Nasjonalt stoppestedsregister
– alle stoppesteder i Norge samlet på et sted
På oppdrag fra staten har Entur samlet alle stoppesteder for kollektivtrafikk
i Norge i en database. Dette er den offisielle databasen over stoppestedene
som betjenes av kollektivtrafikk i hele landet, og brukes både av kollektivtrafikkselskap og andre aktører for å gi god informasjon og tjenester til publikum.

Registeret inneholder blant annet navn på stoppestedet, hvor stoppestedet ligger
og geografisk tilknytning, og hvert stoppested kan berikes med relevant informasjon
om f.eks. venterom, billettmaskiner, universell tilgjengelighet og andre fasiliteter på
stedet. Det er også mulig å se om det ligger en innfartsparkeringsplass eller om
det er sykkelparkering i tilknytning til stoppestedet. Ved slutten av 2017 er Nasjonalt
stoppestedsregister komplett, noe som innebærer at det er opplysninger om rundt
60.000 stoppesteder i registeret.

For spørsmål om Nasjonalt
Stoppestedsregister for stoppestedseiere, ta kontakt med:
Ben Ivar Mosfjeld
ben.ivar.mosfjeld@entur.org
926 31 709

Hvem sørger for korrekt data om stoppestedet?
Det er fylkeskommunene som er ansvarlig for å registrere stoppestedene i eget
fylke med korrekt beliggenhet og andre data. For jernbanen er det Bane NOR som
har dette ansvaret. Registeret oppdateres med en gang endringer skjer, og data
kan også legges frem i tid med gyldighetsdato fra-til. Det siste er for eksempel
aktuelt ved veiarbeid eller hendelser som gjør at stoppestedet midlertidig må
flyttes. På den måten vil de som henter data fra det nasjonale stoppestedsregisteret
kunne vise korrekt beliggenhet og gangtid/kartanvisning i sine tjenester. Det er
også mulig å hente frem tidligere versjoner av stoppestedsdata, når for eksempel
veiarbeidet er over og stoppestedet er tilbake på sin tidligere plass.

Hvem kan benytte data om stoppestedene?
Stoppestedsregisteret er offentlig tilgjengelig data til fri benyttelse for alle som
ønsker det. Dermed kan både kollektivbransjen, tredjepartsløsninger eller privatpersoner hente data fra registeret.

Hvilke data kan registreres om stoppestedene?
Det er mulig å registrere mange opplysninger om stoppestedene. For å ivareta
kundenes informasjonsbehov, er det særlig aktuelt å registrere:
–– Detaljinformasjon om plattform og stoppunkt
–– Fasiliteter på stedet
–– Ganglenker fra Open Street Map, der publikum bidrar til å tegne opp
gangrutene på - og mellom stoppesteder
–– Informasjon om innfartsparkering og sykkelparkering
–– Informasjon om universell utforming
–– Muligheter for billettkjøp på stoppestedet.

For spørsmål om tilgang til data
fra Nasjonalt Stoppestedsregister,
ta kontakt med:
Brede Dammen
brede.dammen@entur.org
907 96 684

