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Förord 
 

Det kan konstateras att de finns starka gemensamma ambitioner att tillgängliggöra 
kollektivtrafikens data till tredjepartsaktörer I Sverige. Politiska företrädare, branschen och 
marknaden drar obevekligt åt samma håll i denna frågeställning om än med olika 
utgångspunkter, syften och i olika takt. 

Projekt Kraftsamling Öppna Data startade i augusti 2016 och har nu åtta månader senare 
landat i en gemensam målbild och handlingsplan att arbeta vidare med. Under resans gång 
har projektet haft förmånen att inhämta spetskunskap från kollegor i branschen, både i 
Sverige och i andra europeiska länder. Även politiska företrädare och myndigheter samt 
marknadens tredjepartsaktörer har varit med och på olika sätt bidragit i projektets arbete. 
Projektdeltagare från branschen och Vinnova har ställt upp med nödvändiga finansiella 
resurser. 

Vi som drivit projektet vill rikta ett stort tack till alla Er som varit med och bidragit och ser med 
tillförsikt fram emot nästa steg. 

 

Stockholm mars 2017 

 

Projektgruppen 

Projektledare: Agnetha Lund, Prospero Management AB 
Biträdande projektledare: Elias Arnestrand, Zeto AB 
Biträdande projektledare: Håkan Östlund, Samtrafiken i Sverige AB 
Senior researcher: Daniel Rudmark, RISE Viktoria 
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Sammanfattning 
 

Digitaliseringen i Sverige går bra och vi ligger på tredje plats i Europa enligt Digital Economy 
and Society Index, DESI, undersökningen för 2017. Index inom offentlig sektor drar dock ner 
vår placering. Motiveringen gör gällande att Sverige ligger över medel i Europa men i arbetet 
kring öppna data ligger Sverige efter. Mätningar som gjorts av bl.a. Open Data Barometer visa 
på liknande resultat. Detta är något som Forum för Transportinnovation i Sverige vill ändra på. 
En grundsten för att påskynda digitaliseringen inom mobilitetsområdet i syfte att bättre kunna 
hantera klimatmålen och skapa ett smartare resande i framtiden är att tillgängliggöra trafikdata 
från alla aktörer i transportsystemet. På så sätt läggs grunden för att nya smarta tjänster kan 
utvecklas av tredjepartsutvecklare. Omvärldsanalysen visar att flera globala initiativ som 
Plannerstack i Holland och Transport for London har nått kraftfulla resultat genom att 
tillgängliggöra trafikdata. Dessutom har flera nya arbetstillfällen skapats och takten i 
utvecklingen av smarta tjänster har ökat dramatiskt.  

Ett gemensamt initiativ tog form i Sverige under 2016 och projekt Kraftsamling Öppna 
Trafikdata startades samma år. Målet med projektet var att hitta en gemensam nationell 
målbild för öppna trafikdata med start i den offentliga sektorn och ta fram en handlingsplan 
med åtgärder för att realisera målbilden. Projektet delades upp i sex workshops där olika 
fokusområden bearbetades av sex regionala kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket, 
Samtrafiken och tredjepartsutvecklare. Projektet finansierades av Vinnova samt av deltagande 
branschaktörer inkind där intresset var stort av att få delta i projektet. Arbetet med en målbild 
för nationella öppna kollektivtrafikdata resulterat i fem områden med förankrade lösningar; 
datamängder och tjänster, licenser och villkor, IT-arkitektur, organisation samt finansiering.  

Under projektet gjordes en GAP-analys över vilka data som idag saknas. Fullständiga 
nationella data kring både realtid och mer utförliga tidtabellsdata, biljettförsäljningstjänster 
samt pendelparkeringsdata var några data och tjänster som idag saknas. Projektet har därför 
identifierat 12 datamängder och tjänster som kollektivtrafiken behöver tillhandahålla i sin 
helhet för att möjliggöra smarta mobilitetstjänster. Dessa inkluderar datamängder kring 
planerad trafik och realtidsinformation samt tjänster för reseplanering och biljettförsäljning.  

De licenser och villkor som reglerar vidareutnyttjande av tillgängliggjord trafikinformation ska 
harmoniseras. Tre olika typer av villkor behövs; för vidareanvändning av datamängder, för 
tillgång/access samt för biljettförsäljning.  

IT-arkitekturen innehåller en nationell utvecklarportal för tredjepartsutvecklare och en nationell 
åtkomstpunkt där samtliga 12 datamängder och tjänster tillgängliggörs. En vidareutvecklad 
version av dagens trafiklab.se kommer vara utgångspunkt för den nationella 
utvecklingsportalen. Centrala standarder mellan trafikföretag och nationell åtkomstpunkt är 
NOPTIS och BoB. Centrala standarder mot tredjepartsutvecklare är GTFS, NeTEx och BoB. 

Den organisation som krävs ska baseras på ledorden öppenhet och synlighet, 
professionalism, samskapande och samhällsnytta. Organisationen får en central roll både i att 
ansvara för de centrala tekniska lösningarna och för samverkan inom och utom branschen. 
Genom denna samverkan får de organisationer som levererar data en aktiv roll i att styra 
arbetet framåt i den centrala organisationen. Dessutom kommer respektive organisation att 
ansvara för sin dataleverans till den nationella åtkomstpunkten och egna dataleveranser 
utöver de nationella datamängder som tillgängliggörs genom den nationella åtkomstpunkten. 
Branschgruppen föreslår att denna organisation realiseras genom Samtrafiken. 

Finansiering av lösningen kommer på sikt (3 år beräknas för implementering) föreslås 
finansieras via det pågående uppdraget att inrapportera viss gemensam trafikantinformation, 
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det så kallade ”GTI uppdraget”. Fram till denna tidpunkt kommer nödvändiga projektkostnader 
finansieras genom en kombination av resurser från initialt deltagande parter, samtliga parter 
inom gemensam trafikantinformation samt genom extern finansiering. 
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Bakgrund till projektet 
 

Regeringen har politiska ambitioner att hantera klimatutmaningen, göra städerna smartare och 
möjliggöra nya lösningar för framtidens resande. Inom EU pågår arbete för att stimulera 
tjänsteutvecklingen och förenkla resandet med kollektivtrafik. Inom Sverige och Europa pågår 
projekt där ambitionen är att knyta ihop olika transportslag och skapa nya mobilitetslösningar. 

Information som främjar utvecklingen av mobilitetslösningar har identifierats som en 
förutsättning för att skapa smartare samhällen. I nuläget finns ingen aktör med helhetsansvar 
för att stimulera utvecklingen inom området med öppna trafikdata. Ett arbete med öppna 
trafikdata och öppna API:er pågår sedan en tid inom branschen, Samtrafiken och Trafiklab 
men en gemensam målbild i Sverige för ett utvecklat tillhandahållande av information saknas. 
Med trafikdata avses i detta sammanhang informationsmängder som stödjer digitala tjänster 
inom mobilitetsområdet.  

Varför öppna kollektivtrafikdata? 
I nedanstående figur sammanfattas exempel på värden som uppstår utifrån arbetet med 
öppna data och ett öppet förhållningssätt mot aktörer som vill bygga smarta tjänster baserat 
på information om kollektivtrafiken.  

 

Figur 1  Värden som uppstår i arbetet med öppna trafikdata.  

Samhälle: ekonomi och arbetstillfällen
• Nya tjänster och affärsmöjligheter
• Arbetstillfällen i producentleden
• Nya skatteintäkter från ny bransch
• Exportmöjligheter till följd av innovationer

Samhälle: hållbart resande
• Minskade utsläpp
• Mindre trängsel i storstadsregioner

Regionala kollektivtrafikmyndigheter
• Ökade biljettintäkter genom nya kanaler
• Ökad marknadsandel
• Smarta tjänster skapar förutsättningar för effektiviseringar och innovation
• Påverkar aktivt utvecklingen mot ett attraktivare kollektivtrafiksystem

Medborgare/kunder/resenärer
• Större utbud av tjänster
• Nischade tjänster som möter behov hos smala målgrupper
• Enklare välja hållbara alternativ
• Förenklar vardagen
• Enklare för tillfälliga besökare (samma tjänst som hemma)

Tredjepartsutvecklare
• Affärsmöjligheter
• Möjliggör samarbete med offentlig sektor
• Möjliggör utveckling av smarta tjänster
• Enkel tillgång till stor målgrupp av användare (hela Sverige)
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Syfte och mål 
Forum för Transportinnovation initierade projekt Kraftsamling Öppna Data med syfte att 
möjliggöra utvecklingen av smarta tjänster baserade på högkvalitativa öppna trafikdata i 
Sverige. 

Målet med projektet var: 

• Att hitta en gemensam nationell målbild för öppna trafikdata 
• Att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att realisera målbilden 

Avgränsning	
Inom ramen för projektet kommer inga tekniska lösningar realiseras. Deltagare i projektet 
kommer från den offentliga sektorn. Målbilden kommer att fokusera på vad den offentliga 
sektorn kan öppna upp för trafikdata för att nå en nationell målbild som kan möjliggör 
utveckling av smarta tjänster.  

Metod och arbetsprocess	
Projektet var uppdelat i tre övergripande faser.  

 

Figur 2 Arbetsprocess. 

Fas 1 Planering: 
Planeringsfasen påbörjades efter projektgodkännandet i augusti 2016. I planeringsfasen 
förbereddes projektet och förutsättningar skapades för nästkommande fas.  

