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Vi viser til departementets høringsbrev datert 29.2.2016 og takker for muligheten til å gi innspill og 

kommentarer til grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029.  

 

1. Kort om Microsoft 
Microsoft samarbeider med myndigheter og virksomheter i transportsektoren over hele verden og  

bidrar til at disse aktørene drar nytte av teknologiutviklingen på en målrettet måte. Tusenvis av 

teknologiselskaper over hele verden bygger løsninger for transportvirksomheter basert på Microsofts 

teknologi. Microsofts misjon er å sette alle virksomheter og individer i stand til å utrette mer. Dette er 

et uttrykk for Microsofts posisjon som plattformselskap, som innebærer å tilby virksomheter og 

enkeltpersoner en bred teknologisk basis av blant annet skytjenester, stordata- og analyseløsninger, 

samhandlingsløsninger og produktivitetsteknologi, som de i sin tur kan benytte for å finne bedre 

løsninger på sine utfordringer. Som et av de ledende teknologiselskapene i verden hjelper Microsoft 

virksomheter med digital transformasjon, det vil si å tenke nytt om sin egen rolle og å omdefinere sine 

kundetjenester og virksomhetsprosesser for å møte høyere effektivitetskrav og nye forventninger fra 

sine kunder. Microsoft er på denne måten en aktiv deltaker i viktige trender for transportsektoren. 

Basert på vårt globale engasjement og partnernettverk i sektoren har vi synspunkter på hva 

teknologiutviklingen vil bety for fremtidens transportløsninger i Norge. 

 

2. Teknologiperspektivet i NTP 
Grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029 er et meget grundig arbeid som gir velbegrunnet retning og 

prioritering for utvikling av fremtidens infrastruktur for transport i Norge. Vi merker oss at intelligente 

transportsystemer (ITS) for første gang har fått en fremtredende plass i et NTP-dokument. Dette er et 

meget godt grep. Vi vet fra vår internasjonale erfaring at ITS-begrepet favner over en lang rekke temaer 

som vil få stor betydning for sektoren. Eksempler på dette er i en viss utstrekning nevnt i 

grunnlagsdokumentet. 

Vi oppfatter likevel at ITS ennå ikke er blitt godt nok integrert i tenkningen om fremtidens 

transportløsninger i Norge. NTP handler fremdeles i all hovedsak om utbygging av den fysiske 



infrastrukturen. Det er nå viktig å tenke gjennom hvordan vi parallelt bør bygge ut den digitale 

infrastrukturen for å kunne understøtte nye løsninger i transportsektoren. Som ledd i dette bør vi også 

etablere fremtidsscenarioer som viser hvordan teknologi kan tenkes å spille inn, og som kan fungere 

som ledestjerner.  

Teknologiutviklingen går svært raskt, ikke minst innenfor digitale løsninger. Skytjenester er en 

vesentlig del av den digitale infrastrukturen som gjør denne utviklingen mulig. KMD har nylig publisert 

en nasjonal strategi for bruk av skytjenesteri som viser at anvendelsen av slike tjenester i det offentlige 

ikke lenger er «i det blå».ii  Microsoft oppfordrer både SD og transportetatene til å bruke KMDs strategi 

i det videre arbeidet med digitale løsninger. 

Tillit til teknologi må være grunnleggende for hvordan vi skal ta i bruk digitale løsninger i 

transportsektoren. Satsning på intelligente transportsystemer gjør det nødvendig å foreta grundige 

vurderinger av sikkerhet og personvern. Vi mener at grunnlagsdokumentet for NTP ikke drøfter dette 

i tilstrekkelig grad. Vi vil henvise til Sårbarhetsutvalgets rapport (NOU 2015:13)iii og høringssvar til 

denne fra blant annet Statens Vegvesen og Kystverket.iv 

 

3. Eksempler på digitale trender i transportsektoren  
Digitale teknologier vil ha en omfattende effekt på transportsektoren de neste årene. På områder som 

analyse og planlegging, drifts- og forvaltningsoppgaver, logistikk, verdiøkende tjenester og 

sluttbrukertjenester skjer det mye innovasjon. Vi vil gjerne benytte denne anledningen til å gi noen 

eksempler på teknologitrender og teknologianvendelser som vi mener vil være relevante i forbindelse 

med NTP. 

