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Endring av yrkestransportloven og jernbaneloven - Svar på høring 

Viser til Samferdselsdepartementets høring av 11.02.2017 vedrørende forslag til endringer i 

yrkestransportloven og jernbaneloven. Vegdirektoratet støtter de fremlagte lovforslag. 

Lovforslaget vurderes til samlet sett å bidra til å sikre et regelsett som stiller harmoniserte 

nasjonale krav til overlevering av reiseinformasjon og bruk av billetteringsløsninger i all 

kollektivtransport. Vi har følgende innspill: 

Pålegg om salg av billetter og mellom to eller flere virksomheter omfatter i høringsforslaget 

kun jernbane. Stortinget gjorde den 17. juni 2014 anmodningsvedtak om at det skulle 

etableres en nasjonal ordning med tilbud om elektronisk billettering for sømløse 

kollektivreiser over hele landet, i samarbeid med de ulike aktørene. En slik ordning 

innebærer at også de andre kollektivaktørene må omfattes. 

Grunnet teknologisk utvikling er det viktig at lovverket legger til rette for at felles 

retningslinjer oppdateres over tid, og at involverte parter implementerer endringer i egne 

systemer innen en gitt tid. Hvis ikke vil det kunne oppstå stor spredning i hvilke teknologier 

de enkelte parter har tatt i bruk, noe som vil hindre sømløshet for kunden. 

I yrkestransportforskriften er det tre paragrafer som bør ses samlet, §28 - ruteplan, §29 - 

takster og §30 - billettering. Lovendringen er primært fokusert på §§28 og 30, men bør 

også omfatte §29. §29 bør endres slik at det etableres hjemmel for å sette felles rammer for 

hvordan takstregulativer bygges opp og sette krav om innsending av takstinformasjon på 

felles format. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne vise priser og gi mulighet 

for sammenhengende billettering. Følgelig vil tilsvarende gjelde for skinnegående transport. 

Vegdirektoratet synes dette er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å få til gode 

nasjonale løsninger med stor verdi for dem som reiser kollektivt.  
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