Fas 2 Genomlysning av 6 fokusområden: 
Den längsta och resursmässigt tyngsta fasen i projektet var genomlysningen av de sex olika 
fokusområdena. Fasen påbörjades första september och pågick till mitten av januari 2017. 
Fokusområdena varierar i dignitet men varje fokusområde gick igenom nedanstående steg: 

• Förarbete, insamling och sammanställning av material 
• Detaljplanering av workshops 
• Arbetsmöten och workshops 
• Analys och sammanställning av resultat 
• Distribution och förankring av resultat till branschgrupp och styrgrupp 
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Fas 3 Konsolidering av resultat och slutrapport: 
Den sista fasen i projektet påbörjades i februari och pågick fram till sista mars 2017. I den 
sista fasen aggregerades, analyserades och sammanställdes resultaten från de olika 
fokusområdena och en slutrapport togs fram. Det slutliga resultatet bearbetades av 
branschgrupp och styrgrupp där slutrapporten formellt godkändes. 

Fokusområden 
Projektet har genomfört en genomlysning av sex olika fokusområden med intentionen att ta 
fram en handlingsplan för att realisera en gemensam målbild för öppna trafikdata nationellt. 

1. Omvärld, Resenärsbehov, Best Practice och tredjepartskartan 
Här genomförde projektet en omvärldsanalys för att identifiera vad som görs inom 
öppna data i andra områden och vad som sker i andra länder inom området. Vilka är 
resenärsbehoven som kan tillfredsställas genom tillgång till öppna data? Exempel på 
projekt/initiativ har tagits fram och analyserats. I första fokusområdet ingick även att 
identifiera tredjepartskartan kring vilka roller olika typer av aktörer har. 
 

2. Reglering och lagstiftning idag och imorgon. 
Vilka regleringar och lagstiftningar finns idag? Hur ser utvecklingen ut framöver? Detta 
har varit frågeställningar som hanterades i det andra fokusområdet. Frågeställningar 
kring hur branschen ser på lagstiftningen och vilka ambitioner de har diskuterades.   
 

3. Från kollektivtrafik till mobilitet. 
Vilka informationsmängder inom eller som angränsar till kollektivtrafiken innefattas? 
Hur skapar vi kombinerbarhet med andra datakällor? Hur skapar vi mobilitet? Dessa 
frågor diskuterades och analyserades i fokusområde tre. 
 

4. Kundlöfte till tredjepartsutvecklare och slutkunder 
I fjärde fokusområdet låg fokus på tredjepartsutvecklarnas behov. Vad behövs för att 
de skall kunna erbjuda sina tjänster till konsumenterna, dvs. vilket kundlöfte behöver 
vi kunna ge? Vilka kontaktpunkter och stödfunktioner behöver olika typer av 
tredjepartsutvecklare? Hur stimulerar vi innovationer genom tredjepartsutvecklare? 
 

5. Tekniska format och utlämningsmetoder 
Femte fokusområdet fokuserade i stor utsträckning på tekniska frågor kring format 
och metoder för att lämna ut data. Andra delar som berördes var geografiska omfång 
för olika datamängder, centraliserade eller decentraliserade lösningar. 
 

6. Organisation, finansiering, hållbarhet och kontinuerlig framdrift. 
I det sista fokusområdet gick vi igenom frågor kring organisatoriska förmågor. Hur ser 
en tänkbar organisation ut? Hur skall detta finansieras? Hur skapas en framdrift som 
säkerställer att ny teknik, nya datakällor och nya krav hanteras?   

Projektorganisation  
Projektorganisationen bestod av fyra delar med olika funktioner. Projektet var organiserat för 
att säkerställa framdrift, förankring och samtidigt i möjligaste mån vara oberoende från olika 
särintressen.  

Projektgrupp 
Projektet leddes av projektgruppen som består av två externa konsulter, en representant från 
Samtrafiken och en senior forskare från RISE. Arbete som projektgruppen utfört är till exempel 
förberedelser inför workshopar, moderering av workshopar, omvärldsbevakning, analys av 
resultat och sammanställning av rapporter. Projektgruppen består av projektledare Agnetha 
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Lund (Prospero Management), biträdande projektledare Elias Arnestrand (Zeto), Håkan 
Östlund (Samtrafiken) och Daniel Rudmark (RISE Viktoria). 

Branschgrupp 
Branschgruppens funktion har varit att aktivt delta i workshopar och arbetsmöten samt 
förankra och stämma av frågeställningar och resultat internt i de egna organisationerna. 
Branschgruppen har bestått av Trafikverket, Trafikförvaltningen SLL, Västtrafik, Skånetrafiken, 
Jönköpings länstrafik, Östgötatrafiken, Kollektivtrafikmyndigheten region Uppsala (UL) samt 
Johan Nilsson (utvecklare av bland annat Sthlm Traveling) som representerat 
tredjepartsutvecklare.  

Styrgrupp 
Styrgruppens funktion har varit att styra projektet och verka för att det genomförts enligt 
uppdragsgivarens intentioner. I styrgruppen ingår Filip Kjellgren som adjungerad representant 
från Forum för transportinnovation (beställare av projektet) och Per-Erik Holmberg från RISE 
Viktoria samt representanter med ledande befattning från Trafikförvaltningen SLL, Västtrafik, 
Skånetrafiken, Trafikverket och Samtrafiken. I styrgruppen finns dessutom en representant 
från regeringens innovationsråd; Darja Isaksson.  

Referensgrupp 
Projektet har under arbetets gång stämt av framdriften i arbetet med referenskommittén för 
Informationssamverkan som bedrivs i Samtrafikens regi och består av representanter från 
Samtrafikens ägare. 

   

 

Figur 3 Projektorganisation Kraftsamling Öppna Data. 
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Tidplan 

Varje fokusområde har behandlats i en workshop där branschdeltagare ingått. Efter två 
workshops har resultatet sammanställts och behandlats av styrgruppen som enats om ett 
gemensamt resultat. Under varje workshop har en styrgruppsmedlem varit närvarande och 
haft en inledning om respektive fokusområde. Styrgruppens beslut har återmatats in i nästa 
workshop för att säkra kontinuerlig framdrift och för att säkra kvalitén i varje workshop.  

 

Figur 4 Översikt över projektets tidplan. (SGM: styrgruppsmöte. WS: Workshop. Område 1-6: 
Fokusgruppsområden.) 

 

Angränsande initiativ 
Det pågår många projekt både i Sverige och internationellt som handlar om eller angränsar till 
utvecklingen av smarta tjänster inom mobilitet. Många initiativ har starkt stöd av offentliga 
aktörer. På nationell nivå är intresset stort från regeringen och Vinnova samt 
Energimyndigheten.  

Ett av delmålen i regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en 
öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. I linje med denna målsättning får nu 
Riksarkivet i uppdrag att förenkla för de som vill vidareutnyttja öppna data. Uppdraget omfattar 
bland annat att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen öppna data finns och att 
bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet. 

På europeisk nivå finansieras många initiativ från forskningsprogrammet Horizon 2020 som 
bl.a. innefattar smarta mobilitetstjänster.  
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Drive Sweden  

Drive Sweden är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram (SIP) som finansieras av 
Energimyndigheten, Formas och Vinnova och syftar till att ta tillvara på̊ möjligheter och 
adressera de utmaningar som kan uppstå̊ i en framtid med automatiserade transportsystem. 
Arbetet bedrivs i fem s.k. workstreams: Samhälle, System och tjänster för mobilitet, 
Individuella transporter, Kollektiva transporter och Godstransporter.  

Regeringens initiativ – framtidens resor och transporter  

Regeringen har under hösten 2016 etablerat en samverkansgrupp kring framtidens resor och 
transporter. Ett av åtgärdspaketen är kombinerad mobilitet i stor skala.  

UITP och UITP Combined Mobility Platform  

UITP delger på̊ uppdrag av sina medlemmar kunskap och erfarenhetsutbyte och publicerade 
under våren 2016 en s.k. Policy Brief där man fastställer att PTA (Public Transport Authorities) 
bör ta en aktiv roll i framväxten av det viktiga området kombinerade mobilitetstjänster. I januari 
2017 publicerade de också̊ en Policy Brief kring självkörande fordon.  

Nationell strategi och handlingsplan för ITS 

Trafikverket utvecklar tillsammans med Transportstyrelsen, Vinnova och ITS Sweden en 
strategi och handlingsplan med ambitionen att göra Sverige internationellt framstående inom 
ITS. Strategin formulerar 10 områden som gemensamt ska bidra till en färdriktning för svensk 
utveckling av ITS fram till år 2020. Ett av dessa områden är ”Mobility as a Service (MaaS)”.  

MaaS Alliance  

Maas Alliance är ett offentligt-privat partnerskap vars syfte är att skapa grunden för en 
gemensam strategi för Maas, och att möjliggöra de stordriftsfördelar som krävs för ett 
framgångsrikt genomförande i och utanför Europa. Det huvudsakliga målet är att underlätta för 
en enda öppen marknad och full utbyggnad av Maas tjänster. Arbetet drivs av ERTICO.  

Swedish Mobility program  

Samtrafiken drev under 2016 projektet Vitt papper på uppdrag av Samtrafikens styrelse. 
Projektet Vitt papper hade som syfte att föra branschen och Samtrafiken in i framtidens 
resande där alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om det idag kallas 
kollektivtrafik eller inte. I detta arbete skapades en ny definition av kombinerade 
mobilitetstjänster; Tjänster som underlättar att med olika transportsätt ta sig från en plats till en 
annan.  

