
KRAV TIL DATAKRAV TIL OPERATØREN

Køreplansdata, som beskrevet i
afsnittet KRAV TIL DATA, skal udstilles.

Metadata, som beskriver indholdet i
de udstillede data, skal oprettes på
Dataudveksleren.

Data og metadata skal udstilles senest
den 1. december 2023.

Når data første gang publiceres på
Dataudveksleren, skal der fremsendes
en erklæring om efterlevelse til
Trafikstyrelsen.

I EU er det besluttet, at data
relevant for

rejseplanlægning med alle
former for transport skal
standardiseres og gøres

åbent tilgængelige. For dig
som fjernbusoperatør

betyder det, at du skal levere
dine køreplaner og

relaterede data i et specifikt
dataformat til

Vejdirektoratets platform for
datadeling,

Dataudveksleren.
 

Dine data skal være
tilgængelige 

senest 
den 1. december 2023.

 
 

LÆS MERE PÅ TRAFIKSTYRELSEN.DK

NÅR DATA ER UDSTILLET, SKAL
OPERATØREN EFTERLEVE DISSE
KRAV

Ved ændringer skal data opdateres
rettidigt.

Unøjagtigheder i data, som
operatøren har opdaget, eller som en
bruger eller slutbruger har meddelt til
operatøren, skal rettidigt korrigeres.

Metadata skal være opdaterede og
komplette.

Den fremsendte erklæring til
Trafikstyrelsen skal være
fyldestgørende. Hvis der udstilles nye
data eller der foretages væsentlige
ændringer til de data der udstilles,
skal der fremsendes en ny erklæring.

Operatøren er ansvarlig for at
håndtere eventuelle henvendelser om
data, f.eks. fra udviklere af apps til
rejseplanlægning eller slutbrugere på
disse løsninger.

Operatør (navn, kontaktoplysninger)

Driftskalender (specificering af
dagstyper)

Stoppesteder (navn og koordinater)

Buslinje(r) (navn og transportmiddel)

Køreplaner (afgangs- og
ankomsttider)

Tilgængelighed i bus
(kørestolstilgængelighed)

Der stilles krav om, at følgende data skal
gøres tilgængelige som XML-filer i EU-
datastandarden NeTEx:

Der stilles yderlige krav om, at
opdaterede afgangstider og driftsstatus i
realtid skal udstilles. Nærmere
information om dette vil blive
tilgængeligt i første halvdel af 2023 på
Trafikstyrelsens hjemmeside.

Bemærk, at du kun er forpligtet til at
levere data, du allerede har tilgængelige
i et maskinlæsbart format



Det er muligt at søge
økonomisk tilskud til de

engangsomkostninger, der vil
være forbundet med

udstillingen af data i de
krævede datastandarder.

Tilskud kan søges fra en pulje
til dataleverandører på 0,5 mio.
kr. med ansøgningsfrist den 15.

november 2022.

ØKONOMISK TILSKUD
KRAV TIL UDSTILLING AF
KØREPLANSDATA FOR
FJERNBUSOPERATØRER

EU-forordning 2017/1926 af
31. maj 2017 kræver, at alle

relevante data til
rejseplanlægning skal gøres
åbent tilgængelige i fælles

europæiske datastandarder
på et nationalt

dataadgangspunkt.
Formålet med dette er at
give en enkel tilgang til

data for det samlede
transportnetværk i EU, så

den rejsende nemt kan
træffe et oplyst valg af

rejseform, og som dermed
kan øge incitamentet til at

bruge alternative
transportformer til bil og fly. 

 

HVAD SIGER
LOVGIVNINGEN?

SCAN QR-KODEN, OG LÆS
MERE OM PULJEN


