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1 Innledning 

 

1.1 Om SMiO-prosjektet 

Prosjektet Smidig Mobilitet i Oslo (SMiO) har som hovedmål å utvikle planleggingsverktøy for optimalisering av 

transporttilbudet for kollektivreisende, basert på reiseinformasjon fra smart datafangst. 

I prosjektet gjennomføres en rekke aktiviteter: 

 Innledende undersøkelse om holdninger til personvern og brukeraksept i befolkningen i Oslo og Akershus  (SMiO, 

2013) 

 Litteraturstudie mht. State-Of-The-Art (SOTA) for å skaffe en oversikt over internasjonal nytenkning med hensyn 

til reisevaneundersøkelser ved bruk av ny teknologi og innovative analysemetoder (SMiO, 2014a)  

 Utvikling av en prototyp av et verktøy (app) som logger kollektivtrafikantens bevegelser, med vektlegging av alle 

deler av turkjeden, basert på studentarbeider (SMiO, 2014b) 

 Gjennomføring av en demonstrator med logging av hele turkjeder, der kollektivtrafikanter lar seg spore, og deler 

data om sine reiser. (SMiO, 2016a) 

 Analyser av data fra demonstratoren, der en ser på muligheten for å identifisere valg av reisemåte(r), rute, 

lokalisering av evt. omstigning mellom start- og målpunkt, med stedfesting og tidsbruk knyttet til de ulike delene 

av reisen. (SMiO, 2016b) 

 Intervju med demonstrator-deltakerne både før (SMiO, 2014c) og etter (SMiO, 2016c) demonstratoren, med 

spørsmål knyttet til brukeropplevelse, holdninger til personvern og observert reiseatferd. Også de som i praksis 

endte opp med å ikke delta i demonstratoren, ble intervjuet i etterundersøkelsen  

 Sammenstilling av funn og resultater fra prosjektet (SMiO, 2016d) som grunnlag for interne prosesser hos alle 

prosjektpartnerne for å identifisere potensial for videre anvendelse av verktøy, metodikk og datagrunnlag utviklet 

i prosjektet (dette dokumentet). 

 Utarbeidelse av sluttrapport, med gjennomgang av opprinnelige prosjektmål og måloppnåelse (SMiO, 2016e). 

 Formidling av prosjektresultater, bl.a. gjennom prosjektets nettside (www.sintef.no/SMiO), der artikler, 

presentasjoner og prosjektleveranser er tilgjengelige. 

 
Prosjektet gjennomføres med støtte fra Regionalt Forskningsforn Hovedstaden (RFFH) innenfor en periode på 3,5 år, 

fra 2013 til 2016. Oslo kommune Bymiljøetaten er prosjekteier, med Ruter og Statens vegvesen Vegdirektoratet som 

prosjektpartnere. Urbanet Analyse og SINTEF er FoU-partnere. Prosjektet ledes av SINTEF. 

 

1.2 Om Arbeidspakke 7; Videre anvendelser 

Målet for denne delen av prosjektet er å sammenfatte og vurdere erfaringer og resultater som er framkommet i 

prosjektarbeidet, for å kunne identifisere muligheter og utfordringer knyttet til å framtidig bruk av resultatene fra 

prosjektet. 

Arbeidspakken består av tre aktiviteter: 

 A7.1: Sammenstilling av erfaringer fra prosjektaktivitetene 
I denne aktiviteten identifiseres muligheter og utfordringer ved framtidig bruk av SMiO-app og prosesserings-

metodikk for framskaffing av data og informasjon til bruk i planlegging, basert på erfaringer fra aktivitetene i AP2 

SOTA, AP3 Systemering, AP4 Demonstrator, AP5 Prosessering og AP6 Brukeraksept. Arbeidet dokumenteres av 

SINTEF i prosjektnotat L7.1 (SMiO, 2016d). 