Swedish Mobility Program är en fortsättning på projektet Vitt papper och innebär att 
Samtrafiken får en roll som samordnare med en bredare definition av kollektivtrafik, 
"persontransporter med delade resurser". Vidare skall Samtrafiken agera som integratör för 
kombinerade mobilitetstjänster.  

Relevanta pilotprojekt 

I Sverige pågår och planeras ett flertal forsknings- och utvecklingsinitiativ kring smarta 
mobilitetstjänster. Flera av dessa har ett behov av öppna datamängder och tjänster för att 
kunna genomföras. iMove är ett EU-projekt där syftet är att utveckla och testa MaaS-tjänster i 
flera EU-regioner och jämföra olika angreppssätt. Västtrafik är en av de svenska parterna. 
Dencity är ett projekt i Frihamnen i Göteborg där fokus ligger på att skapa nya 
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mobilitetstjänster vid nybyggnation med mycket färre parkeringsplatser än vad som är 
standard. EC2B i Region Skåne syftar till att erbjuda paketerade mobilitetstjänster med fokus 
på ökad hållbarhet. Civitas Eccentric i Stockholm är en MaaS-pilot i Hammarby Sjöstad. 
Projektet Hämta drivs av Blekingetrafiken där privatpersoner agerar chaufförer som 
komplement till kollektivtrafiken. Samtrafiken genomför i bred samverkan pilotprojektet Cykel i 
kollektivtrafik som syftar till att göra data om möjlighet att medföra cykel och kombinera bike-
sharing vid kollektiva resor tillgängligt för tjänsteutveckling  
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Omvärld 
 

Det var inte längesedan man inte var överens om huruvida internet och digitalisering skulle 
revolutionera samhället eller inte. Numer råder dock bred koncensus om att digitalisering både 
förändrar det samhället vi lever i och hur vi lever i det och att digitaliseringen kan ses som en 
ny dimension. Digitaliseringen finns närvarande inom stora delar av vår vardag i tid och rum 
men påverkar oss även på en abstrakt nivå.  

Idag kan vi peka på flera exempel från verkligheten där den digitala revolutionen påverkat vårt 
sätt att leva. Som exempel kan nämnas tjänster som Netflix, Uber, Tesla, Waze med flera där 
inte minst näringslivet sedan en tid tillbaka har insett vad som är på väg att hända och söker 
nya samarbetspartners i syfte att ligga i framkant. Detta gäller även inom områdena fordon 
och transporter där vi idag kan se helt nya, och för inte så länge sedan otänkbara samarbeten, 
växa fram. 

 

Figur 5 Transition towards mobility services. Magda Collado, RISE Viktoria.  
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Sverige var tidigt en digital spjutspets i världen inte minst tack vare bredbandsutbyggnaden 
och hem-PC initiativet. Om vi ser på Sverige och vilket avtryck vi har ute i världen så är vi 
dock väldigt små. Tio miljoner invånare är ur ett omvärldsperspektiv inte att se som ett land 
utan mer som en storstad. Detta innebär att den svenska marknaden är mycket liten i ett 
internationellt perspektiv. En nationell strategi och målbild för öppna data är en grund för att 
kunna få en global närvaro. 

 

Figur 6 Total world population = 6,446,131,400. 1 grid square = 1 million people 

 

I internationella mätningar avseende digitaliseringsgrad ligger vi fortfarande högt upp på 
rankingen förutom när det kommer till offentlig sektor och öppna data där vi istället tappar mot 
andra länder.  

I den senaste DESI-undersökningen 20171 ligger Sverige på en tredje plats. Sverige får höga 
poäng inom alla områden. Sverige är bland de mest högpresterande länderna i världen och 
utmaningen är att ständigt kunna förbättra den redan höga graden av digitalisering. Det som 
drar ner värdet och gör att vi ligger efter bland annat Danmark och Finland är att Sverige 
saknar en tydlig strategi inom offentlig sektor för öppna data. I övrigt ligger dock Sverige över 
genomsnittet i EU inom digitalisering av offentliga tjänster. 

                                                        

1 DESI = Digital Economy and Society Index 2017. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
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Figur 7 Digital Economy and Society Index 2017.  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden 

 

 

Figur 8 Open Data Barometer 2015. Sverige offentlig sektor jämfört med England. 

En anledning till att Sverige tappar kan vara att vi jobbar för mycket i silos med bristande 
samverkan. Detta gäller både mellan offentliga organ och mellan det offentliga och 
näringslivet. Den svenska förvaltningsmodellen genomsyras av att ”Vi högst upp inte kan 
bestämma vad politiker och tjänstemän regionalt och lokalt skall göra” samtidigt som de får 
svårt att genomföra saker utan direkta och tydliga uppdrag.  
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För att få effekt behöver olika typer av samverkansprojekt komma till stånd så att alla med en 
röst kan stå enade om vilken riktning och lösning vi ska arbeta mot. Ett viktigt sådant 
samverkansområde är att hitta lösningar där data kan flöda obehindrat mellan våra olika 
aktörer i samhället. 

På nationell nivå har därför en rad initiativ startat såsom ”A challenge from Sweden”2, Mistra-
programmet3 och regeringens digitaliseringspaket4 i syfte att skapa förutsättningar för 
digitaliseringens fortsatta utbyggnad och många av dessa initiativ kan härledas ur 
gemensamma EU initiativ. 

Europa  
Inom delar av Centraleuropa finns trängande behov av nya lösningar för persontransporter. 
Även miljöfrågor driver på arbetet inom detta område. Ett av de EU initiativ som har som syfte 
att lösa detta är det arbete som styrs av ITS Direktivet, Intelligent Transport Systems 
(2010/40/EU). Ett av fokusområdena handlar om tillgängliggörande och utbyte av 
multimodaldata och linkingservices mellan EU-länder. Då Sverige är en del av EU-samarbetet 
kommer resultatet av detta arbete och följande EU-akter inom området implementeras i 
svensk lagstiftning löpande.  

Hela transportnätet och alla trafikslag, både offentliga och kommersiella, omfattas med en 
stegvis implementering till och med 2023. Detta datum är dock inte fastställt i och med att det 
ännu inte finns något beslut. Arbetet ligger ca 1 år efter tidsplan men troligtvis så kommer det 
att finnas ett beslut till hösten 2017. Förslaget innehåller även rekommendationer på 
standarder för format och regler om vidareutnyttjande. Förslagen bedöms inte komma att 
innehålla krav som Sverige inte klarar av att hantera. En svårighet med arbetet i ett 
övergripande EU perspektiv är att de olika medlemsstaterna har olika utgångspunkter. Detta 
leder till att vissa stater kommit väldigt långt med det akterna har för avsikt att reglera medan 
andra stater har en lång väg att gå. 

Vad avser Norden och tillgängliggörande av trafikdata så tas en mängd initiativ. I Finland har 
Tekes, motsvarigheten till svenska Vinnova, startat ett projekt liknande detta projekt med 
ambitionen att standardisera och tillgängliggöra trafikdata och biljetter för tredjepartsaktörer. 
Som stöd för detta arbete har även den finska regeringen beslutat att säkerställa skyldigheten 
att tillgängliggöra trafikdata genom ny lagstiftning som skall implementeras under 2017.  

I Norge har staten startat Entur AS som är ett nytt statligt bolag bestående av NSB:s tidigare 
försäljnings- och tjänsteutvecklingsdelar. Bolaget har även fått ansvaret att samla in, förvalta 
och tillgängliggöra all trafikdata för kollektivtrafiken i Norge. 

I Danmark finns sedan länge Rejseplanen A/S med uppgiften att samla in och tillgängliggöra 
trafikdata i den nationella reseplaneraren. Rejseplanen A/S tillgängliggör sitt reseplanerar-API 
till tredjepartsaktörer via Rejseplanen Labs.  

Kollektivtrafikbranschen och framtidens mobilitet 
Bilen har idag många fördelar gentemot andra alternativ och står idag för ca 80% av samtliga 
persontransporter. Det är ofta den bekvämaste, tryggaste och enklaste lösningen för många 

                                                        

2 https://sverigesinnovationsriksdag.se/digitalscenen/a-challenge-from-sweden 
3 http://www.mistra.org/aktuellt/nyhetsarkiv/2016-06-16-40-miljoner-till-mobilitet-med-fokus-pa-
beteenden-och-it-tjanster.html 
4 http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/12/digitaliseringen-av-offentlig-sektor-ska-nu-
snabbas-pa/ 
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resenärer men samtidigt också en mobilitetsförsäkring. Bilen är m.a.o. en kostsam 
mobilitetsförsäkring som de flesta ändå anser sig ha råd med. 

Samhället har en uppgift att lösa både miljöproblem som problem med trängsel i tätbefolkade 
områden. Studier visar på svindlande framtida trängselkostnader om inte nya 
persontransportlösningar kommer fram. I Storbritannien räknar man med trängselkostnader på 
300 miljarder pund de närmaste 16 åren5. Även Sverige, och då främst Stockholm, ligger högt 
på det internationella trängselindexet trots en relativt väl utbyggd kollektivtrafik. Många menar 
därför att "peak car" är nära förestående och att nya lösningar måste få mer utrymme. 

