
For spørsmål om Entur appen,  
ta kontakt med:

Mari Flaaten
mari.flaaten@entur.org
918 59 006

For spørsmål om formidling  
av billetter fra ditt selskap i  
Entur appen, ta kontakt med: 

Hanne Nettum Breivik 
hanne.nettum.breivik@entur.org 
950 80 662

Entur-app/web 
– hele Norges reiseplanlegger

Det finnes mange gode løsninger for planlegging og kjøp av kollektivreiser  
i Norge. De fleste virker innenfor avgrensede geografiske områder og/eller  
på spesifikke transportmidler. Som et supplement til disse løsningene, 
lanserer Entur en nasjonal reiseplanlegger for hele Norge. I Entur appen 
er kollektivtilbudet i hele Norge samlet i en app/webside – med alle typer 
kollektivtransport inkludert.

Entur reiseplanlegger er spesielt egnet når:

Entur appen er statlig finansiert, helt uten reklame eller brukerbetaling. Den om- 
fatter alt kollektivtilbud i Norge, det vil si alle tog, buss, trikk, t-bane, ferge – og 
flyruter. Løsningen er helt nøytral og har ingen bindinger til selskapene som tilbyr 
reiser. Appen tar utgangspunkt i det mest effektive reiseforslaget for den reisende.

Hvilke reiser har appen og hvor kommer dataene fra?

På oppdrag fra staten samler Entur inn rutedata for all kollektivtrafikk i Norge. 
Dette er offentlig tilgjengelig informasjon som alle kan hente fra Entur, og som 
også benyttes i appen. Det er de ulike kollektivselskapene som er ansvarlig for  
å sende inn korrekte rutedata. Entur jobber tett med kollektivselskapene for å få  
så gode data som mulig – på vegne av hele kollektivsektoren og til hjelp for alle 
som reiser kollektivt.

Hvilke billetter selges i Entur appen?

Entur tilbyr ingen kollektivreiser selv, men formidler kollektivbilletter på vegne av 
kollektivselskapene. De billetter som selges i Entur appen, formidles etter avtale 
med kollektivselskapene som trafikkerer strekningen. Det er et mål for Entur å tilby 
«one-stop-shopping» av alle kollektivreiser på ett og samme sted. 

Smidig utvikling – med stadig nye muligheter

Det jobbes med stadig ny funksjonalitet i appen, og det vil komme jevnlige 
oppdateringer i løpet av 2018. Blant annet utvidet muligheter for billettkjøp.

 – Når man bryter sitt vanlige reisemønster
 – Når man ikke er kjent i området 
 – Når man skal planlegge en reise som har flere etapper 
 – Når en strekning trafikkeres av flere operatører og man vil vurdere alle tilbud.