 A7.2: Videre bruk - identifisering av muligheter og utfordringer 
Basert på notat L7.1 gjør alle prosjektpartnerne egne vurderinger av muligheter og utfordringer knyttet til bruk av 

nåværende versjon av SMiO-appen, samt data og informasjon som framkommer fra bruk av appen, i egen 

http://www.sintef.no/SMiO
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organisasjon. Følgende aspekter inngår i vurderingene, som dokumenteres i en PowerPoint-presentasjon for hver 

partner (L7.2): 

o Teknisk integrasjon av SMiO-appen  
o Bruk av rådata direkte  
o Prosessering av data til informasjon  
o Bruk av prosessert informasjon  
o Videreutvikling  

 

 A7.3: Arbeidsseminar basert på A7.1 og A7.2  
L7.1 og L7.2 benyttes som basis for arbeidsseminar i prosjektet. Konklusjoner, funn og innspill diskuteres i 

prosjektgruppen, og dokumenteres i prosjektnotat L7.3 (dette dokumentet). 

 

1.3 Om dette dokumentet 

Dette dokumentet er leveranse fra aktivitet A7.3, og sammenfatter prosjektpartnernes vurderinger av hvordan og i 

hvilken grad funn resultater og erfaringer fra SMiO-prosjektet kan anvendes videre.   

Dokumentet bygger på vurderinger og innspill som kom fram i og i etterkant av arbeidsseminaret, og på 

presentasjonene som var forberedt til seminaret. Disse presentasjonene er gjengitt som vedlegg i dette dokumentet.   
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2 Arbeidsseminaret 

Arbeidsseminaret ble avholdt tirsdag 3. mai 2016, hos Bymiljøetaten i Oslo. 

2.1 Program 

Program for arbeidsseminaret: 

10.00  Velkommen, ved Erlend Bjelkarøy, Bymiljøetaten 

- Presentasjonsrunde 

- Kort introduksjon til hensikten med workshopen 

10.15  L7.1 Erfaringer fra prosjektaktivitetene, ved Solveig Meland, SINTEF 

- Rask gjennomgang av hovedresultatene 

10.45 Videre anvendelser - partnernes vurderinger (ca. 25 min hver) 

- Oslo kommune (Erlend Bjelkarøy) 

- Ruter (Gylve Aftret Sandal) 

- Statens vegvesen (Tomas Levin) 

Lunsj 12.00-12.45 

- Urbanet Analyse (Ingunn Opheim Ellis) 

- SINTEF (Solveig Meland/Erlend Dahl/Jo Skjermo) 

13.45  Plenumsdiskusjon, ved Ingunn og Solveig 

- Videre anvendelsesområder og -muligheter for appen  

- Videre bruk av rådata direkte  

- Videre analysemuligheter fra data til informasjon 

- Videre anvendelsesområder for prosessert informasjon 

Slutt om lag klokken 15.00 

 

2.2 Deltakere 

Følgende personer deltok på arbeidsseminaret: 

Navn Organisasjon 

Gylve Aftret Sandal Ruter 

Jostein-Andre Nordmoen Ruter 

Marit Elin Leite Ruter 

Tomas Levin Statens vegvesen VD 

Erlend Torheim Bjelkarøy Bymiljøetaten Oslo 

Atle Dale Moen Bymiljøetaten Oslo 

Vibeke Fredrikke Rørholt Bymiljøetaten Oslo 

Ellen Andreassen Bymiljøetaten Oslo 

Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse 

Katrine Kjørstad Urbanet Analyse 

Erlend Dahl SINTEF 

Jo Skjermo SINTEF 

Solveig Meland SINTEF 
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2.3 Presentasjoner 

Alle de forberedte presentasjonene i workshopen er gjengitt som vedlegg i dette dokumentet: 

 SMiO L7.1 Erfaringer fra prosjektaktivitetene (vedlegg A) (inkluderer ikke video med kartbasert analyseverktøy) 

 SMiO L7.2 Videre anvendelser, Oslo kommune (vedlegg B)  

 SMiO L7.2 Videre anvendelser, Ruter (vedlegg C) 

 SMiO L7.2 Videre anvendelser, Statens vegvesen (vedlegg D) 