 

Figur 9 RMI September 2016 - Rocky Mountain Institute. Peak Car Ownership in the United 
States will occur around 2020 

I syfte att lösa problemen med miljö och trängsel kan i nuläget tre stora trender inom 
transportsystemet identifieras.  

1. Elektrifiering. Fordon går ifrån att drivas av fossila bränslen till att i allt högre grad 
drivas av el.  

2. Automatisering. Tekniken för självkörnade fordon finns redan och en stor mängd 
exempel och pilotprojekt är igång.  

3. Tjänstefiering. Att äga blir mindre och mindre attraktivt samtidigt som efterfrågan på 
tillgång till tjänster blir mer och mer populärt.   

Elektrifieringen kommer framöver ha en stor påverkan vad avser persontransporternas 
miljömässiga påverkan på samhället och då inte bara vad avser utvecklingen av bilar utan 
även utvecklingen av fordon inom kollektivtrafiken. 

                                                        

5   INRIX and the Centre for Economics and Business Research - http://inrix.com/press-
releases/traffic-congestion-to-cost-the-uk-economy-more-than-300-billion-over-the-next-16-
years/ 
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Utifrån ett mobilitetsperspektiv är det dock i nuläget tjänstefiering som främst kommer att 
påverka utvecklingen av framtidens mobilitet. Skall bilens breda användning kunna brytas 
måste resenärerna erbjudas fullvärdiga alternativ i sitt dagliga resande där olika transportslag 
kombineras och löser hela resan för resenären. Detta kräver i sin tur helt nya tjänster 
baserade på tillgång till tillförlitliga trafikdata tillsammans med andra aktiviteter vad gäller till 
exempel policys och infrastruktur.   

Behov tredjepartsaktörer 
Tredjepartsaktörernas intresse och behov finns inom samtliga av ovan tre nämnda trender. 
Projektets inriktning är dock främst att skapa möjligheter inom trenden tjänstefiering.  

För att skapa nya lösningar för framtidens persontransporter finns en tydlig koppling till 
tillgången till öppna data, så som trafikdata och biljettlösningar. Tredjepartsaktörer beskriver 
själva digitaliseringsrevolutionen inom transportbranschen som en tsunami. Tillgängliggjorda 
data gör det möjligt att kunna sy ihop lösningar och erbjuda den totala mobila friheten.  

Sverige sitter på en nationell skatt av offentlig information där delar av denna skulle kunna 
nyttjas för utveckling av bland annat nya persontransporttjänster.  Många multimodala 
reseplaneringstjänster som är populära ute i Europa finns inte i Sverige på grund av bristande 
datatillgång6. Zoomar vi ut och tittar på Europa så ser vi rätt tydligt vilken typ av tjänster man 
kan få när data är tillgänglig.  

Under projektets olika workshops har tredjepartaktörer involverats i syfte att lyssna på deras 
behov. Det har då framkommit att det viktigaste för att utveckla nya tjänster för person-
transporter är tillgång till trafikdata. Om trafikdata öppnas upp och tillgängliggörs så kommer 
innovation av sig självt med nya lösningar för resenärernas behov som följd.  

Tredjepartsaktörer vill att kollektivtrafikbranschen ska se på tillgängliggörande av trafikdata 
som en del av den service man tillhandahåller sina kunder. Tillgängliggörandet av trafikdata 
bör därför standardiseras och tillgängliggöras i syfte att förenkla nyutveckling av tjänster. 
Vidare eftersöks biljettstandarder i form av t.ex. 90 minuters biljetter, dagsbiljetter och 
månadsbiljetter som betyder samma sak oavsett försäljningskanal och operatör.  

Förutom att standardisera och tillgängliggöra datamängder och tjänster för tredjepartsaktörer 
så finns det även behov av gemensamma resegarantier mot resenär och gemensamma 
integrationslösningar. Data bör brytas ned i små beståndsdelar så att den enklare kan 
kombineras med annan typ av data. Att enbart tillhandahålla API:er för exempelvis en färdig 
reseplanerare ger mindre förutsättningar för utvecklare att arbeta med sin innovation och 
kunna få fram riktigt bra mobilitetstjänster.  

Resenärsbehov som adresseras genom öppna data 
Resenärernas transportbehov är starkt kopplat till lösningar som kan lösa deras problem att 
förflytta sig på ett smidigt sätt. Möjligheten att ta sig från A till B på snabbast och enklast 
möjliga sätt är dock bara ett behov ur ett resenärsperspektiv.  

För resenären finns det en mängd andra behov som bidrar till valet av transportsätt. Behöver 
det handlas på vägen? Ska man på afterwork? Kan jag ta cykeln med mig på tåget? Var finns 
det en pendelparkering någonstans och finns det plats där på morgonen när jag kommer med 

                                                        

6  Exempelvis Tripgo och Ally 
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min bil? Det finns idag en mängd data/information som är intressant ur en resenärs synvinkel 
och som bidrar till vilket val av transportsätt man väljer.  

Det bilen löser för många idag är främst behovet av en smidig lösning första och sista delen 
av resan ("first and last mile"). Ingen av kollektivtrafikens lösningar idag klarar av att lösa detta 
lika bra som bilen. För att skapa ett alternativ till bilen krävs därför nya lösningar för ett 
attraktivt sömlöst resande där även första och sista delen av resan inkluderas. För att detta 
skall ske behöver det utvecklas tjänster som kombinerar dagens kollektivtrafik med andra 
typer av persontransporter och för detta krävs tillgång till offentliga trafikdata. 

Medborgarens behov i förhållande till trafikdata inskränker sig dock inte enbart till 
mobilitetstjänster, det vill säga persontransporttjänster med delade resurser, utan även en 
mängd andra tjänster där persontransporter utgör en del av ett erbjudande. 
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Nationella och internationella exempel 
 

Organisationer som tillgängliggör data 
Under projektets genomförande har olika aktörer involverats i syfte att ta reda på vad som 
händer inom området i andra länder samt hur långt dessa har kommit i sin utveckling med att 
tillgängliggöra data till tredjepartsutvecklare samt hur detta har påverkat tjänsteutvecklingen 
inom området. 

Transport For London 

En av dessa aktörer är Transport For London (TFL). Målet har varit att för sina kunder skapa 
möjligheter till ett optimalt utnyttjande av Londons persontransportsystem samt att uppnå 
ekonomiska synergier och innovation. Tillgängliggörandet har präglats av transparens mellan 
TFL, deras resenärer och tredjepartsaktörer.  

Efter samråd med olika aktörer etablerades en “Transparens strategi” som fastställer TFL:s 
avsikter inom området. Genom att vara öppna och transparanta får TFL aktiva kunder och 
intressenter som kan hålla dem till svars genom rak offentlig input vilket bidrar till bättre 
beslutsfattandet och ökad kvalitet. Strategin engagerar företag, ideella organisationer, 
akademiker/forskare och andra att göra transporterna i London bättre. 

TFL arbetar enligt principen "eat your own dogfood", vilket innebär att den information de 
tillgängliggör är densamma som de själva använder sig av. På detta vis tillförsäkras att den 
data TFL släpper har samma kvalitet som de själva anser att den bör ha. 

 

Figur 10 Transport for London organization. 

Tillgängliggörandet har medfört en rad olika konsekvenser, inte minst kostnadssynergier. 
Bland annat genomför TFL endast egen tjänsteutveckling i mindre utsträckning. Denna utförs 
numer istället till största del av tredjepartsaktörer. Detta har bland annat medfört en rad 
nyutvecklade trafikinformationslösningar som också TFL använder sig av. TFL har dock ännu 
inte öppnat upp sitt data för biljettförsäljning. 

Business at a glance
Keeping London moving, working and growing 
to make life in our city better

How we report on our business

Finances at a glance*

Grants
£2.5bn

Use of 
borrowing
and cash
reserves
£1.4bn

Fares
£4.6bn

Other
income
£1.1bn

63%
spent on running the
network every day.

37%
spent renewing

and improving the
network through

one of the largest
capital investment

programmes
in Europe.

Crossrail
grants
£1.0bn

Sources of funds

£10.6bn

*Based on full year 2015/16

Buses

Roads

Other

Underground

Rail

Facts and figures*

Total costs* 
(excluding depreciation)

Total fares*

£0.8bn
(8%)

£0.4bn
(4%)

£6.3bn
(59%)

£1.5bn
(14%)

£1.6bn
(15%)

▀ Operating costs

▀ Crossrail▀ Capital renewals ▀ Net financing
▀ New capital investment

£0.5bn
(11%)

£1.5bn
(33%)£2.6bn

(56%)

▀ Underground ▀ Rail ▀ Buses

Total: £4.6bn Total: £10.6bn

900
Total number 
of trains on the 
TfL network

9,200 Total number 
of buses on the 
TfL network

6,300
Total number of traffic 
signals that TfL operates

TfL-operated 
highways

580km
TfL-operated Rail and 
Underground routes

650km
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Deloitte uppskattar att tredjepartsaktörernas utvecklade löningar medfört tidsbesparingar 
motsvarande £ 30m- £ 116m per år. Vidare att ca 1000 årsarbetstillfällen skapats hos 
tredjepartsaktörer i London som en följd av att data tillgängliggörs7.. 

