
Pressemelding 

FourC AS tildelt støtte til 33 millioners F&U-prosjekt på nye IT-løsninger for 
kollektivtransporten

Trondheim, Norge (10. mars 2015)  ---  Internet of Things-selskapet FourC AS har blitt tildelt støtte fra
Norges Forskningsråd til forskning og utvikling av nye teknologiløsninger for kollektivtransporten. 
Prosjektet vil presentere nye metoder og løsninger som vil gjøre det enklere for 
kollektivtransportselskaper å ta i bruk «tjenesteleveranser» («as-a-service») ved implementering av 
nye IT-løsninger. IT-løsninger innenfor kollektivtransport har lenge vært preget av lukkede og 
gammeldagse løsninger som låser kollektivselskapene til bestemte leverandører over lengre tid, noe 
som på sikt resulterer i dyre løsninger med lav innovasjonsgrad og lite nyskaping.

Prosjektet vil presentere forslag på hvordan man kan overvinne slike hindringer ved å demonstrere en åpen 
tjenesteplattform som gjør det mulig å legge inn løsninger fra forskjellige leverandører som en «tjeneste» på 
en felles datamaskin i kjøretøyet. Dette vil være på å skape en levende markedsplass som fjerner innlåsning
til spesielle leverandører, og driver innovasjon og nyskaping videre ved å tilby et levende laboratorium for 
enhver ny eller gammel leverandør som ønsker å teste ut nye løsninger uten tungvinte og tidkrevende 
maskinvareinstallasjoner.

«Vi er virkelig entusiastiske rundt dette prosjektet. Vi tror det vil flytte IT-løsninger for kollektivtransporten inn 
i en helt ny æra som vil skape store fordeler for passasjerer, transportselskaper og det offentlige -- med 
hensyn på både kost og nytte», sier Tor Rune Skoglund, adm. dir. og gründer i FourC AS.

I tillegg til selve tjenesteplattformen vil prosjektet demonstrere minst to tjenester på plattformen. Disse er i 
seg selv signifikante innovasjoner:

• En ny, sensor-basert løsning for passasjerdeteksjon som vil gjøre det lettere for kollektivselskapene 
å vite antall reisende på hver strekning, og hvordan de reisende beveger seg i transportsystemet. 
Dette vil bidra til bedre planlegging av rutenett, raskere reiser for passasjerene og mer effektiv bruk 
av kjøretøyene og av offentlige midler.

• En ny og åpen NFC-basert billetteringsløsning som bruker de nye, kontaktløse bankkortene som i 
disse dager blir introdusert av bankene – enten som «vanlig» bankkort i plast eller på mobiltelefon 
med NFC. Dette vil blant annet bety at man ikke lengre trenger spesielle reisekort, at man heller ikke
trenger å registrere seg på forhånd for å få best mulig pris for sine reiser, og at turister og tilfeldig 
reisende ikke trenger å kjøpe billett på forhånd. Dette er også et viktig bidrag til å øke sikkerheten for
sjåførene i det at kontanter kan fjernes helt fra selve bussen.

Demonstrasjonssystemene vil bli installert på 45 – 75 kjøretøyer hos to av de mest innovative 
kollektivselskapene i Norge; AtB i Sør-Trøndelag og Kolumbus i Rogaland. Flere kollektivselskaper fra andre
fylker knyttes til prosjektet som assosierte partnere.

FourC gjennomfører prosjektet i samarbeid med SINTEF, Skandinavias største uavhengige 
forskningsinstitusjon; Valyou, Norges største leverandør av TSM-tjenester og NFC-basert elektronisk 
lommebok for mobiltelefoner, og; Samport, kjent som Skandinavias mest innovative leverandør av 
elektroniske betalingstjenester.

Prosjektet åpner for at flere innovative partnere nasjonalt og internasjonalt kan få kjørt felttester på sine 
tjenestetilbud i det levende lab-miljøet.
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Om FourC AS

Startup-selskapet FourC utvikler infrastruktursoftware 
for administrasjon av distribuerte systemer innenfor 
bl.a. Internet of Things, M2M, transport, helse og 
automasjon. Firmaet har spesiell fokus på offentlig 
transport, og utvikler flere applikasjoner for denne 
bransjen. Hovedkontoret er i Trondheim, med et 
avdelingskontor i England. 
(http://www.fourc.eu)

Om SINTEF

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med 
internasjonal spisskompetanse innen teknologi, 
naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi 
utfører oppdragsforskning som FoU-partner for 
næringsliv og forvaltning, og er blant de fire største 
oppdragsforskningsinstituttene i Europa. 
(http://www.sintef.no)

Om AtB AS

AtB AS har ansvaret for å planlegge, kjøpe og 
markedsføre kollektivtjenester i hele Sør-Trøndelag 
fylke. Selskapet er registrert som AS, hvor 100 % av 
aksjene eies av fylkeskommunen. AtB ser det som 
essensielt at det forskes på og utvikles nye produkter 
og løsninger som kan effektivisere offentlig transport 
slik at den blir billigere og bedre for passasjerene, og 
for samfunnet som helhet. 
(http://www.atb.no)

Om Kolumbus AS

Kollektivselskapet Kolumbus AS har ansvar for den 
offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland, og er
100% eid at Rogaland fylkeskommune. Kolumbus er 
en pådriver for gode miljø- og kollektivløsninger. Vårt 

mål er å øke kollektivandelen, og slik bedre 
framkommeligheten og redusere miljøbelastningen 
langs veiene. Et markedstilpasset og kundeorientert 
tilbud er viktige virkemidler for å oppnå dette. 
(http://www.kolumbus.no)

Om Valyou

Valyou leverer TSM-tjenester og elektronisk 
lommebok til bankbransjen. Firmaets løsning 
markedsføres under merkenavnet VALYOU – en 
mobilapplikasjon som gjør det mulig å betale like 
sikkert med smarttelefoner som med bankkort. 
Løsningen er tilgjengelig for DNB sine kunder, og 
SpareBank1 er i pilot. Skandiabanken er i prosjekt og 
andre banker vil tilby VALYOU i 2015. Valyou eies av 
DNB, Sparebank1 og Telenor. 
(http://www.valyou.no)

Om Samport AS

Samport AS en av de mest selvsagte leverandørene 
av betalingsløsninger og terminalprodukter. Foretaket 
har cirka 50 medarbeidere og mer enn 10 000 kunder 
over hele Norden. De fleste av dem har valgt Samport
på grunn av den kundetilpassede teknologien med 
høy sikkerhet. 
(http://www.samport.no)

Om Norges
Forskningsråd

Forskingsrådet er et nasjonalt forskningsstrategisk og 
forskningsfinansierende organ. Det er den viktigste 
forskingspolitiske rådgiveren for Regjeringen, 
departementene og andre sentrale institusjoner og 
miljø med tilknytning til forsking og utvikling (FoU). 
(http://www.nfr.no)
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