 SMiO L7.2 Videre anvendelser, Urbanet Analyse (vedlegg E) 

 SMiO L7.2 Videre anvendelser, SINTEF (vedlegg F) 
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3 Potensiale for videre anvendelse av funn og resultater fra SMiO-prosjektet  

I workshopen ble prosjektpartnerne bedt om å komme med sine vurderinger av potensiale for videre anvendelse av 

erfaringer, resultater og verktøy utviklet i SMiO-prosjektet. I det følgende oppsummeres kort partnernes innspill 

knyttet til ulike anvendelser. I tillegg er det tatt med noen vurderinger som ble etterspurt i workshopen og 

gjennomført i etterkant av denne, knyttet til spesifikke tema.  

I de dokumentene presentasjonene som ble benyttet som grunnlag for workshopen, oppsummeres resultater og 

erfaringer fra store deler av prosjektarbeidet. For å unngå unødig overlapp, tas disse resultatene med her kun i den 

grad workshopen og etterarbeidene fra denne har gitt nye eller utfyllende perspektiver.   

Hovedbudskapet fra workshopen var at det er flere åpenbare muligheter for videre anvendelser i videre aktiviteter 

hos alle av partnerne. Tidshorisonten for de ulike anvendelsene vil trolig variere fra relativt umiddelbar videre nytte, 

til er langsiktige anvendelser, og partnerne har ulike interesser knyttet til anvendelsene. Videreutviklingen må også i 

hvert tilfelle tilpasses analyseformålet. 

 

3.1 RVU-anvendelser 

Alle prosjektpartnerne har en interesse knyttet reisevanedata, enten i form av metode- og verktøyutvikling knyttet til 

selve datafangsten, analyser av de innsamlede dataene og/eller anvendelse av resultatene fra dataanalysene. 

 

Konvensjonelle reisevaneundersøkelser (RVUer) er kostbare å gjennomføre, og det blir stadig mer utfordrende å sørge 

for representativ deltakelse. Datafangst ved hjelp av sporing via mobile enheter representerer et supplement og 

mulighet for å effektivising av de datainnsamlingsmetodene som benyttes nå både for nasjonale reisevane-

undersøkelser (NRVU), sykkelundersøkelse, Ruters MIS-undersøkelser, og andre RVUer.   

 

Erfaringene fra SMiO-prosjektet har illustrert både de mulighetene og utfordringene som er knyttet til denne typen 

datafangst for RVU-formål. Bl.a. har kvalitet på posisjonsdata vært en begrensede faktor mht. å automatisk kunne 

identifisere reisemåte. Samtidig vil den teknologiske utviklingen knyttet til mobiltelefoner trolig kunne redusere disse 

problemene i fremtiden. I etterkant av workshopen er det gjennomført videre arbeid med å se på hvilke muligheter 

som ligger i den teknologien som nå kommer i de nyere versjonene av smart-telefoner, og hvordan verktøy utviklet i 

SMiO-prosjektet kan videreutvikles til å kunne nyttiggjøre seg disse mulighetene. 

 

Ved videreutvikling av en SMiO-app til bruk i RVU-sammenheng, vil en kunne hente ut informasjon om reiseaktivitet 

tilsvarende det som typisk rapporteres i forbindelse med konvensjonelle RVUer, så som: 

 Reisefrekvenser  

 Geografisk fra-til-mønster, posisjonsbasert eller med annen ønsket angivelse, f.eks. sonebasert 

 Start- og sluttidspunkt for reiser 

 Reisehensikter - basert på oppgitte favorittsteder og/eller digital kartinformasjon, evt. kombinert med utdypende 

spørsmål til bruker 

 Reisemåte - basert på fartsprofiler fra forbedrede posisjonsdata kombinert med digital informasjon om 

transportsystem og data fra sanntidssystem for kollektivtransport, og evt. utdypende spørsmål til bruker 

 

I tillegg kan en slik "RVU-app" gi detaljert informasjon om rutevalg og evt. kombinasjoner av transportmidler mellom 

start- og sluttpunkt for de enkelte reisene, noe den konvensjonelle RVU-metodikken i svært liten/beskjeden grad 

fanger opp.  