Plannerstack 

Ett ytterligare exempel kommer från Holland där det är lagstadgat för transportföretagen att 
tillhandahålla trafikdata vilket sker via en portal som administreras av Plannerstack. 
Plannerstack är ett företag sprunget ur en tävling utlyst 2008/2009 av det Holländska Ministry 
of Infrastructure and Environment med syfte att få fram fem olika plattformar som tar tillvara 
och förädlar befintliga trafikdata på bästa sätt. 

 

 

Figur 11 Plannerstack Hollands modell för öppna data. 

Plannerstack tar hand om och förädlar öppna data som transportföretagen tillhandahåller. 
Trafikdatat erbjuds sedan till tredjepartsaktörer. All trafikdata är samlad på ett ställe, NDOV 
(national data base public transportation information), och är fritt för vem som helst att nyttja. 
Lösningen erbjuder både färdiga tjänster och rådata. Från och med 2016 finns även API:er för 
biljettjänster tillgängliga. 

Mobilitetstjänster som konsumerar data 
I dagsläget finns ett antal färdigutvecklade tjänster på marknaden som (delvis) bygger på 
offentliga trafikdata. Nedan presenteras ett urval av de tjänster vars företrädare projektet fört 
diskussioner med. Projektet har bland annat tittat på två fullvärdiga mobilitetstjänster. En 
svenskutvecklad lösning, UbiGo, och en lösning utvecklad i Finland, WHIM. 

                                                        

7 Deloitte – Market assessment of public sector information for the Shakespeare Report, 
sponsored by the Department for Business, Innovation and Skills - 
https://www.gov.uk/government/publications/public-sector-information-market-assessment 
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WHIM - Maas Global8 

WHIM är en finsk mobilitetstjänst utvecklad av MAAS Global som erbjuder olika abonnemang 
med tillgång till olika färdmedel som kombineras i tjänsten. Sampo Hietanen, VD och delägare 
marknadsför tjänsten idag för olika städer över hela världen.  Sampo är en stark förespråkare 
för området Mobility as a service och menar att ”detta område är "The Netflix of 
Transportation" på en marknad som idag genererar totalt 10 000 000 000 000 €.9” 

 

Figur 12 Whim från Maas Global 

UbiGo10 

UbiGo är ett pilotprojekt med en svensk mobilitetstjänst utvecklad i Göteborg i samarbete med 
Lindholmen Science Park. Tjänsten är framtagen för storstadshushåll och möjliggör ett enkelt, 
tryggt, flexibelt, prisvärt och premierat vardagsresande – utan att äga bil. Kunden abonnerar 
på skräddarsydda paket med tillgång till pool- och hyrbilar, kollektivtrafik, taxi, hyrcykel etc. 
Alla i hushållet kan använda tjänsterna genom ett digitalt klippkort i mobilen. Där finns också 
appen som hjälper till att hitta och boka det bästa färdmedlet för en resa. I abonnemanget 
ingår en riktig resegaranti, en bemannad kundtjänst och bonuspoäng för inbesparade 
koldioxidkilon som kan växlas in i varor och tjänster hos premierings-partners. Tjänsten är i 
dagsläget inte tillgänglig för resenärer men planeras att lanseras inom kort. 

 

Figur 13 UbiGo 

                                                        

8 http://maas.global/whim/ 
9  http://maas.global 
10 www.ubigo.se 
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Nya typer av reseplanerare med ambitionen att erbjuda många olika resealternativ över stora 
geografiska områden utvecklas parallellt med mobilitetstjänsterna. Dessa lösningar inriktar sig 
dock framför allt på de klassiska transportslagen som buss, tåg, båt och flyg. Det finns ett 
starkt intresse från ägarna till dessa lösningar att även kunna erbjuda resenären möjligheten 
att köpa en biljett för planerad resa.  

GoEuro11 

GoEuro är en reseplanerare där du som resenär skall hitta de snabbaste, billigaste och bästa 
resealternativen med tåg, buss och flyg till resmål i hela Europa. Idéen är att du skall hitta allt i 
en sökning. Idag samarbetar GoEuro med cirka femhundra partners och kan i sin 
reseplanerare erbjuda sina kunder 3000 flygplatser, 10 000 busstationer, 20 000 tågstationer 
och 30 000 unika destinationer. Delar av erbjudandet kan även bokas och köpas via GoEuro. 
GoEuro expanderar kontinuerligt och söker hela tiden nya partners. 

 

Figur 14 GoEuro 

Citymapper12 

Citymapper är en reseplanerare byggd för pendlare och deras dagliga behov när de reser från 
A till B. Ägarna hävdar att Citymapper erbjuder resenären de bästa rutterna baserat på den 
bästa datakvaliteten som finns att tillgå. Citymapper är OTP lösning (Open Trip Planner) där 
tredjepartsutvecklare med flera kan utveckla och förbättra lösningen med hjälp av verktyg 
utvecklade och tillhandahållna av Citymapper.  

 

Figur 15 Citymapper 

ResLedaren 

ResLedaren13 är en svenskutvecklad mobilapp för iPhone och Android som gör det så lätt 
som möjligt för så många som möjligt att resa i kollektivtrafiken. Den liknar en vanlig 
reseplanerare, men har flera extrafunktioner. Till exempel smarta påminnelser om när det är 

                                                        

11 www.goeuro.com 
12 https://citymapper.com/stockholm 
13 http://www.resledaren.se 
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dags att gå hemifrån, vad du ska ha med dig och när det är dags att plinga. ResLedaren är en 
hjälp för samtliga resenärer, men speciellt utvecklad för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning. 

 

Figur 16 Reseledaren 

STHLM Traveling14 

STHLM Traveling är en reseplanerare till Android för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. 
Appen är utvecklad av Johan Nilsson på Markupartist och lanserades ursprungligen för 
Stockholm och har senare utökats till andra städer. Appen lanserades 2009 och är idag 
översatt till 13 språk och en av de populäraste reseplanerarna i Stockholm. Användare kan 
enkelt planera sina resor, hålla sig uppdaterad på störningar och se när nästa buss går. 

 

 

 

 

Figur 17 Sthlm Traveling, Reseplanerare i Stockholm 

Res i Sthlm 

Res i STHLM är en reseplanerare för kollektivtrafik i Stockholms län.  Tjänsten utvecklades 
ursprungligen av Eric Nilson men ägs och utvecklas idag av Nobina. Tjänsten finns för både 
iOS och Android.  

Figur 18  Res i Sthlm –  Reseplanerare i Stockholm 

                                                        

14 http://markupartist.com 
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Google Transit15 

Google transit är samlingsnamnet på Googles tjänster som möjliggör reseplanering med 
kollektivtrafik i en rad av olika tjänster från Google. Ett exempel är Google maps där resenärer 
ser var närmaste busshållplats ligger, hur ofta bussarna går och var bussen stannar. 
Resenärerna kan också skapa en vägbeskrivning som innehåller kollektivtrafiksalternativ. 

Google transit använder sedan 2011 GTFS-filer från Trafiklab för Sverige. Idag saknas till 
exempel nationell realtidsinformation i GTFS Realtime-format, vilket gör att viss funktionalitet 
som finns globalt inte är aktiverad i Sverige.  

 

Figur 19 Google maps med reseplanering för kollektivtrafikagstiftning 

 

Politikernas ambitioner inom området är tydliga. I den förvaltningspolitiska propositionen 
(2009/10:175) framgår att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att 
tillgodogöra sig informationen som finns hos kommunala och statliga myndigheter.  

Syftet är att förbättra förutsättningarna för att nya och innovativa digitala tjänster ska kunna 
utvecklas i samhället. Genom att tillhandhålla statsförvaltningens information och digitala 
tjänster i standardiserade format ges möjlighet till företag och organisationer att kunna 
använda informationen och tjänsterna för utveckling av egna tjänster (Se även ”Strategi för 
elektronisk förvaltning - Med medborgaren i centrum, 2012”). 

Genomgång tillämpliga lagar och dess applicering kring öppna data  
Juridiken inom området skär en del på tvären och har traditionellt inte hanterats som en enhet. 
E-delegationens arbete och råd 2009–2015 utgör en vägledning inom området.  

                                                        

15 http://www.google.com/transit 
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Krav på inlämning av trafikinformation – GTI (Gemensam Trafikantinformation) 

Kollektivtrafikföretagens skyldighet att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt 
system för trafikantinformation styrs av: 

1. Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 4 Kap. 2:a och 4:e §.  
2. Förordning (2011:1126), Regeringens bemyndigande till Transportstyrelsen. 
3. TSFS (2012:2), Transportstyrelsens föreskrifter om vad som skall samlas in och 

vem som skall samla in trafikinformationen. 

Företag som driver kollektivtrafik ska till Samtrafiken i Sverige AB lämna information om sitt 
trafikutbud, innehållande: 

• Linjer 
• Typ av färdmedel 
• Hållplatser 
• I förekommande fall bytespunkter 
• Tidtabeller 

Reglerna avseende krav på inlämning av trafikinformation är tillämpliga på både offentlig och 
kommersiell trafik. Reglerna anger ej något krav på att informationen skall tillgängliggöras för 
andra, tex tredje part. 

Tillgång till information 
Rätten att få tillgång till offentlig information regleras i andra kapitlet Tryckfrihetsförordningen 
(TF), den så kallade handlingsoffentligheten eller offentlighetsprincipen.   

• En allmän offentlig handling skall alltid lämnas ut så länge den inte innehåller 
sekretesskyddad information.  

• Utskriftundantaget i TF gör att skyldigheten att lämna ut offentliga handlingar 
enbart omfattar utskrifter (papper). Det finns ingen rätt att få informationen som 
digitalt.  

