Entur om AI og bruk av data
Hvordan bidra til bærekraftige reiser og byer
Sebastian Verheughe

Entur data lake

Økosystemet

Autonomous
Vehicle

En prat om alt annet enn selvkjørende biler og busser...

Om Entur - kollektivtransport & mobilitet
Et ungt selskap som resultat av jernbanereformen med oppdrag:
1

Nasjonalt aksesspunkt for offentlige data for kollektivtransport

2

Leverandør av kjernetjenster til togoperatører og fylker

3

Nasjonal reiseplanlegger (API / App / Web)

Om Entur - kollektivtransport & mobilitet
Datakilder vi har for hele landet og deler med alle:
1

Nasjonalt aksesspunkt for offentlige data for kollektivtransport

• Rutedata,

buss, tog, trikk

~60 kilder, ~4000 ruter, ~60 000 stoppesteder

• Sanntidsdata,

buss, tog, trikk, by- og sparkesykler

~25 kilder, ~1,7 M sanntids lokasjon prediksjon, ~1.4 M sanntids lokasjon

Data er bare data,
kunnskap gir verdi

AI i Entur i dag - Journey Planner (API & UX)
En tjeneste som foreslår reiseruter på tvers av hele landet og
operatører.

3

Nasjonal reiseplanlegger

Drives av en algoritme som
krever strukturerte data og regler
skrevet av mennesker for å
fungere (good old-fashioned AI)

Internet Trends 2019 Report

“

The rapid rise of gathered / analyzed digital data is often core to the
holistic success of the fastest growing & most successful companies
of our time around the world.
Context-rich data can help businesses provide consumers with
increasingly personalized products & services that can often be
obtained at lower prices & delivered more efficiently.
This, in turn, can drive higher customer satisfaction.

”

- Mary Meeker

Smartere tjenester trenger mer data...
For å levere bedre tjenester, trenger vi mer data enn transportdata
Brukerdata
Reisende

Transport
Tilbud

Kontekst

Reisemønster, e.g. fra hjem til jobb
Intensjon, hva vil brukeren
Lokasjon akkurat nå
Behov og begrensninger

Kontekstuelle data
Været, årstid, ukedag
trafikk, veiarbeid
eventer (e.g. julaften, konserter)

Et mulighet å ta det personlig...
Ruter #
God morgen Julia,
Ser ut som om du er på vei til jobb.
Ditt vanlige tog er kansellert. Du kan
fra hvor du er nå ta buss #37 til
Jernbanetorget og være på jobb
9:30.
Det vil trolig bli forsinkelser i kveld
når du pleier å dra hjem pga en
konsert med Beyonce. Forslag: dra
hjem 16:30 så bør du være hjemme
til normal tid.
God plan

Flere opsjoner

For å levere trenger vi:
● kjenne ditt reisemønster
● kjenne din lokasjon
● kjenne din intensjon nå
● kjenne transport ruter,
real-time data, & on-demand
● Kjenne annen kontekst data:
vær, eventer, etc.

Utfordringer vi ser i økosystemet
fragmenterte brukerdata - alle vil eie dialogen med kunden
Norge er et marked, og reisende ønsker å reise på tvers av operatører og
fylkesgrenser. Men med fordelt ansvar for kollektivtransport rundt i landet og flere
togoperatører, vil det være vanskelig å ha gode brukerdata og personalisering av
tjenester. Alle vet kanskje litt, men vi kan ikke bruke data på tvers til å skreddersy
våre tjenester og informasjon til bruker slik det er i dag.

vanskelig og kostbart - mange regioner med like behov
Å lage gode løsninger basert på data, for brukere, operatører, og regioner er ikke
trivielt. Det krever høy kompetanse og mye ressurser og tålmodighet, noe som ikke
alle er like tilgjengelig for alle. Datadeling er første steg, men med så like behov på
tvers av regioner og operatører kommer vi kanskje lengre med å også dele
innsikt og smarte tjenester

Utfordringer vi ser i økosystemet
uklare roller - hvem skal eller bør gjøre hva i økosystemet?
•
•
•
•
•

Mange parter - hvilken rolle skal de forskjellige partene ta?
Hvordan fort avklare dette når det dukker opp nye behov eller muligheter?
Hva bør ansvarsfordeling mellom operatører og offentlig etater være?
Hva bør lages nasjonalet, hva gir mening å gjøre regionalt?
Hvordan unngår vi det er brukerne som blir lidende?

makt-ubalanse - offentlig og private aktører
•
•
•
•
•

Private aktører blir sittende med innsikten og grensesnittet mot brukere
Hvor mye ansvar og oversikt bør det offentlige sitte på?
Hvilken risiko tar vi ved å overlate “big data” til private aktører?
Hva bør det offentlige investere i, og gjøre for å ha god nok kontroll?
Hvordan unngår vi at private aktører sitter med for mye makt?