 

3.1.1 Etterprosessering og kvalitetssikring av data 

Bearbeidingen av data fra SMiO-demonstratoren til analyseklare data ble gjort ved hjelp av et kartbasert 

analyseverktøy. Dette verktøyet er beskrevet i prosjektleveranse L4.1. Dette verktøyet kan videreutvikles med utvidet 

og forbedret funksjonalitet knyttet til ulike typer informasjon og funksjonalitet. 
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Automatisk splitting av kontinuerlige sporingsdata i enkeltturer  

I et slikt kartgrensesnitt kan en for eksempel filtrere bort inaktivitet 

ved å benytte clustering-algoritmer. Systemet kan automatisk 

oppdage inaktivitet og perioder hvor man oppholder seg på samme 

sted. Turer kan renskes og eventuelt splittes opp basert på dette, for 

eksempel dersom brukeren glemte å stoppe sporing ved turens slutt, 

eller var innom butikken på veg hjem.  

I Figur 3-1 er datapunkter som har blitt markert som inaktive, farget 

røde. De to røde områdene er hhv. inne i en butikk, og etter at 

brukeren kom hjem. 

 

Identifisering av reisemåte 

Det var planlagt å benytte registrert bevegelseshastighet til å identifisere hvilken reisemåte som ble benyttet på ulike 

deler av reisen i SMiO-demonstratoren. Dette viste seg å være vanskelig, både på grunn av unøyaktigheter i 

bevegelseshastigheten og på grunn av store variasjoner i fart på grunn av kø og stopp ved lyskryss og holdeplasser.  

Data fra andre sensorer i nyere mobiltelefoner (for eksempel gyro eller akselerometer) kan benyttes til å heve 

kvaliteten på de registrerte hastighetene, noe som vil øke presisjonen på automatisk identifisering av reisemåte. Dette 

vil samtidig gjøre det letter å identifisere om fartsendringer er knyttet til holdplasser eller lyskryss, noe som også kan 

benyttes i automatisk identifisering av reisemåte. 

Innhenting av tilleggsinformasjon om turene fra brukerne 

Kartgrensesnittet kan også benyttes for å la brukerne (de som deltar i 

sporingen) selv både kvalitetssikre og gi tilleggsinformasjon om de 

enkelte turene sine. Dette kan f.eks. være å legge til kommentarer for å 

markere interessante områder, eller for å forklare inaktivitet ytterligere, 

som vi ser at "Heavy Chicken" har gjort i Figur 3-2. 

For å skaffe enda mer informasjon fra brukeren, kan det lages 

automatiske spørsmål, for eksempel: 

 Utdyping av reisehensikt 

 Hvor mange en reiste sammen med 

 Informasjon om/utdyping av reisemåte, som f.eks.: 

o Eventuelle parkeringskostnader 

o Betalingsform ved kollektivreiser 

 

Alle typene spørsmål kan være kontekst-sensitive. For eksempel trenger man ikke vise spørsmål om parkering eller 

kollektivreiser dersom det var en spasertur, og man kan stille spesifikke spørsmål dersom man ser at brukeren startet 

eller endte opp hjemme eller på et markert favorittsted.  

Slik informasjon, enten den er funnet automatisk eller fra informasjon brukeren har gitt, kan for eksempel benyttes 

for å splitte opp reisen i flere delreiser, slik som fra jobb til butikk og fra butikk til hjem. 

3.1.2 Innhenting av annen informasjon fra brukerne 

I tradisjonelle RVUer samles det også inn ulike typer bakgrunnsinformasjon om deltakerne, bl.a. om demografiske 

karakteristika knytte til personen og husholdningen vedkommende tilhører, og om vedkommendes tilgang til ulike 

transportmidler. Innsamling av denne typen informasjon kan kombineres med kartgrensesnittet, og også gjøres 

kontekst-sensitivt. Dette vil kunne gi økt fleksibilitet og en bedre mulighet til å gå i dybden på relevante enkelttema, 

enn det dagens metodikk gir rom for. 

