva blir riktige krav til utbyggere av 

boliger og næringsarealer?
• Hvilke muligheter gir dette for 

fremtidige arealplaner?
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Hvor smarte er vi når vi planlegger fremtidens 
mobilitet?

«Dagens planer»: Politisk vilje til 
investeringer i infrastruktur

Uten nye, vesentlige 
tiltak vil biltrafikken øke, 
særlig i urbane strøk

«Den smarte måten»: 
Mobilitet og integrasjon
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300 millioner nye årlige personreiser i 2030 / 600 millioner nye årlige personreiser i 2060

I dag



Kundene ønsker et integrert mobilitetstilbud –
digitale løsninger er en nøkkel mot dette målet 
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Aftenposten 1. april 

Presenter
Presentation Notes
Nøkkelen ligger i digitalisering.



Eksempel: Fremtidens fleksible reisemønster må 
basere seg på at kundebehov driver valg

Jeg våkner på morgenen av 
reiseplanleggeren, som varsler om at 

tunnelen på vei til jobb er stengt

Reiseplanleggeren 
anbefaler sykkel til jobb

Dagens siste møte går over tiden

Reiseplanleggeren anbefaler metro
og buss for å rekke barnehagen

Under middagen får jeg påminnelse om 
sønnens fotballtrening

Reiseplanleggeren 
anbefaler RuterFlex

Presenter
Presentation Notes
Illustrasjonen viser en hverdag i fremtiden og hvordan en reise uten privatbil kan foregå. Det er fleksibelt, effektivt og enkelt. Viktig er utviklingen av en digital mobilitetsassistent for en rekke integrerte mobilitetstjenester.Nøkkelen er et tett nettverk av reisemuligheter med høy frekvens, stor kapasitet, moderne teknologi og tilgjengelighet for gående og syklende. Individuelt tilpassede informasjonsløsninger og mobilitetstjenester må utvikles i samarbeid med kundene. Bilens rolle må omdefineres - det må bli lettere å dele og få tilgang til bil ved behov og mindre nødvendig å eie egen bil.Systemintegrering handler om å skape et system som leverer integrerte, grønne mobilitetstjenester til innbyggerne. Integreringen gjelder trafikktilbud,informasjon, billettsystemer, priser, digitale tjenester og annen grønn mobilitet, som gange, sykkel og bil- og sykkeldeling. Dette er en utvikling som Ruter, sammen med andre, i stor grad kan påvirke. Et samordnet og fleksibelt tilbud vil gi høyere andeler for grønn mobilitet.Visjonen: Bærekraftig og fleksibelt – hvor du vil når du vil



Vi har som mål å…

• Levere løsninger som skaper verdi for kundene våre

• Levere løsninger som skaper effekt for Ruter

• Levere riktige løsninger, raskere
• Tenke, lage, teste, lære, lage mer

Presenter
Presentation Notes
Dette er vår metode for hvordan vi jobber - kundeorientert



Vi skal sette kundene våre i stand til å leve 
sine liv

Presenter
Presentation Notes
Vi skal bidra til det gode liv sammen med en rekke andre aktører for å dekke mer individuelle behov.Kundene er ikke opptatt av å kjøpe billetter, eller å komme seg fra A til B, men å leve sine liv. Transport er bare et verktøy, ikke målet i seg selv. 
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