3.1 Tingenes internett for transport 

En mye omtalt teknologitrend er Tingenes internett (Internet of Things, IoT)v, som handler om at fysiske 

gjenstander utstyres med sensorer og elektronikk som gjør at de kan samle og sende/utveksle 

informasjon. Fordi prisene på denne type elektronikk har blitt relativt lav, vil 

infrastrukturkomponenter, kjøretøy og utstyr i stort omfang kunne knyttes sammen i et «Tingenes 

internett for transportsektoren». De store datamengdene som kan samles på denne måten vil ha stor 

betydning blant annet for analyse, prediksjon og styring av trafikk, for mer målrettet og effektivt 

vedlikehold, og for høyere effektivitet og forutsigbarhet i transportsystemer. Vi gir noen eksempler på 

dette nedenfor. 

3.1.1 «Connected vehicles»  

I Norge er det millioner av biler, lastebiler, tog, fly, båter, droner og andre kjøretøy og bevegelige 

objekter som kan bære med seg sensorer. Disse kan levere anonymisert informasjon om f.eks. 

veikvalitet, hastighet, vær og kjøreforhold til aktuelle myndigheter. Dette vil gi et svært verdifullt 

datagrunnlag. Myndigheter kan bruke informasjonen i forbindelse med for eksempel styring av trafikk 

og for analyse- og planleggingsformål. Andre kjøretøy kan motta slik informasjon i nær sanntid og gi 

føreren varsler for å gjøre turen sikrere og for å kunne planlegge en hensiktsmessig kjørerute.  

Volvo har lansert et utviklingsprogram med sikte på å omsette tilgjengelig informasjon i en bedre 

kjøreopplevelse, samtidig som prediktiv analyse skal øke sikkerheten. Volvo har også startet arbeid 

med selvkjørende biler. vi 

BMW har startet utviklingen av BMW Connected, en personlig assistent som bistår med å planlegge  

og gjennomføre reiser. Som del av dette vil assistenten hente inn sanntidsinformasjon om trafikk, 



ledige p-plasser etc. Assistenten vil også automatisk fange opp individuelle kjøremønstre og 

preferanser og lære hvordan rådene kan bli enda mer treffsikre neste gang.vii 

Toyota etablerer et eget selskap, Toyota Connected, som skal stå for utviklingen av databaserte 

tjenester som retter seg mot individer, virksomheter og myndigheter. Tjenestene skal være 

kontekstavhengige og forbedret gjennom prediksjon, slik at verden blir litt enklere for sjåfører.viii   

Helsinkis kommunale buss-selskap (HelB) har laget et system for å samle inn og analysere data fra 

sensorer i bussene, slik at de kan redusere drivstoff-forbruk, forbedre sjåførenes kjøremønster og gjøre 

reiseopplevelsen bedre for passasjerene. De har også brukt sensordataene til å finne frem til områder 

hvor det ofte er bråbremsing, slik at det kan settes inn tiltak for å gjøre reisen sikrere og mer 

behagelig.ix 

eSmart Systems leder et prosjekt kalt Connected Drone som skal utvikle et driftssikkert og 

kostnadseffektivt dronesystem som leveres som en integrert totalløsning spesielt tilpasset overvåking 

og kontroll av kraftnett. Selv om prosjektet i utgangspunktet er rigget mot nettselskap (Hafslund er et 

av nettselskapene som går tungt inn i prosjektet), så er det påfallende mange likheter med 

transportinfrastruktur.x  

Microsoft deltar aktivt i denne typen initiativer, verden over. I forbindelse med arbeid med 

selvkjørende kjøretøy er vi i tett dialog med myndigheter og standardiseringsorganer, både i Norge og 

i andre land.  