 
Figur 3-1: Illustrasjon av sporingsdata i 

kartgrensesnitt 

 
Figur 3-2: Eksempel på tilleggsinformasjon 

om turene fra brukerne 
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3.1.3 Utfordringer ved RVU-anvendelser 

Også disse "nye" metodene for datafangst for RVU vil ha utfordringer knyttet til representativitet. Disse utfordringene 

må håndteres og vurderes i tilknytning til hver enkelt undersøkelse. Hvorvidt full representativitet er påkrevd, vil 

kunne variere avhengig av analyseformål. 

 

Bruk av sporingsdata i RVU-sammenheng vil også gi nye personvern-problemstillinger som må håndteres på forsvarlig 

vis. Selv om mange deltakere ikke har bekymringer knyttet til å gi fra seg denne typen data, vil det trolig være behov 

for å se nærmere på problemstillinger knyttet til f.eks. detaljnivå på informasjon om lokalisering av start- og sluttpunkt 

for reiser, og anonymisering av data som bevarer mest mulig informasjon for et bredt spekter av RVU-relevante 

analyseformål. 

3.2 Andre anvendelser av innsamlede data 

3.2.1 Kombinasjon med andre datakilder 

I SMiO-prosjektet ble sporingsdataene koblet mot data fra Ruters 

sanntidsinformasjonssystem (SIS). Ved en mer generell RVU-anvendelse 

vil det kunne være aktuelt å koble sporingsdata mot andre datakilder 

som f.eks. veglenkedata fra NVDB, diverse geografiske data fra Statkart, 

og værdata fra Yr. Slik kan en også for eksempel se om folk har ulike 

preferanser på regnværsdager, og hvordan biler eller busser oppfører 

seg på vegstrekninger med ulik fartsgrense, bredde og kvalitet. I Figur 

3-3 ser man for eksempel at brukeren har bevegd seg på en veg med 

fartsgrense 50 km/t, og en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 11 700. 

Statens vegvesen har også benyttet data fra SMiO-appen til verifisering 

av andre datakilder med ukjent kvalitet (Google). 

3.2.2 Andre analysetema og anvendelsesområder for SMiO-data 

Sporingsdata av den typen som SMiO-appen leverer, kan benyttes til å få mer kunnskap om hvordan 

transportsystemet benyttes, og også som grunnlag for andre typer dataanalyser enn de tradisjonelle RVU-

anvendelsene, som f.eks. mer kvalitative forhold knyttet til deler av transportsystemet.  

Datagrunnlaget kan ha ulike anvendelser f.eks. knyttet til: 

 Sykkelveier: 

o hvor folk sykler, hvilken hastighet? 

o grunnlag for incentiver i form av konkurranse - mot seg selv, kompisen, ... 

o "ønskesykkelruter" - evt. i kombinasjon med data fra andre kilder (Strava o.l.) 

o fartsmodell for sykkel 

 Gangruter: 

o kartlegging av snarveier 

o valg av på- og avstigningsholdeplass ved hhv. turens start og slutt 

o analyser av adkomst til holdeplasser - Universell utforming  

 Møteplass-/knutepunktsanalyser: 

o studier av bevegelsesmønster, vurdering av møblering etc. 

o lokalisering av holdeplasser og knutepunkt 

 Trafikkanalyser: 

o trafikantenes tilpasninger til endringer i transporttilbudet 

o trasé-, reisemiddel og evt. linjevalg før/etter tiltak 

o detaljert info om reisens forløp mht. rute, evt. omstigninger og tidsbruk under veis etc. 

o framkommelighetsundersøkelser (I følge Oslo kommune er det behov for ny metode i PROSAM) 

o geografiske fartssoner for gang- og/eller sykkeltrafikk; for å kunne besvare spørsmål om "hvor godt fungerer 

byen?" 

