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Vegdirektoratets høringsuttalelse til søknad fra Nrk om trafikkportal

Vegdirektoratet har som del av sitt samfunnsoppdrag å være nasjonal koordinator og pådriver
for attraktiv kollektivtrafikk. Vi har siden 2003 samarbeidet med Samferdselsdepartementet
og fylkeskommunene i arbeidet for å få til en nasjonal reiseplanlegger i Norge som er
konkurranseneytral og orientert mot trafikantenes behov. Trafikkportalen har vært med å gi
dette arbeidet ny dynarnikk Vi har dessuten sett et potensial i å kombinere informasjon om
vegtrafikk og kollektivtrafikk j samme portal. En slik tjeneste vil gi samlet
transportinformasjon til trafikantene og bidra til at fiere reiser kollektivt eller velger alternativ
transportløsning.

Arbeidet har nå en avgjørende utvikling som legger til rette for snarlig realisering av dette
målet. Det er primært samarbeidet om et felles brukergrensesnirt gjennom Trafikkportalen
som har bidratt til dette, men også at Samferdselsdepartementet har valgt å rendyrke
datafangst i prosjektet for nasjonal reiseplanlegger. Vi ensker i det følgende å fremheve
forhold som relevante i forhold til etablering av Trafikkportalen og godkjenning for Nrk.

Samarbeidet med Nrk om Trafikkportalen bygger i stor grad på et langvarig og utstrakt
samarbeid med Nrk-Trafikk. De utferer formidling av livsviktig trafikkinformasjon i
lokalsendinger og riksdekkende både som RDS-TA (annonsering som kan bryte inn i
pågående sending) og RDS-TMC (datastreng som legger informasjon i GPS-navigatorer). I
tillegg er de sammen med P4 en strategisk partner for generell formidling av trafikkinfo som
også bidrar til datafangst gjennom varsling fra lytterne. Samarbeidet om Trafikkportalen scr
vi som en naturlig utvikling av dette samarbeidet til beste for trafikantene og samfunnet.

Vi anser Trafikkportalen som en samfunnstjeneste som gir et offisielt t Ibud til
reiseinformasjon blant et fremtidig mangfold av kommersielle tjenester som fritt kan utnytte
det samme datagrunnlaget og kombinere det med andre data og tjenester. Dette vil gi
verdiekninQ for trafikantene. Vi tror Trafikkportalen vil bidra til mangfoldet, til økt interesse
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for dette tjenesteområdet og til økt konkurranse. Vi anser at det er potensial for stor
samfunnsrnessig gevinst av Trafikkportalen. Det skyldes ikke minst medvirkningen fra
Statens vegvesen for vegtrafikken og Trafikanten/Ruter AS for kollektivtrafikken.

De fire partene som er med i samarbeidet om Trafikkportalen er nettopp de aktørene som kan
sikre at dette blir realisert med tilstrekkelig kvalitet. Partene har ulike roller og utfyller
hverandre godt. Det er etter vår oppfatning avgjørende at Nrk er med. De har viktig
kompetanse på trafikkinformasjon og har lenge hatt egen trafikkredaksjon, driver utstrakt
formidling av slik informasjon i dag i fiere kanaler, de har daglig tett samspill med Statens
vegvesen og aktører i kollektivtrafikken samt at de innehar ledende kompetanse på nettbasert
informasjonsformidling. Vi kan ikke se at Trafikkportalen kan realiscres som en
samfunnstjeneste uten at Nrk er med som operatør og redaktør. Da vil trolig prosjektet
strande.

Statens vegvesen driver utstrakt datafangst. Store deler av dataene er av interesse for
trafikanter og næringsliv. Etaten har lenge arbeidet for å øke kvalitet og tilgjengelighet for
disse. Vi starter i nærmeste fremtid en felles tjeneste for dataformidling. Her vil alle som
ønsker det på lik linje få tilgang til data om vegnett, trafikk, kjøreforhold og vegmeldinger
giennom en tjeneste med web-servicer og standard formater.

Datafangst for rutegående kollcktivtransport anses her i landet å være et offentlig ansvar.
Vegdirektoratet, sammen med fylkeskommunene og deres kollektivselskaper, utarbeider nå
prinsipp og virkemidler for raskere å realisere effektiv datafangst for rute- og holdeplassdata.
Dette datagrunnlaget vil gjøres tilgjengelig for alle tjenestetilbydere med reell likebehandling.
Målsettingen er å etablere datafangst og drift av en database for rutedata med tilhørende
registre som er oppdatert, pålitelig og tilgjengelig. Den skal være landsdekkende og omfatte
all rutegående kollektivtrafikk på veg, bane og sjø.

Statens vegvesen ønsker ikke selv å utvikle nye sluttbrukertjenester på området, men vi har et
ansvar for å sikre tralikantenes interesser. Det er viktig at det tas hensyn til alle typer
trafikanter, at man får tilgang til oppdatert informasjon også der trafikkgrunnlaget er lite samt
at vi oppnår konkurransenøytralitet mellom ulike transporttjenester. Derfor mener vi det er
behov for minst ett nasjonalt brukerurensesnitt (portal) hvor transportmyndigheter til en viss
grad har mulighet til å påvirke grunnleggende forhold som tjenestekvalitet, bruk av offentlig
datagrunnlag og koblingen til andre typer informasjonstjenester. Vi anser at Trafikkportalen
vil tilfredsstille disse kravene og gi brukerne tilstrekkelig funksjonalitet, kvalitet og
konkurransenøytralitet. Vi vurderer det som po'sitivt for trafikantene at det også kan utvikles
andre tjenester, eller tilsvarende tjenester som Trafikkportalen, basert på samme datagrunntag.
De mange regionale reiseplanleggerne som finnes kan fortsette. Mangfold og innbyrdes
konkurranse vil føre til generell kvalitetsheving av trafikkinformasjon og bidra til mer sikker
og miljøriktig transport.

Vårt samarbeid med Nrk, Trafikanten og Ruter om en felles trafikkportal har alleredc bidratt
tU større fokus på tilgjengeliggjøring av offentlige data og prinsippene som bør legges til
grunn. Dette vil alle potensielle databrukcre nyte godt av. Trafikkportalen vil gi trafikantene
all reiseinformasjon samlet ett sted på nettet. Portalen vil bli en nasjonal rciseplanlegger, ikke
bare for all rutegående transport, men for all landbasert persontransport. Portalen vil dessuten
gi nyttig informasjon til godstransport og annet næringsliv. Vegvesenets primære hensikt med
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deltagelse i samarbeidet er å få flere til å velge kollektiv transport. For sluttbrukeren vil det
være viktig med pålitelig og oppdatert informasjon med samme kvalitet for hele landet,
tilpasset alle typer trafikanter. For oss er det også viktig at andre tjenestetilbydere og utviklere
får tilgang til samme datagrunnlag.

Vi anbefaler at Medietilsynet tilrår godkjenning av Trafikkportalen.
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