3.1.2 «Connected infrastructure»  

Også selve infrastrukturen for transport, slik som veier, skipsleder, skinnegang, signalanlegg osv., vil i 

økende grad kommunisere digitalt. Når ulike fysiske og informasjonsmessige komponenter av 

transportsystemer kobles sammen, åpnes det muligheter for å løse utfordringer på nye måter. Her er 

noen eksempler: 

Universell utforming. I England er det utviklet en digital førerhund for blinde og svaksynte. Ved hjelp 

av lyd formidles informasjon om f.eks. fysiske omgivelser. Man kan få informasjon om nærmeste 

kollektivstasjon, inkludert rutetider og avgangstider i sanntid.xi I Busan i Sør-Korea har de laget en 

løsning som hjelper gravide til å få en sitteplass på kollektivtransport uten aktivt å måtte be om det. 

Den gravide kan få en såkalt beacon, som sørger for at en rosa lampe i t-banevognen lyser når hun 

kommer i nærheten.xii 

Trafikkprediksjon. Spanske veimyndigheter arbeider for tiden med en avansert løsning for analyse og 

prediksjon av trafikk. Med en robust dataplattform i bunnen samles det inn store mengder informasjon 

som brukes i avansert modellering og analyse. Dette gir trafikkprediksjoner som kan brukes til 

myndighetenes trafikkstyring og rutevalg for trafikantene. ESRI, et selskap som spesialiserer seg på 

geografiske informasjonssystemer (GIS), arbeider med å tilby prediktive GIS-tjenester.xiii Basert på 

blant annet trafikkmønstre som man observerer over tid kan man lage beregninger av hva slags 

trafikkbilde man kan forvente på et gitt tidspunkt i fremtiden.  

Intelligent logistikk – “fysisk internett”. Det pågår nå et større initiativ internasjonalt for å utforske 

mulighetene for å lage et fysisk transportsystem etter modell av det digitale internettet. Fra norsk side 

er blant annet SINTEF og Forskningsrådet engasjert. Konseptet innebærer blant annet frakt av 

standardiserte pakkestørrelser mellom transportnoder i et geografisk nettverk, basert på intelligent 

styring. Initiativet tar blant annet mål av seg til å redusere utslippet av klimagasser og forbedre 

verdenshandelen. En viktig nøkkel for å lykkes er en internasjonal digital infrastruktur av samspillende 

IT-systemer.xiv 



Vedlikehold. Basert på sensorinformasjon, analyse og lærende systemer kan vedlikehold av 

infrastruktur og transportmidler gjøres både prediktivt og preskriptivt. Det vil si at 

vedlikeholdsprogrammer baserer seg på datainnsamling og analyse som forutser hva slags vedlikehold 

som er nødvendig, og omfatter også proaktive aktiviteter med henblikk på å forlenge levetiden og 

verdien av investeringene. Heisfirmaet ThyssenKruppxv utnytter eksempelvis sensorer i sine heiser for 

å ha et oppdatert bilde av hvilke heiser som har behov for hvilken type vedlikehold. 

Sensorinformasjonen samles i en skyløsning som også gir rike muligheter for visualisering og analyse 

av data. Dette gjør også ThyssenKrupp i stand til å forutse driftsutfordringer og vedlikeholdsbehov slik 

at driftingen av heisene kan skje rasjonelt og sikkert. London Undergroundxvi har på liknende vis 

utnyttet et stort antall sensorer som gir informasjon om tilstanden til alle viktige deler av t-

banesystemet, alt fra togsett og penser til rulletrapper og overvåkningskameraer. Sensorene 

rapporterer om luftfuktighet, temperaturer og vibrasjon, og gir advarsler i sanntid dersom en 

komponent skulle vise tegn til å svikte. Løsningen er basert på skytjenester som lar virksomheten 

analysere og lære av dataene. For London Underground betyr denne løsningen en sterk forenkling av 

vedlikeholds- og driftsprosesser. 

