Nasjonal rutedatabase
– alle kollektivdata samlet på et sted
På oppdrag fra staten samler Entur inn relevant data om kollektivtrafikken
fra alle kollektivtrafikkselskap i hele Norge. Dette slik at disse dataene skal
være tilgjengelig fra en kilde for alle som ønsker å benytte informasjonen i
sine reiseplanleggertjenester eller andre tjenester der kollektivreiser inngår.

Hvilke data er tilgjengelig?
Entur har oversikt over blant annet:
–– Rutetider for alle kollektivtilbud i Norge uansett transportformer
–– Avviksmeldinger for de selskap som rapporterer inn dette
–– Sanntidsopplysninger for de selskap som rapporterer inn dette.

Hvem kan bruke disse dataene?
Dataene er åpne og fritt tilgjengelige for alle som ønsker å bruke disse. Dette kan
være både kollektivtrafikkselskap og andre aktører, både næringslivsaktører og
privatpersoner. Det er et mål for Entur at kollektivdata blir så tilgjengelig som mulig
i Norge, og vi ønsker å legge til rette for at kollektivdata inngår som en naturlig del
av tjenester der en har et transportbehov. Slik kan vi bidra til å stimulere til økt bruk
av kollektive reiseformer.

Hvordan rapporteres dataene til Entur?
Kollektivtrafikkselskapene er pålagt å rapportere disse dataene til Entur i henhold
til kunngjøringsplikten*. Dette gjøres gjennom automatisk overføring av data eller
manuell registrering på en egen operatørportal. Det er det enkelte selskap som
er ansvarlig for at dataene som rapporteres inn er korrekte. Dette er kritisk for at
det datagrunnlag som Entur leverer fra seg, stemmer overens med det faktiske
kollektivtilbudet som leveres.

* Det er aktørene som har løyve til å drive kollektivtransport som er underlagt
kunngjøringsplikten og disse skal rapportere inn data iht kravene som er spesifisert
i Håndbok N801. Dette innebærer for tiden innrapportering av planlagte rutedata
for alle aktører, samt sanntidsdata for de aktører som har dette.
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