• Myndigheten får dock lämna ut information även i digital form. I det fall en offentlig 
myndighet väljer att lämna ut information digitalt så blir personuppgiftslagen 
tillämplig. Personuppgiftlagen begränsar inte utlämning i enlighet med TF men ett 
tillgängliggörande av informationen digitalt måste vara förenligt med de tämligen 
strikta reglerna i personuppgiftslagen. 

• Utlämnande av information med upphovsrättsligt skydd skall alltid ske enligt TF 
(Se dock nedan avseende vidareutnyttjande av upphovsrättsligt skyddad 
information).  

Inga lagar eller regleringar anger i dagsläget några krav på tillgängliggörande av 
trafikinformation digitalt. Ett lagstadgat krav på tillgängliggörande av trafikinformation digitalt 
samt en utökad inlämning av trafikinformation skulle dock kunna hanteras genom uppdatering 
av Förordning (2011:1126) och Transportstyrelsens föreskrifter (2012:2).  

Givet att målet är att samla in och tillgängliggöra så mycket trafikinformation som möjligt ser 
inte projektet några hinder att uppnå detta utifrån dagens lagstiftning och regleringar.  
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Figur 20 Tvingande jämfört med frivillig utlämning. 

Vidareutnyttjande av tillgängliggjord information 
PSI – Lagen 

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-
lagen) reglerar vilka villkor myndigheter får ställa upp för vidareutnyttjande av information som 
tillgängliggörs. Bland annat begränsas myndigheters avgiftsuttag (marginalkostnad är 
huvudregel).  Lagen innehåller krav på att inte diskriminera olika mottagare av informationen 
samt krav på transparens. Detta uttrycks i lagens 8 §:  

”Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke-diskriminerande för jämförbara 
kategorier av vidareutnyttjande. Villkoren får inte i onödan begränsa möjligheterna till 
vidareutnyttjande.” 

Personuppgifter 

Personuppgiftslagen (1998:204) reglerar behandling av personuppgifter. Personuppgifts- 
begreppet är vitt (jfr. t.ex. information som kan kopplas till en resenär eller en förare) och kan 
medföra svåra rättsliga bedömningar. Lagen blir som ovan nämnts enbart tillämplig när 
myndigheten lämnar ut information digitalt. 

Immaterialrätt/Upphovsrätt 

Myndighetsinformation kan omfattas av upphovsrätt eller databasskydd. Inga begränsningar 
att tillgängliggöra enligt TF. Vidareutnyttjande av upphovsrättsligt skyddad offentlig information 
hanteras med hjälp av licenser. 

Kommande lagstiftning – EU-akter 

Utvecklingen av EU-akter för tjänster inom kollektivtrafiken styrs av ITS Direktivet, Intelligent 
Transport Systems (2010/40/EU). Ett av fokusområdena handlar om tillgängliggörande och 
utbyte av multimodaldata och ”linking services” mellan EU länder. 
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Kommande akt/-er kommer att ställa krav på bl.a:  

• Nationell åtkomstpunkt med sökfunktion  
• Statiska och historiska data. 
• Gäller både för myndigheter och privata aktörer. 
• Möjlighet till gemensam åtkomstpunkt  
• Öppet API 
• Metadata – Dock finns det ingen generell standard på metadata 
• Data tillhandahålls via nationell profil  

 

Exempel på data som skall tillhandahållas initialt:  

§ Adresser 
§ POI (Points-of-Interest) 
§ Bytespunkter (stationer, hållplatser mm) 
§ Tidtabeller 
§ Fordon anpassade för PRM (Persons with reduced mobility) 
§ Möjligheter till ledsagning 
§ Vägnät, cykel- och gångvägsnät, järnvägsnät 
§ Bil och cykel “sharing stations” 
§ Information hur man kan köpa biljetter 
§ Uppgifter om biljettpris 
§ Information om speciella biljettprodukter 

Hela transportnätet och alla trafikslag, både offentliga och kommersiella, omfattas med en 
stegvis implementering till och med 2023. Detta datum är inte fastställt i och med att det ännu 
inte finns något beslut. Arbetet ligger ca 1 år efter tidsplan men troligtvis så kommer det att 
finnas ett beslut till hösten. Förslaget innehåller även krav på standarder för format och regler 
om vidareutnyttjande.  

Förslaget bedöms inte innehålla krav som Sverige inte klarar av att hantera. Kommande akt/-
er ställer inget krav på digitalisering av befintlig analog information eller insamling av ny 
information. Givet att målet är att samla in och tillgängliggöra så mycket trafikinformation som 
möjligt ser inte projektet några hinder att uppnå detta utifrån dagens nationella lagstiftning och 
regleringar eller EU-lagstiftning. Projektet anser dock att EU:s ambitioner inom området gör att 
EU-lagstiftningens utveckling behöver följas noga de kommande åren.  
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Nuläge öppna trafikdata i Sverige 
 

I jämförelse med andra offentliga aktörer i Sverige har kollektivtrafikbranschen historiskt sett 
legat i framkant när det gäller att på olika sätt stödja externa aktörer som vill utveckla tjänster 
baserade på öppna data. Branschen har haft fokus på att tillgängliggöra API:er för 
reseplanering, tidtabellsdata, störningsinformation och även realtidsinformation med 
prognoser för pågående trafik.  

Ett antal regionala kollektivtrafikmyndigheter har tillgängliggjort öppna API:er och flera aktörer 
har även egna utvecklarportaler för att presentera de tjänster som finns tillgängliga för externa 
aktörer.  

Det finns dock ett behov av att ta nästa steg inom området för att möjliggöra utvecklingen av 
smarta tjänster baserade på öppna data från kollektivtrafikbranschen. Flera efterfrågade 
datamängder och tjänster finns ännu inte öppet tillgängligt och det finns utvecklingsområden 
inom ramen för befintliga dataleveranser. Efterfrågan kommer både från större aktörer som 
Google med bakomliggande ekonomiska drivkrafter samt mindre aktörer där syftet kan vara 
både ekonomiskt som ideellt.  

Det har historiskt visat sig vara svårt att hitta bra affärsmodeller för öppna data där inte någon 
form av försäljning inkluderats. Digitaliseringen snabba utveckling gör dock kombinationer av 
olika typer av data från olika verksamheter intressant då helt nya tjänster möjliggör helt nya 
kundförhållanden. 

Västtrafik 
Redan 2013 antog Västtrafik en strategi för öppna data. Strategin beskriver hur öppna data 
ska användas för att bidra till att nå Västtrafiks mål och visioner.16 Västtrafik har sedan 2011 
ett API för reseplanering. Under 2015 lanserades en ny API-plattform och även en modern 
utvecklarportal17. Genom utvecklarportalen presenteras API:et för reseplanering tillsammans 
med ett API för infartsparkeringar. I utvecklarportalen finns ett forum och nyhetsflöde där 
tredjepartsaktörer kan ställa frågor och få relevant information.  

Trafikförvaltningen Storstockholm läns landsting (SL) 
Trafikförvaltningen tillgängliggör ett antal API:er för reseplanering, störningsinformation och 
realtidsinformation. Nyckelhantering och administration av användare (det vill säga 
tredjepartsutvecklare) sköts genom Trafiklab (se ”Trafiklab” nedan), men alla API-anrop sker 
direkt mot trafikförvaltningens API-plattform. First line support sker genom Trafiklab men 
frågor av komplex natur skickas vidare till trafikförvaltningen.  

Skånetrafiken 
Skånetrafiken har sedan många år ett öppet API för reseplaneringstjänster. Övriga data 
skickas i filformat när någon extern part begär detta data. Detta kan till exempel vara linjenät 
och hållplatsdata, antal resenärer i olika trafikslag, linjer och punktlighetsdata. De som begär 
ut denna information är ofta kommuner, forskare eller media. 

                                                        

16 Öppna data strategi 2013, del av IS/IT-strategi VT S 009 
17 https://developer.vasttrafik.se/  
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Skånetrafikens syn på öppna data har förändrats över tid. I takt med att kraven från kunderna 
har förändrats har detta nu blivit del av ett fokusområde för Skånetrafiken. (Baskvalitet) 

Trafikverket 
Trafikverket har en gedigen erfarenhet av att leverera data till externa parter. Ett exempel är 
leveransen av vägrelaterad information på Datex-format som påbörjades redan 2001. Sedan 
en tid tillbaka levereras vägrelaterad information tillsammans med information om 
persontransporter inom järnvägssystemet genom ett samlat öppet API. Detta API 
tillgängliggörs genom Trafikverkets egen utvecklarportal samt även genom Trafiklab. 
Användare (tredjepartsutvecklare) kan hämta API-nycklar genom Trafiklab, men alla API-
anrop sker direkt mot Trafikverkets API-plattform.  

Trafikverket har fattat ett strategiskt inriktningsbeslut om att tillgängliggöra information som 
öppna data. 18 

Trafikverket har även en beslutad strategi för trafikinformation (TDOK 2011:336) som har 
starka kopplingar till arbetet med tillhandahållande av data. 

Östgötatrafiken, Jönköpings länstrafik och UL 
Östgötatrafiken har idag inga öppna API:er för tredjepartsaktörer men hänvisar till det 
nationella reseplanerings-API (Resrobot) som finns tillgängligt genom Trafiklab.  