3.2 Tilgang til åpne data  

Åpne data har vært et satsningsområde for norske myndigheter de siste ti årene. Gjennom 

Digitaliseringsrundskrivet er alle statlige virksomheter pålagt å gjøre egnete datasett tilgjengelig for 

alle som ønsker å benytte dataene. Hensikten med dette er at offentlige etater skal legge til rette for 

innsyn, kontroll, og ikke minst verdiskaping fra slike datasett ved at aktører fritt kan lage verdiøkende 

tjenester. Slike tjenestene kan da gjerne basere seg på datasett fra flere etater. Et eksempel kan være 

en personlig reiseplanlegger basert på statiske veidata, statistiske reisetider, sanntidsinformasjon om 

trafikkhendelser og -avvik, værdata, rutetabeller for ferger, turistinformasjon og informasjon knyttet 

til en rekke spesialinteresser som kultur, natur og sport. Informasjonen kan komme fra både offentlige 

og private aktører. En slik tjeneste kan også over tid lære seg hva brukeren har for interesser og 

preferanser, og komme med forslag basert på dette. 

Den samfunnsøkonomiske nytten av verdiøkende tjenester basert på åpne, offentlige data er stor. 

McKinsey publiserte i oktober 2013 en rapportxvii om gevinstpotensialet for åpne data, og deres 

vurdering er at transportsektoren er er blant de aller viktigste områdene, med et gevinstpotensial i 

størrelsesorden 720-920 mrd. USD per år på verdensbasis. Disse effektene kommer blant annet fra 

tidsbesparelser og økt produktivitet for sluttbrukere som kan korte ned reisetider, bedre utnyttelse av 

kapasiteten i transportsystemene, bedre tilpasning av kollektivruter til faktiske reisebehov og 

optimalisering av driftsprosesser. I tillegg kan åpne data bidra til å forbedre analysegrunnlaget for 

infrastrukturinvesteringer. 

Norske transportetater har gjort noen av sine datasett åpent tilgjengelig (jf. Difis oversikt på 

data.norge.no), men vi har så langt bare sett starten på denne utviklingen. Fremover vil det være behov 

for gode måter å samle inn store mengder data fra ulike datakilder, blant annet fra sensordata. 

Dataene må håndteres og lagres, og det må etableres en robust måte å gjøre slike data tilgjengelig på 

med høy pålitelighet. Skytjenester er svært godt egnet til å løse disse utfordringene, fordi skytjenester 

raskt kan tilpasse seg de kravene til lagringsvolumer og prosessorkraft som løsningene har behov for. 

Skytjenester kan også tilby et rikt sett av innebyggete analysemuligheter som gir ekstra verdi.  

Internasjonalt fins det flere eksempler på hvordan offentlige myndigheter har laget en plattform for 

åpne data i skyen. Eksempler på dette er Transport for Greater Manchesterxviii , Transport for London 

(TfL)xix (åpne trafikkdata), Glasgow og Barcelonaxx (bredt utvalg åpne datasett). Tenketanken Future 

Spaces Foundation har laget en analyse av transportsystemene i byer over hele verdenxxi. Denne 

analysen viser at London setter gullstandarden for vellykket deling av data. Byens strategi for åpne 



data gir betydelige gevinster til innbyggere og turister, og Transport for London (TfL) anslår at apper 

bygget på slike åpne data gir brukerne tidsbesparelser tilsvarende over 1 milliard norske kroner i året. 

Samtidig har de klart å dyrke frem en kultur for innovasjon og enterprenørskap. I øyeblikket er det mer 

enn 460 apper basert på disse dataene, og 8200 utviklere har registrert seg for å få tilgang til dataene.xxii  

Verdien av åpne data kommer selvfølgelig først når dataene benyttes til noe konkret. Flere steder har 

man erfart at dette ikke nødvendigvis skjer av seg selv. Det kan være behov for at ulike miljøer gjøres 

kjent med hvilke data som tilbys og hva de kan brukes til. Derfor har myndigheter på nasjonalt eller 

lokalt nivå i mange land organisert såkalte «hackathons» eller «open data challenges» med premiering 

og publisitet for vinnerne. Dette er et virkemiddel vi bør vurdere å bruke i større omfang også i Norge. 

3.3 Mobility as a Service (MaaS), med brukeren i sentrum 

Mot slutten av tidsrammen for NTP bør vi ta utgangspunkt i at vi har bygget opp en samvirkende, 

koblet infrastruktur for transport, og at denne infrastrukturen brukes av tilkoblete fremkomstmidler. 