Hvor AI kan brukes i denne sektoren

AI 1

Brukerstøtte (nå)

AI 2

Operasjonell transportstøtte (i dag)

AI 3

Strategisk planlegningsstøtte (fremtid)

AI for å fjerne friksjon / anbefale ved reiseplanlegging, reise og support

AI for on-demand, predikere forsinkelser / sikkerhetsproblemer, fraud...

AI til å planlegge nettverk, hvordan plassere ruter best, hvor on-demand

Hvor innsikt kan brukes i denne sektoren

IN 1

Brukerinnsikt

IN 2

Operasjonell transportinnsikt

IN 3

Strategisk planlegningsstøtte - regioner / stat

Dekningsgrad, kvalitet, på nasjonalt, regionalt og individuelt nivå

Innsikt om situasjonsbilde nå, trafikkavvikling i dag, kvalitet levert etc.

Innsikt i reisemønstre, dekningsgrad, kvalitet, demand vs supply

Mobility, innovasjon og konkurranse
Mange konkurrerende aktører i et
område og en on-demand model
er en annen situasjon.
Ved å samle inn data, kan e.g. byer
enklere se hvordan utvikling skjer,
lære raskere, og støtte innovasjon
bedre.
For operatørene, kan dette brukes til
å flytte enheter til områder hvor det er
lite dekning og tydelig demand.

Sparkesykler i Oslo - real-time snapshot

Styrende faktorer som driver utviklingen
Miljø
E.g. dynamisk prising - forutse dårlig luftkvalitet og redusere pris på kollektivtransport
Kombinerte tjenester, for å la bilen stå (e.g mobility, on-demand for last-mile)

Kostnader
E.g. dynamisk lading - når er det billig å lade elektriske busser? Battery-swap?
Felles tjenester / infra

Effektivitet (people mover)
E.g. se på reisemønster og trigge folk (> demand), gjøre det lett (< friction) og
tilgjengelig transport (> supply)

Democratize data - En data platform for sektoren
Kan vi dele infrastruktur i sektoren for å håndtere data lettere?
DP1

Felles innsikts-platform på tvers av sektoren

DP2

Felles data-platform på tvers av sektoren

Pre-populert med grunndata om transport og relevant kontekst-data

Mulighet til kombinere datakilder, lage nye dataset - støtte AI og tjenester

Dette er ting store private bedrifter som Schibsted gjør globalt, og
noe det offentlige kan gjøre felles (innen en sektor primært)

Rollen til regulering av økosystemet
Data i siloer hindrer verdiskapning, regulering av datadeling åpner muligheter.
Det er verdt å i alle fall diskutere om vi bør regulere mer deling av data enn nå.
Deling av all transportdata (inc IoT)
Inspirert av GDPR (faktisk), hva med å sette krav til at all systemdata deles innen
økosystemet (det offentlige i alle fall), spesielt innen denne sektoren. Bør også gjelde
ikke standardisert data, som likevel kan deles med skjema for bedre støtte innovasjon
Deling av brukerdata
Vi kan levere mye bedre tjenester for brukerne hvis vi tar et klarere eierskap til
brukerdata som genereres innen offentlig sektor (transport / mobilitet). Både kunne
sette krav til deling mellom offentlige aktører, og fra private operatører (tog, buss,
sykkel etc) på anskaffelse (men ikke på tvers av de private operatørene).

Hva Entur kan bidra med og hvorfor
1.
2.
3.
4.

Entur - allerede en data-hub for strukturerte data for hele Norge
Kompetansetilgang og størrelse, kan støtte alle regionene
Economies of scale, omtrent samme jobb for en eller flere
Entur har et nasjonalt mandat og stabil rolle, gir trygghet.

Entur har som klart mål å jobbe mer med analytics / AI fremover, og
er åpne for å bidra på flere av disse mulighetene hvis ønsket
AI 1
AI 1

AI 2

AI 3

IN 1

IN 2

IN 3

DP1

DP2

Oppsummert
Vi bør lære å kjenne brukerne og omverdenen bedre, deres
reisemønster ende til ende, unike behov, hva skjer der de er.
Vi bør se hele Norge som et marked, på tvers av administrative
grenser og operatører, og gjøre det lett å planlegge og reise
Vi bør tenke på hele data økosystemet, ikke bare AI, også innsikt,
data platform, deling og reguleringer, ansvar og samarbeid etc.
Vi bør vurdere felles tjenester, begrenset tilgang til kompetanse,
høy kompleksitet og kost, samt felles behov er grunner for å vurdere

Spørsmål?

