
   

 

  
 Oslo kommune 
 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

  
  

 

 
 

 

    

Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel 

Postadresse:   

 Rådhuset, 0037 Oslo   

    
 E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no   

 Org.nr.:   
 

 

Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep 

0030 OSLO 

 
 

   Dato:  09.03.2017  

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201700256-3 Kristen Sollesnes, 23461252/91316357 600 

 

 

 

 

ENDRING AV YRKESTRANSPORTLOVEN OG JERNBANELOVEN - 

HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE 

 

Det vises til brev datert 11. januar 2017.  

 

Intensjonen bak de foreslåtte endringene i yrkestransportloven og jernbaneloven er å legge til 

rette for standardiserte billettsystemer og reiseopplysningstjenester.  Behovet for regulering er 

aktualisert av den pågående konkurranseutsettingen av jernbanetjenester som vil kunne føre til 

flere operatører på jernbanenettet. Det er avgjørende at betalingsløsninger og reiseinformasjon 

er grunnleggende likt på tvers av operatører og kollektive transportmidler.  

 

Det er viktig at de sentrale systemene som etableres ikke er til hinder for kollektivselskapenes 

innovasjon og utvikling av nye tjenester. Erfaringer fra bompengesektoren viser at sentrale 

systemer kan stå i veien for innovasjon, effektivitet og gode lokale løsninger. Videre er det 

viktig at felles systemer ikke utformes slik at det legges begrensinger på prismodeller og 

takstnivåer, slik at fylkeskommunes rolle og myndighet som takstmyndighet utfordres.    

 

Det foreslås å gi hjemmel i yrkestransportlovens §31 for å gi forskrift om ilegging av gebyr. 

Oslo kommune mener at det bør være den som levere tjenester til kundene, i vårt tilfelle Ruter, 

som bør være medfinansiør av fellestjenestene, og ikke den enkelte operatør i Ruters 

kollektivtilbud.  

 

Oslo kommune mener at det i arbeidet med en slik forskrift må legges vekt på at brukerne som 

betaler gebyr for «elektronisk støttesystem for billettering», får innflytelse på utviklingen av 

systemet. Dette vil være en videreføring av dagens praksis innenfor rammen av 

Interoperabilitetstjenester A/S (IO), der ulike deltaker initierer og bekoster utvikling av 

komponenter/ funksjoner ved behov.  

 

Samferdselsdepartementet skriver i høringsbrevet at det skal utformes forskrifter med nærmere 

regulering av plikt til å utveksle reiseinformasjon og bruk av bestemte billettløsninger. Videre 

skal det fastsettes forskrift for fastsettelse av gebyr for utvikling av drift at elektroniske 

støttesystemer. Oslo kommune legger til grunn at nevnte forskriftsbestemmelser sendes på 

høring slik at berørte parter får mulighet til å uttale seg om de spesifikke bestemmelsene.  
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Ut over dette har Oslo kommune ingen merknader.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Lan Marie Berg 

byråd 

 

  

  

  Godkjent elektronisk 

 

  

 


