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Program for sessionen
1.

Jakob Møldrup Petersen,
Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen

Introduktion til sessionen
og til retsakt A

2.

Søren Sørensen, SFMCON

MMTIS Perspective

3.

Charlotte Vithen og Christian
von Huth, Vejdirektoratet

NAP – National Access
Point

4.

Helle Piil Rosted, Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen

Retsakt A data – hvem,
hvad, hvor, hvornår?

5.

Jens Willars, Rejseplanen

Rejseplanens bidrag til
retsakt A

6.

Daniel Rudmark, RISE

Open Mobility Data in the
Nordics

7.

Diskussion
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Retsakt A – baggrund
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Målgrupper og aktører i retsakt A

Det nationale
adgangspunkt

NAP er den centrale aktør i
retsakten. Det er via NAP, der
gives adgang til rejse- og
trafikdata samt dertilhørende
API'er og søgetjeneste.

Dataleverandører

De ansvarlige for at levere
rejse- og trafikdata til NAP'et,
herunder:
•
•
•
•
•

Transportmyndigheder
Rejseplanen
Transportoperatører
Infrastrukturforvaltere
Udbydere af
efterspørgselsbaseret
transport.

Brugere

Enhver organisation, der
anvender NAP-data:
•
•
•
•
•
•

Rejseinformationstjenester
Producenter af digitale kort
Transportmyndigheder
Transportoperatører
Infrastrukturforvaltere
Udbydere af
efterspørgselsbaseret
transport

Slutbrugere

Rejsende, trafikanter, pendlere
og turister, som har adgang til
opdateret rejse- og trafikdata.
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Centrale elementer i retsakt A
Eksempler på brugere og rejseinformationstjenester, der vil kunne anvende data fra NAP’et

med flere

Eksempler på
dataleverandører

NAP platform
Funktioner og services
Data
information

Søgetjenester

Datakvalitet og
udstilling

Statisk og dynamisk data
Ruter
Sanntid

API
Betaling

Ruter og
Pris &
ruteprodukt
ændringer

Pris og
takster

Datalever
andør

Kapacitet

Tidsplaner
og køre- Kunde
planer GDPR

Kødannelse
og uheld

Rejsetider

Infrastruktur
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Transporttyper og serviceniveauer og datastandarder
Fartplanbaseret transport (F)

Efterspørgselsbaseret transport (E)

Personlige transportmidler (P)

Luftfart, jernbane, langtursbusser, søtransport, metro og
bus
(NeTEx, TAP-TSI, SIRI, INSPIRE, IATA SSIM)

Shuttlebus, taxi, delebilordning, samkørsel, billeje,
cykeldeleordning og cykelleje
(DATEX II, NeTEx, SIRI, INSPIRE)

Personbil, motorcykel og cykel
(DATEX II, INSPIRE)

Statiske data

Dynamiske data

Serviceniveau 1:
Søgning afrejsested/ bestemmelsessted (F), turplaner og beregning af turplan
(F), beregning af turplan for vejtransport (P)

Serviceniveau 1:
Forstyrrelser (A), tidstro statusoplysninger (A), status for
adgangsknudepunkter (F)

Serviceniveau 2:
Søgning mhp. stedbestemmelse (E) (P), informationstjeneste (A), gængse
takster (F), køretøjsfaciliteter (F)

Serviceniveau 2:
Passagetider, turplaner og supplerende oplysninger (A), offentligt tilgængelige
tank- og ladestationer (P) (E), disponibilitetstjek for delebiler/cykler og
parkeringspladser (P) (E)

Serviceniveau 3:
Detailforespørgselsstandard og særlige takster (F), informationstjeneste (A),
turplaner (A), beregning af turplan (A)

Serviceniveau 3:
Fremtidige, forventede rejsetider på vejforbindelser (P) (E)
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