Jönköpings länstrafik har idag inget aktivt arbete kring öppna data eller öppna API:er. De är 
aktiva i arbeten för att utveckla nationella standarder för biljettsystem (Biljett och betalprojektet 
(BoB)) och utvecklar just nu ett nytt betalsystem enligt BoB standard. 

Kollektivtrafikförvaltningen UL deltar aktivt i arbeten för att utveckla nationella standards kring 
information (Noptis) och biljettsystem (Biljett och betalprojektet). Det finns idag inget aktivt 
arbete kring öppna data eller öppna API:er.  

Samtrafiken 
Samtrafiken bedriver sedan lång tid tillbaka en verksamhet för att samla in 
tidtabellsinformation till en nationell databas. Denna verksamhet har sin grund i produktionen 
av nationella tryckta tidtabellsprodukter men har med tiden utvecklats mot digitala produkter. 
Ett exempel är Resrobot som är en reseplanerare för planering av resor med all kollektivtrafik i 
Sverige.  

Samtrafiken samlar in och sammanställer trafikdata från Sveriges trafikföretag på uppdrag av 
Transportstyrelsen. Data samlas i Riksdatabasen, som är grunden för flera av Samtrafikens 
tjänster. Trafikdata levereras från trafikföretag till Samtrafiken på ett format kallat 
Transportformatet19. Verksamheten går under benämningen GTI (Gemensam Trafikant 
Information) och finansieras genom att kostnaderna förknippade med datahanteringen 
fördelas på samtliga aktörer som levererar information. Fördelningsnyckeln baseras på antal 
rutter och antal trafikerade hållplatser.  

Av de datamängder och tjänster som beskrivs i denna rapport är det endast ett begränsat 
antal som idag hanteras av Samtrafiken. Hanteringen hos Samtrafiken motsvarar inte heller 

                                                        

18 Beslut om att Trafikverket ska tillhandahålla vissa grunddata om Trafikinformation väg och 
järnväg i realtid, samt vissa grunddata om Sveriges väg och järnvägsnät som öppna data, 
ärendenummer TRV 2014/93054 
19 https://samtrafiken.se/wp-content/uploads/2016/11/Transportformatet-150508.pdf  
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de krav som ställs för att dataleveransen ska leva upp till de krav som ställs från 
trafikföretagen och från tredjepartsaktörer. Ett exempel är att hållplatser och namnsättning av 
trafikslag idag inte överensstämmer på regional och nationell nivå.  

Trafiklab 
Trafiklab är ett community för öppna trafikdata. Ursprungligen etablerades Trafiklab i 
samarbete mellan Samtrafiken, Trafikförvaltningen SLL och RISE Viktoria (genom 
forskningsprogrammet ISET),  

Genom Trafiklab tillgängliggörs datamängder och tjänster från Samtrafiken, 
Trafikförvaltningen SLL och Trafikverket.  

Rent tekniskt består Trafiklab av nyckelhantering för ingående API:er, teknisk dokumentation, 
konsoler för att kunna göra testanrop till API:erna samt en användardatabas som erbjuder 
möjligheter till kommunikation och dialog med användare som registrerat sig för de olika 
API:erna. I tjänsten hanteras även driftinformation för de ingående API:erna samt ett öppet 
forum för support.  

 

 

Figur 21  De API:er som idag tillgängliggörs genom Trafiklab.  

Utöver de tekniska komponenterna kring webbplatsen www.trafiklab.se är Trafiklab en 
plattform för dialog och kommunikation med tredjepartsutvecklare. Dialoger med större aktörer 
såsom Google och Apple hanteras tillsammans med löpande träffar (främst) för mindre 
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utvecklare. Trafiklab medverkar även aktivt i externa sammanhang såsom hack, 
utvecklarkonferenser och utbildningar för att sprida kunskap om tillgängliga data och API:er 
inom kollektivtrafikområdet samt möjligheter att använda dessa.   

Verksamheten inom Trafiklab finansieras idag av Trafikförvaltningen SLL, Trafikverket, 
Östgötatrafiken och Samtrafiken.  

Dataleverans för framtidens smarta tjänster 
Tjänster för kombinerad mobilitet ställer nya krav, både på vilka data som behöver 
tillgängliggöras och på det sätt som data tillhandahålls. Under arbetet med handlingsplanen 
har en dialog förts med utvecklare av kombinerade mobilitetstjänster för att få en bild av vad 
som krävs för att möjliggöra den typen av tjänster.  

De behov som utvecklare uttryckt har därefter jämförts med de data som idag publiceras som 
öppna trafikdata och hur dessa publiceras. Detta tillsammans med de utmaningar som 
respektive trafikföretag beskriver leder fram till fem utvecklingsområden som adresseras 
genom målbilden.  

  

Figur 22  De fem utvecklingsområden som adresseras genom målbilden.  

Vad gäller datamängder och tjänster finns en rad relevanta datamängder och tjänster som 
idag inte levereras som öppna data. Det finns även flera datamängder som inte levereras på 
ett sätt som möjliggör smarta tjänster. Ett exempel är behovet från tredjepartsutvecklare att ta 
del av realtidsinformation som publiceras i sin helhet snarare än genom uppslag för 
exempelvis en enskild hållplats. Det finns idag även en diskrepans mellan den information 
som publiceras i vissa trafikhuvudmäns API:er för reseplanering och i de nationella 
leveranserna, vilket försvårar användningen av nationella datamängder.  

Villkor innebär de regelverk och licenser som reglerar vad en tredjepartsaktör får och inte får 
göra med den information och de tjänster som tillgängliggörs. Idag finns olika regler för olika 
informationsmängder och tjänster, vilket försvårar för aktörer som vill utveckla tjänster som 
kombinerar data från olika aktörer i en region samt för de aktörer som vill täcka en större 
geografisk yta.  

För att hantera kravbilden vad gäller hur data publiceras och vilken data som publiceras krävs 
en övergripande IT-arkitektur som kan möta dessa krav. IT-arkitekturen behöver även ta 
hänsyn till de olika trafikföretagens olikheter och skiftande förutsättningar.  

Vidare krävs en organisation som kan hantera den nya typ av relationer och samverkan som 
uppstår gentemot tredjepartsaktörer. Organisationen behöver även ha förmågan att agera 
snabbrörligt på förändringar och möjligheter i omvärlden samt förmågan att attrahera relevant 
kompetens inom området.  

För att på ett trovärdigt sätt kunna bedriva verksamheten och initiera relationer med 
tredjepartaktörer krävs hållbarhet över tid. En grundförutsättning för detta är en modell för 
finansiering som parterna upplever som rättvis och förutsägbar över tid.  

VillkorDatamängder	
och	 tjänster

IT-arkitektur Organisation Finansiering
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Kollektivtrafikens Öppna Data 
 

Det finns en stor mängd data som skulle kunna släppas från kollektivtrafikbranschen, allt från 
tidtabeller till upphandlingsunderlag och kundnöjdhetsundersökningar. I kapitlet beskrivs de 
datamängder som identifierats ha störst relevans för att externa parter ska kunna leverera 
smarta mobilitetstjänster. Kapitlet inleds med översikt kring två principiella sätt att 
tillhandahålla data och vilka förändringar som krävs för att stötta kombinerade 
mobilitetstjänster. 

Programmerbara tjänster i jämförelse med data 
Kollektivtrafikbranschen har jämfört med många andra sektorer varit progressiva med att 
publicera data till tredjepartsutvecklare. Sättet som detta görs idag skiljer sig dock åt mellan 
olika aktörer på marknaden. De två principiella tillvägagångssätten är att publicera som data 
respektive att publicera programmerbara tjänster. 

Programmerbara tjänster 

När en kollektivtrafikaktör lägger ut öppna data som programmerbara tjänster öppnar denne 
upp access till bakomliggande system som t.ex. en reseplaneringsmotor. Dessa 
bakomliggande system används redan i andra sammanhang: en reseplaneringsmotor 
används exempelvis ofta på en RKM:s20 webbplats där användaren kan söka efter olika 
resealternativ. Genom att öppna dessa tjänster för tredjepartsutveckling kan samma 
funktionalitet användas i nya appar och andra tjänster.  

Programmerbara tjänster stöder ett visst antal förutbestämda funktioner som hjälper 
tredjepartsutvecklaren i sitt jobb med att färdigställa sin applikation. Exempelvis innehåller en 
reseplaneringstjänst typiskt en funktion där utvecklaren skickar in varifrån och när resan ska 
börja samt dess destination (tillsammans med ev. ytterligare önskemål). Tjänsten tar dessa 
indata, exekverar en reseplaneringsalgoritm baserat på bland annat tidtabeller och 
realtidsinformation och returnerar de reseförslag som matchar de önskemål som angetts. 

Data 

När en kollektivtrafikaktör publicerar öppna data som just data lägger denne istället ut de 
bakomliggande datamängderna. Detta är typiskt datamängder som tidtabeller, den 
geografiska sträckningen för en linje och den nuvarande positionen för fordon i trafik. Detta 
tillvägagångssätt är vanligt i t.ex. USA där majoriteten av kollektivtrafikutförare publicerar 
sådan data i enlighet med standarden GTFS21.  

