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Høring - Medietilsynets rådgivende uttalelse vedrørende NRKs søknad
om å innlemme Trafikkportalen i allmennkringkastingsoppdraget

Det vises til brev av 22. juli 2011 der Statens vegvesen Vegdirektoratet blir bedt om å
komme med synspunkter på Medietilsynets uttalelse i saken.

Statens vegvesen har som del av sitt samfunnsoppdrag å være nasjonal koordinator og
pådriver for attraktiv kollektivtrafikk. Vi har siden 2005 samarbeidet med
Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene i arbeidet med å få til en nasjonal
reiseplanlegger i Norge som er konkurransenøytral og orientert mot trafikantenes behov.
Arbeidet med Trafikkportalen i samarbeid med NRK, Ruter og Trafikanten ser vi på som
et viktig og nødvendig ledd i å få til dette.

Vi vedlegger til informasjon vårt brev til Medietilsynet av 13.05.2011 med ytterligere
detaljer.

Etter medietilsynets uttalelser om at utvikling av en slik tjeneste som Trafikkportalen
ikke kan begrunnes i NRKs vedtekter, så ønsker vi å komme med noen kommentarer til
dette.

Utviklingen innenfor mobile enheter og internett-tjenester er i stor endring i takt med at
ny teknologi utvikles. Dette gir store muligheter for å utvikle og tilby nye tjenester på
helt nye plattformer og kanaler. På den bakgrunn ville det nesten vært rart om en slik
tjeneste eksplisitt skulle være nedfelt i NRKs vedtekter.

Vi mener NRK er en helt essensiell partner i utvikling av Trafikkportalen. De er en
allmennkringkaster som kan levere denne tjenesten ut til hele Norge, og er det eneste
ikke-kommersielle mediehuset i landet. Det er viktig å samarbeide med noen som har
det samme type samfunnsansvar som vi selv har, nemlig å tilby gode tjenester til alle i
Norge. NRK har i tillegg et profesjonelt utviklingsmiljø som kjenner behovet for gode
brukergrensesnitt. NRK har dessuten mye trafikkantinformasjon hos seg selv. Statens
vegvesen og NRK har i mange år samarbeidet om å nå ut med viktig informasjon om
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hendelser på vegene. Her vil vi også fremheve at NRK P1 har dekning i alle landets
tunneler. Vegtrafikksentralene kan bryte inn i sendingene. Dette er avgjørende for å
kunne komme ut med informasjon ved trafikkuhell eller andre hendelser i tunneler i hele
Norge.

Statens vegvesen utvikler datagrunnlag og en reiseplanlegger for veg som vi leverer til
Trafikkportalen. Disse tjenestene vil vi selvsagt også tilby andre aktører i markedet som
måtte ønske dette. Vi leverer allerede våre trafikkmeldinger til et stort antall medier som
bruker dette til å lage egne tjenester. Vegdirektoratet har nylig fått delegert fra
Samferdselsdepartementet ansvaret for en landsdekkende rutedatabase som vil sikre det
samme prinsippet for kollektivtrafikkdata. Gode tjenester vil aldri ødelegge markedet
hvis behovet er stort. Vi tror det er et stort behov for en Trafikkportal som synliggjør
både bil og kollektivtransport. Samtidig tror vi at det er oss og NRK i samarbeid med
Ruter og Trafikanten som er de ideelle partene for å få til en ikke-kommersiell tjeneste
som tilbys alle, også i utkantstrøkene. Andre kommersielle aktører vil kunne få de
samme grunndataene som partene her leverer inn til Trafikkportalen, slik at dette ikke
vil diskriminere noen.

Vi anbefaler derfor Kulturdepartementet å tillate NRK og utvikle Trafikkportalen i
samarbeid med oss og andre.
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