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Høring – Medietilsynets rådgivende uttalelse vedrørende NRKs søknad om å 

innlemme Trafikkportalen i allmennkringkastingsoppdraget 

 

Vi viser til Kulturdepartementets brev av 13.07.2011 om ovennevnte. Viser også til 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) tidligere uttalelse i 

Medietilsynets høring, der vi gjorde oppmerksom på viktigheten av at alle offentlige 

data som gjøres tilgjengelig gjennom dette prosjektet må gjøres tilgjengelig for alle, 

samtidig og på like vilkår. 

 

Vi ønsker heller ikke denne gangen å kommentere hvorvidt en slik trafikkportal bør 

være en del av NRKs allmennkringkasteroppdrag eller ikke.  

 

At offentlig informasjon som hovedregel skal være gratis tilgjengelig er forankret i Soria 

Moria II-erklæringen, samt i rundskriv P 5/2010 om fellesføringer for 2011. 

Tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data har et klart verdiskapingspotensial. 

Dette potensialet som er spesielt tydelig når det gjelder trafikkdata. Et godt eksempel 

på dette er mobilapplikasjoner med sanntidsdata om kollektivtrafikk. Mangel på 

standardiserte, nasjonale trafikk- og rutedata i maskinlesbare formater har vært et  

hinder for vekstmulighetene og markedspotensialet knyttet til nettbaserte 

trafikkopplysningstjenester. 

 

Som vi presiserte i vår uttalelse til Medietilsynet er NRK, som allmennkringkaster, i en 

god posisjon til å etterspørre rådata fra forvaltningen. NRK har som kjent allerede lagt 

ned arbeid i å samordne ulike offentlige virksomheter og har bidratt til at 

trafikkinformasjon publiseres i maskinlesbare formater. Dersom NRKs søknad avslås, 

bør det iverksettes tiltak for å sikre en videreføring av det konkrete arbeidet som har 
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blitt satt i gang knyttet til det å tilgjengeliggjøre rådata, slik at det som allerede er gjort 

ikke blir bortkastet. 

 

FAD vil ikke komme med nærmere vurderinger i forhold til støtteregelverket på dette 

stadiet. Dersom Kulturdepartementet mener det er grunnlag for å innlemme en ny 

trafikk- og ruteportal i NRKs allmennkringkastingsoppdrag mener vi det er 

hensiktsmessig at dette drøftes nærmere med oss. 

 

Konkurransetilsynet har vært forelagt saken etter kringkastingsforskriftens § 6-3 tredje 

ledd.  

 

Tilsynet anser at trafikkportalen vil ha en betydelig negativ innvirkning på eksisterende 

kommersielle aktører som tilbyr eller er i ferd med å utvikle nettbaserte 

trafikkoppysningstjenester, samt nettportaler som konkurrerer med nrk.no. Tilsynet 

anser at nettbaserte trafikkopplysningstjenester har et betydelig markedspotensial og 

gode vekstmuligheter, og det er sannsynlig at slike tjenester vil bli tilbudt av 

kommersielle aktører dersom aktørene hadde hatt tilgang til nødvendige rådata.  

 

FAD har ikke noe å bemerke til Konkurransetilsynets vurdering av 

konkurransevirkningene av den foreslåtte NRK-tjenesten. 

 

Med hilsen 

 

 

Michel Midré (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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