Forvaltning og flyt av informasjon i denne infrastrukturen må ta hensyn til sikkerhet, personvern og 

informasjonsrettigheter, men forøvrig være strukturert slik at tekniske begrensninger er minimert. Vi 

mener det er behov for at myndigheter, næringsaktører og andre interessenter samarbeider om å lage 

en felles visjon og strategi for dette. 

Mobility as a Service (MaaS) innebærer at vi tenker på transport av personer eller gods som en helhetlig 

tjeneste, uavhengig av hvilke reiseetapper som inngår i en reise. Da er det flere områder som bør 

vurderes nærmere: 

Individualisert orkestrering og optimalisering av transport. En reisende bør på en enkel måte kunne 

forstå hva som er den beste måten å komme fra A til B. Da er det behov for tilgang til informasjon, i 

nær sanntid, om alle alternativer. Sammenligningene bør også ta hensyn til hvilke krav og preferanser 

den enkelte har. Dette kan løses ved at en digital assistent, som Cortanaxxiii, arbeider på vegne av 

sluttbrukeren og bruker kalenderinformasjon til å finne reisebehovet, undersøker med ruteplaner og 

historiske data hvilken kombinasjon av transportformer som antakelig vil passe best og gjør justeringer 

i sin reiseplan basert på forsinkelser og annet.  Denne typen forenklende tjenester dukker nå opp på 

mange områder, og dette betyr at forventningene er stigende. Når først brukerne blir vant til MaaS 

med individuell optimalisering, er det vanskelig å komme tilbake til et lavere servicenivå. Det viser seg 

faktisk at folk verdsetter slike tjenester så høyt at de ofte finner sine egne måter å omgå eventuelle 

hindringer påxxiv. 

Etterspørselsstyring: Tanken om å bruke forhøyete bompengesatser i rushtid kan utvides til å bli en 

mer helhetlig strategi for å styre etterspørselen etter reiser. Avgifter kan styres dynamisk basert på 

status i trafikkbildet, historisk erfaring, forurensningssituasjon og annet. Slik kan etatene påvirke de 

reisende til mer hensiktsmessige valg av reiseform. Det bør være lett for brukeren å forstå alle 

alternativer, slik som å kjøre bil til en innfartsparkering og toget inn til jobb, å ta bussen og gå det siste 

stykket til fots, eller å jobbe hjemmefra via Skype. Informasjon om bompenger, billettpriser, 

parkeringsavgifter etc. må være tilgjengelig før reisen starter, slik at valg treffes på et riktigst mulig 

grunnlag.   

Blockchain for å muligjøre MaaS-scenarioer. De foregående scenarioene kan også knyttes sammen 

med Blockchain, som er en teknologi for å verifisere og beskytte transaksjoner og personlig identitet. 

Resultatet er et mer transparent og pålitelig system som ser ut til å få stor betydning for hvordan vi 

gjennomfører økonomiske transaksjoner, inngår kontrakter og deler data på tvers av industrier. For å 

få MaaS til å fungere, er det fornuftig å starte med å etablere en felles brukerkonto for alle ulike typer 

transport. xxv  Brukeren blir belastet via et system på tvers som ordner fordelingen mellom de ulike 



transportselskapene bak kulissene. En Blockchain-arkitektur kunne være ideelt for å sørge for at dette 

skjer på en sikker og etterprøvbar måte. xxvi   

Dugnadsånd stimulert av teknologi. Overgang til miljøvennlig transport kan til en viss grad legges opp 

som en dugnad. Men oppslutningen om en slik dugnad kan forsterkes gjennom bruk av teknologi. I 

Norge er vi tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og vi har også en befolkning som i stor grad legger 

vekt på sport og konkurranse. Vi kan utnytte dette til å få individer til å gi hverandre og 

transportetatene informasjon for eksempel når de finner noe som må utbedres. Ved å bygge inn 

“gamification” (altså å lage en brukeropplevelse som henter inspirasjon fra digitale spill) og åpen 

premiering av god oppførsel på sosiale medier kan vi gi ekstra moment i overgangen til et grønnere 

reisemønster. Mange norske byer har tatt i bruk «Fiksgatami»-løsninger, men dette kan utnyttes i mye 

større grad også i transportsektoren. 