 
Figur 3-3: Eksempel på kobling mot 

vegdata 
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 Validering og/eller forbedring av:  

o ruteplanleggere 

o fartsmodeller 

o rutevalg i transportmodeller 

o reisedata fra andre kilder 

 

Andre sensorer på mobilen (for eksempel gyro eller akselerometer)  kan benyttes til å heve kvaliteten på 

sporingsdataene, som da bl.a. kan benyttes som til å : 

 studere kjøremønsteret til sjåføren 

 oppdage hvor det skjer brå akselerasjon eller nedbremsing 

 se etter brå ristebevegelser, som kan tyde på hull i veien (eller fartsdumper) 

 analysere bevegelsesmengden for å kunne bestemme om brukeren satt eller stod om bord på bussen 

 beregning av CO2-utslipp, energibruk, helseeffekter 

 

I kartgrensesnittet som benyttes til analyser av sporingsdataene, kan 

en velge hvordan turen skal representeres på kartet. I Figur 3-4 

varierer både farge og størrelse på registreringspunktene med 

hastigheten, så man kan tydelig se at syklisten bremset ned (fra ca. 18 

km/t til 10 km/t) i høyresvingen midt på kartet.  

 

3.2.3 Bruk av sporingsdata i sanntid? 

Ruters framtidsvisjon inkluderer et etterspørselsdrevet transporttilbud, der bl.a. informasjon om passasjerbelegg og 

samarbeid med andre aktører som f.eks. bildelings- og -utleieorganisasjoner og selskap kan være aktuelt. Sanntids 

sporingsdata kan tenkes å inngå i denne sammenheng. For denne typen anvendelser vil det bl.a. være en rekke 

utfordringer knyttet til håndtering av dataene som det ikke har vært rom for å se nærmere på i prosjektet.  

 

3.3 Videre anvendelse/utvikling av verktøy utviklet i prosjektet 

Oslo kommune ser at den utviklede appen kan ha mange bruksområder. Erfaringene både mht. brukerbelastning og 

informasjonsinnhold i datafangsten knyttet til de to app-versjonene (enkel og kompleks) vil være nyttig å bygge videre 

på, sammen med erfaringer mht. nytte av "tilleggsinformasjon" som brukerdefinerte favorittsteder. For Oslo 

kommune kan det administrative verktøyet som er utviklet i SMiO-prosjektet, med kartbasert modul for håndtering, 

filtrering og analyse av sporingsdata være nyttig bl.a. for Trafikkagenten (www.trafikkagenten.no) som de har utviklet 

for elever i grunnskolealder (6-16 år).   

For Ruter er ikke selve SMiO-appen det viktigste, men analysemulighetene og anvendelsesområdene. Kunnskap og 

erfaringer knyttet til SMiO-appen vil uansett tas videre, og på sikt kan det være aktuelt å tenke i retning av en 

integrering med Ruters apper. Dette ligger evt. et stykke fra i tid. I lys av utviklingen i markedet for slike app-er, har 

Ruter stilt spørsmål om hva slags valg/ retning de bør gå i (f.eks. bygge selv eller kjøpe «hyllevare»). SINTEFs erfaringer 

tilsier at det trolig vil være like greit å utvikle en slik app selv. SMiO-appen er på ingen måte avansert teknisk – det å 

samle inn GPS-posisjoner og andre sensorverdier fra en mobiltelefon er enkelt. Det som tar mest tid er å tilpasse 

appen til eksisterende systemer (f.eks. å legge sporingskoden inn i en eksisterende Ruter-app), og det blir ganske likt 

enten det er egenutviklet eller ferdig hyllevare. Den største forskjellen er at når appen er egenutviklet (eller i det 

minste open source), så er det mye mer fleksibelt, og lettere å gjøre modifikasjoner. 

For Statens vegvesen vil nye løsninger mht. datainnsamling-/prosessering få økende betydning, bl.a. knyttet til  

kartlegging av infrastruktur, innsamling av informasjon fra kjøretøy og metodeutvikling. SMiO-systemet kan integreres 

hos SVV, men trenger tilpasning mht. drift. Det blir sett på som svært positivt at app-kode er tilgjengelig som Open 

source, og har tatt initiativ til bruk av SMiO-appen i andre sammenhenger: Studenter har benyttet en "sykkelvariant" 

til registrering av fartsprofiler for sykkel, og til registrering av feil og mangler i vegnettet.  