  

4. Hva må til for å lykkes? 
Som vi har forsøkt å illustrere over, mener Microsoft at transportsektoren står foran store endringer i 

årene som kommer. Utvikling og ny anvendelse av digitale teknologier skjer i høyt tempo, og dette gir 

både muligheter og utfordringer for myndighetene. Vi vil fremheve noen viktige suksessfaktorer. 

4.1 Felles digital infrastruktur og standarder  

I den fysiske verden har jernbanens sporvidde i ulike områder hatt stor betydning for hvor enkelt 

togtransport kunne skje. Tilsvarende vil være tilfelle for fremtidens digitale løsninger. Det er svært 

viktig at myndigheter og private aktører samarbeider om å etablere felles infrastruktur og standarder 

som gjør de nye digitale løsningene mulig. Dette er et større løft enn det vi kan forvente at kommuner, 

fylkeskommuner og etater enkeltvis kan ta ansvar for, så her er det behov for et samlet grep. Vi 

anbefaler også at departementet vurderer en ny nasjonal felleskomponent i form av en plattform for 

digital samhandling, som anbefalt av en arbeidsgruppe for ITS nylig.  

4.2 Rask bekreftelse eller forkasting av nye ideer, kort vei til utprøving i større skala 

Transportsektoren vil også i fremtiden være preget av store, fysiske infrastrukturprosjekter som krever 

grundig utredninger og beslutningsprosesser, og hvor selve gjennomføringstiden også er lang. For 

digitale utviklingsprosjekter i transportsektoren vil det svært ofte være annerledes. Digitale løsninger 

kan allerede være foreldet når en tradisjonell, omfattende beslutningsprosess er gjennomført, og 

derfor er det behov for en annet, mer lettbent modus i slike sammenhenger. Det vil også ofte være 

hensiktsmessig å dra veksler på markedsaktører for å prøve ut nye ideer og konsepter.  

Disse to tilnærmingene til å gjennomføre prosjekter må kunne eksistere side om side. Vi vil oppfordre 

SD til å vurdere hvordan styringen av transportetatene, gjennom budsjetter, føringer og målstrukturer, 

kan innrettes for å understøtte begge disse modusene for utvikling. 

4.3 Innovasjonslab for smart og elektrisk mobilitet og transport 

Vi mener at det er fornuftig å utnytte markedsaktørene bevisst for å skape tilstrekkelig trykk i 

innovasjonsarbeidet. Vi anbefaler SD å invitere relevante leverandører og organisasjoner til en 

diskusjon om hvordan dette best kan rigges opp. Det er i denne sammenhengen et poeng at mye av 

den innovasjonen vi forventer oss, krysser skillelinjene mellom de enkelte transportetatene, og 

involverer gjerne både offentlige og private aktører. Det er derfor ønskelig at organiseringen av 

innovasjonsarbeidet ikke helt og holdent blir overlatt til hver enkelt transportetat, men at 

departementet sørger for at de brede perspektivene blir ivaretatt. 



En mulig løsning kan være å etablere en innovasjonslab for transportsektoren, hvor samtlige 

transportetater, øvrige relevante offentlige instanser og et bredt utvalg private aktører deltar. Et slikt 

miljø kunne ha som mandat å fange utfordringer, trender og muligheter, og å omsette disse i piloter 

med henblikk på rask iverksetting i større skala. Vi ser for oss at enheten har et eget budsjett for 

gjennomføring av piloter og frikjøp av ressurser, og at den har en direkte styringslinje til 

departementet. Ved at man unngår at en enkelt transportetat styrer utviklingen, kan det bli lettere å 

gå løs på temaer som spenner over etatsgrenser eller hvor perspektivet til sluttbrukere eller 

næringsinteresser er viktige.  

Vi starter ikke på bar bakke i denne sammenhengen. Ikke minst i Trondheim fins det allerede sterke 

fagmiljøer som man kan trekke veksler på. Kombinasjonen av blant annet NTNU, FoU-avdelingene til 

flere transportetater og institutter som SINTEF danner et godt utgangspunkt. I tillegg bør dette sees i 

sammenheng med virkemidler i regi av for eksempel Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

Det fins allerede organisasjoner og konstellasjoner som arbeider med en visjon for hvordan IKT bør 

utnyttes til å transformere transportfeltet i Norge, for eksempel ITS Norge og Electric Mobility. Et 

spennende initiativ i denne forbindelse er Norway Electric, som blant annet skal bidra til at Norge har 

en ledende rolle i utviklingen av bærekraftige mobilitetsløsninger. Connect Norway-konseptet fra ITS 

Norge peker også i riktig retning.  

 

5. Microsoft Norge ønsker å engasjere seg på flere måter  
Microsoft Norge har et ønske om å støtte departementet og transportetatene på flere måter:  

Microsoft Norge kan gi tilgang til erfaring fra hele verden. Det er ikke alltid enkelt å skille mellom 

«hype» og vesentlige fremskritt når det gjelder teknologi. Det kan også være utfordrende å få et godt 

bilde av hva som kan være hindre for gjennomføring av initiativer. Microsoft er et verdensdekkende 

selskap med ca 118 000  ansatte. I tillegg legger selskapet stor vekt på samarbeid med sine 

hundretusenvis av partnervirksomheter i forbindelse med prosjekter for kunder i alle bransjer verden 

over. Samlet gir dette oss mulighet for å trekke på erfaring og formidle kontakt med relevante 

myndigheter, byer og virksomheter som arbeider med initiativer som er interessante for oss i Norge. I 

2015 samlet Microsoft 43 partnere til en stor utstilling på Smart City Expo i Barcelona, som ble besøkt 

av 15 000 deltakere fra 105 land. Høsten 2016 gjentar vi dette på Nordic Edge Expo i Stavanger. Dette 

er en god anledning til å oppleve ulike aktørers perspektiver på smarte transportløsninger.  

Microsoft Norge kan fungere som katalysator for innovasjon og nyetablering av virksomheter. 

Microsoft Norge er i stort omfang engasjert med virksomheter og enkeltpersoner som ønsker å skape 

nye  bedrifter, nye jobber og nytenkning fra dagens forretningsmodeller. Vi gjør dette blant annet ved 

å gi teknisk rådgivning og bidra til å identifisere forretningsmuligheter. Microsofts program for 

oppstartsbedrifter heter BizSpark, og gjennom dette kan virksomhetene i oppstartsfasen få tilgang til 

gratis skytjenester, ressurser og rådgivning som hjelper dem til raskt å etablere det IKT-fundamentet 

de trenger for å komme i gang.xxvii Vi mener dette kan være et godt bidrag til å forsterke innovasjon og 

næringsutvikling i tilknytning til transportsektor. Følgende er eksempler på oppstartsvirksomheter som 

Microsoft støtter i Norge og som utnytter skyplatformen vår: BT Signaal, som utvikler bl.a. parkerings- 

og bompengesystemer; Zaptec, som utvikler internett-tilknyttete ladestasjoner for elbiler; Mechcrafts, 

som utvikler løsninger for å planlegge lading og parkering av elbiler; IOT Solutions, som muliggjør 

smarte transportløsninger ved å integrere systemer knyttet til buss, jernbane og t-bane; Broentech 

Solutions AS, som bygger en plattform for å samle IoT-datastrømmer fra passasjeraktivitet med 

henblikk på mer effektiv planlegging av kollektivtransport.  



Microsoft kan være en forskningspartner. Ifølge en undersøkelse av PwCxxviii er Microsoft på 

fjerdeplass blant de selskapene i verden som investerer mest i forskning og utvikling (etter Volkswagen, 

Samsung og Intel). I 2015 investerte Microsoft 11,4 milliarder USD i FoU (sammenlikningstall er for 

eksempel 6,0 mrd USD for Apple og 5,4 mrd USD for IBM). Microsofts forsknings- og utviklingsaktivitet 

spenner over en stor bredde av teknologier, eksempelvis knyttet til skytjenester, stordata og analyse, 

maskinlæring og løsninger for sluttbrukere. Det er muligheter for å trekke på sentrale FoU-miljøer fra 

Microsoft i USA når vi skal sette fart på utviklingen av intelligente transportsystemer i Norge. 
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