 
Figur 3-4: Eksempel på fartsanalyse i 

kartgrensesnittet 
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Også SINTEF har allerede tatt i bruk en modifisert versjon av SMiO-appen i en intern gang-/sykkelaksjon sommeren 

2016. Erfaringer fra demonstratoren viser at SMiO-appen kan videreutvikles på  flere forhold. Bl.a. er forhold knyttet 

til brukerbelastning (bl.a. avhengig av kompleksitet i appen og funksjonalitet knyttet til start og stopp for sporing) og 

kvalitet på posisjonsdata aktuelle tema for videre aktiviteter hos SINTEF. Videre vurderes tilrettelegging av økt 

brukermedvirkning ved å gi brukerne tilgang til/oversikt over egne turer i kartgrensesnitt, med muligheter til å 

kvalitetssikre og gi tilleggsinformasjon om turene som svært aktuelt. Dette kan også kombineres med integrering av 

kontekst-sensitive spørsmål om den enkelte turen og om brukeren selv, noe som vil gjøre applikasjonen mer egnet for 

RVU-formål. Dette er utviklingsområder som også Urbanet Analyse har trukket fram i sine vurderinger.  

3.4 Utfordringer knyttet til data og datafangst 

Data må være på maskinlesbare format som tillater kobling mot andre kilder/datasystemer. Det er økt 

oppmerksomhet knyttet til utfordringer og muligheter knyttet til "Store data", "Crowd-sourcing", og datautveksling 

mellom ulike aktører, både offentlige og private/kommersielle. Utfordringer knyttet til silotenkning og administrative 

barrierer, politiske beslutninger, åpne data og åpne standarder er sentrale i denne sammenheng. Begrep som Smart 

Cities trekker også opp et større lerret for tekniske løsninger, der digitale systemer skal inngå i en større helhet som 

samlet skal tjene til byens og befolkningens beste.   

Dette er også bakteppe for partnernes vurderinger av utfordringer knyttet til datafangst som demonstrert i SMiO-

prosjektet. elv om de har ulike ansvarsområder, kan aktørene ha felles utfordringer og interesser knytte til data og 

datafangst: 

 "diskret datafangst" - hva kan "tikke og gå" som kontinuerlig datafangst? 

 metoder og verktøy knyttet til crowd-sourcing og store data 

 behov for kontinuerlig produserte data "on demand" - ikke nødvendigvis med faste rapproteringsintervall 

 

3.4.1 Personopplysninger 

I forbindelse med innsamling av sporingsdata representerer personopplysninger en særlig utfordring. For å kunne 

utvikle fleksible system og verktøy som kan benyttes på tvers av ansvarsområder og analyseformål, vil det være 

ønskelig med løsninger som gir muligheter til å oppdatere informert samtykke fra brukere mht. type 

anvendelsesformål. For SVV er det uaktuelt å håndtere Person-Identifiserbar Informasjon (PII)  selv - de ønsker 

kontinuerlige, maskinlesbare data, men ikke rådata, og vil benytte en betrodd tredjepart som sanker/prosesserer data 

og som kan håndtere PII for dem.  

For Ruter er kundeorientering og aktiviteter og tiltak som kan bidra til å løse kundenes behov, sentralt. Her inngår 

betaling, håndtering av avvik og dialog med kunder. Hvordan teknologien kan bidra her er interessant, og i denne 

sammenheng er "spørrefunksjonaliteten" som ble utviklet, men ikke benyttet, i SMiO-prosjektet ett mulig bidrag. 

Samtidig som teknologibruk vurderes for å kunne "skreddersy" informasjon og reiseplanlegging for den enkelte, må 

det gjøres parallelle vurderinger knyttet til brukeraksept og personvern, og hvor langt inn i "intimsfæren" slike 

tjenester kan/bør bevege seg. 
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