Eftersom publiceringsformen är “rådata” behöver tredjepartsutvecklare själv räkna ut vilka 
reseförslag som är lämpliga givet de önskemål som användaren angett och de olika turer som 
finns tillgängliga. Framtagande av sådana reseförslag kräver komplexa beräkningar men det 
finns idag gratis och väl utprovade ramverk som utvecklare kan använda sig av. Det mest 
spridda är Open Trip Planner (OTP) som inte bara används av tredjepartsutvecklare utan 
även som huvudsaklig reseplaneringsmotor av kollektivtrafikaktörer22 såsom TriMet i Portland, 
USA, HSL i Helsingfors, Finland och Ruter i Norge . I Sverige finns vissa rådata för 
kollektivtrafik att tillgå, exempelvis realtidsinformation för persontåg från Trafikverket samt den 

                                                        

20 Regional kollektivtrafikmyndighet 
21 Se ex. https://transit.land/feed-registry/ 
22 http://docs.opentripplanner.org/en/latest/Deployments/ 
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planerade kollektivtrafiken i Sverige (motsvarande leveransen i GTI). GTI-leveransen saknar 
idag dock data kring tex. körväg och en enhetlig hantering av hållplatser och dess lägen.  

Behovet av att publicera som data  

I Sverige togs i början av 2010-talet viktiga steg mot öppna trafikdata genom att 
kollektivtrafikaktörer som Samtrafiken, Trafikförvaltningen SLL, Skånetrafiken och Västtrafik 
tillhandahöll programmerbara tjänster till tredjepartsutvecklare. Den främsta anledningen till 
detta var explosionen av smartphones där användare ville ha möjlighet att använda liknande 
funktionalitet som på aktörernas webbsidor men i mer anpassad form för de uppkopplade 
telefonerna. Eftersom funktionaliteten som efterfrågades av de utvecklare som byggde dessa 
appar i princip var exakt densamma som på kollektivtrafikaktörernas webbsidor, blev det 
naturligt att tillhandahålla programmerbara tjänster till de bakomliggande 
reseplaneringstjänsterna. 

På senare år har dock nya tjänster skapat ökad efterfrågan på rådata. I takt med att 
marknaden för mobilitetstjänster utvecklas finns idag många behov som ligger utanför de 
förutbestämda funktionerna i kollektivtrafikens reseplaneringstjänster. Exempelvis kan en 
utvecklare av mobilitetstjänster vilja kombinera kollektivtrafik med transportsätt som inte finns i 
kollektivtrafikaktörens reseplaneringstjänst, vilket idag är svårt och skapar onödig datatrafik 
(och därmed ökade kostnader) hos RKM:er. 

För att öppna upp för en bredare palett av tjänster utöver de som stöds av RKM:er finns därför 
ett behov av att fokusera på publicering av data snarare än tjänster. Detta synsätt reflekteras i 
resten av denna målbild. 

Identifiering av relevanta datamängder 
En viktig utgångspunkt för arbetet med målbild öppna trafikdata Sverige är behovet av en 
sammanhållen nationell leverans av öppna trafikdata. En kritisk del i en sådan harmonisering 
är vilka datamängder som kollektivtrafikbranschen behöver tillhandahålla. Projektet har därför 
arbetat med och förfinat en lista på de datamängder som är relevanta för att möjliggöra 
framtidens mobilitetstjänster och som också finns inom resp. organisations kontroll. 

Metod och urval av datamängder 

Förfiningen av listan har skett i flera steg under projektet: 

1. Utgångspunkten för förteckningen nedan baseras på World Bank Open Transport 
Data Assessment Methodology (ännu ej publikt tillgänglig). Den listar samtliga 
värdefulla datamängder inom transportområdet som kan skapa värde genom att 
publiceras som öppna data.  

2. Från denna lista gjordes ett urval med de datamängder som innehöll 
kollektivtrafikdata. Denna lista innehöll 7 datamängder. 

3. På Styrgruppsmöte 1 beslutades att projektet utöver trafikdata även skulle innefatta 
tjänster för biljettförsäljning. 

4. Den initiala listan presenterades på workshop 1 för diskussion inom branschgruppen. 
Efter diskussioner tillkom två ytterligare datamängder; lånecyklar och grafiska 
element. 

5. Inför workshop 3 – Från kollektivtrafik till mobilitet – genomfördes en GAP-analys 
avseende vilka öppna data som saknas för att skapa tjänster inom kombinerad 
mobilitet. Flera utvecklare av denna typ av tjänster kontaktades för att identifiera vilka 
datamängder som idag saknas för att kunna utveckla tjänster för kombinerad 
mobilitet. Förutom mer detaljerad feedback inom ramen för de redan identifierade 
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datamängderna23, inkom önskemål kring en datamängd för pendel- och 
infartsparkeringar vilket fördes till listan. 

6. På Styrgruppsmöte 3, 2016-12-03, beslutades att lägga till ytterligare två 
datamängder. Dels ska den infrastruktur som byggs upp kunna hantera 
mervärdesdata från konsumenter och tredjepartsutvecklare eller andra aktörer (som 
tex laddstolpar). Eftersom denna data inte ägs och förvaltas av RKM:er ska 
infrastrukturen endast kunna hänvisa till var data finns. Dessutom lades 
fordonsegenskaper till som en egen datamängd. 

7. På workshop 5 kategoriserades hyrcyklar om från egen datamängd till att ingå i 
mervärdesdata eftersom inga RKM:er idag äger och förvaltar denna datamängd.  

 

Målbild: Datamängder och tjänster 
En central del av målbilden har varit att identifiera de datamängder och tjänster som behöver 
tillhandahållas av kollektivtrafikbranschen. Två principer har varit vägledande i arbetet: dels att 
publicering av öppna trafikdata ska ske så att tredjepartsutvecklare kan få en helhetsbild 
av trafiksituationen (istället för som idag hållplatsorienterad information). Detta gäller t.ex. 
realtidsinformation och biljettpriser. Dessutom ska data som presenteras hos respektive 
trafikhuvudman och i en nationell leverans av öppna trafikdata harmoniseras. Detta 
gäller till exempel data kring körväg mellan hållplatser, tillgänglighetsinformation och 
hållplatsinformation. Målbilden omfattar följande datamängder och tjänster:  

 

Figur 23:  Översikt över de datamängder och tjänster som målbilden omfattar.  

                                                        

23 Detta gällde ex. harmonisering av hållplatsidentifierare mellan RKM:er, leverans av data isf 
tjänster samt realtidsinformation i hela Sverige. 

Målbild del 1:  
Datamängder 
och tjänster 

1. Hållplatser och stationer 

2. Linjer och turer 

3. Information om biljetter 

4. Realtidsdata om pågående trafik 

5. Realtidsdata om störningar 

6. Nyttjandegrad 

7. Grafiska element 

10. Pendelparkeringar 

11. Mervärdesdata från externa parter 
12. Fordonsegenskaper 

Datamängder 

8. Reseplaneringstjänster 
9. Försäljning av biljetter 

Tjänster 
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1. Hållplatser och stationer. Data som innefattar ex. position, ID, namn på hållplatser 
men även ytterligare faciliteter vid större stationer och bytespunkter. 

2. Linjer och Turer24. Data som innefattar ex. ID, ingående hållplatser samt detaljerad 
sträckning. Denna datamängd avser planerad trafik. 

3. Information om biljetter. Data som innefattar ex. priser, regler och 
försäljningsställen. 

4. Realtidsdata om pågående trafik. Data som innefattar realtidsuppdaterad 
information om ex. avgång, ankomst samt nuvarande position. 

5. Realtidsdata om störningar. Data som innefattar realtidsuppdaterad information om 
ex. pågående störningar, ersättningstrafik samt andra extraordinära händelser som 
events. 

6. Nyttjandegrad. Data som innefattar ex. historiska passagerarräkningsdata samt 
fyllnadsgrad fordon i realtid. 

7. Grafiska element. En uppsättning bildelement som underlättar för tredje part att 
utveckla en mer konsistent användarupplevelse och innefattar ex. piktogram, grafiska 
symboler, logotyper samt färgsättning för linjer. 

8. Reseplaneringstjänster. Programmerbara tjänster som möjliggör för tredje part att 
söka passande reseförslag ex. multimodalt. 

9. Försäljning av biljetter. Programmerbara tjänster som möjliggör för tredje part att 
sälja biljetter inom ramen för egen tjänst eller applikation 

10. Pendelparkeringar. Data som innefattar ex. position, kapacitet och 
realtidsinformation kring lediga platser. 

11. Mervärdesdata från externa parter. Data och programmerbara tjänster från externa 
parter utanför kollektivtrafikbranschen men med koppling till kombinerad mobilitet. 
Detta kan vara hyrcyklar, laddstolpar, parkeringsplatser etc. Eftersom det inte är 
RKM:er som äger och förvaltar dessa data och tjänster, avses här endast 
hänvisningar till källan.  

12. Fordonsegenskaper. Data med specifika egenskaper för fordon som möjliggör mer 
detaljerade jämförelse och specifika önskemål. Sådan data kan vara 
tillgänglighetsrelaterad, luftkonditionering, WiFi eller möjlighet att ta med cykel.  

                                                        

24 Denna datamängd benämndes rutter under projektet men efter feedback har denna 
datamängd benämnts turer. 
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Licensiering och villkor 
 

En viktig men ofta förbisedd fråga vid tredjepartsutveckling på öppna data är de villkor som 
ställs för extern användning. För att åstadkomma en nationell leverans av högkvalitativa 
öppna kollektivtrafikdata är det viktigt att branschen erbjuder data med enhetliga villkor, och 
villkor som inte begränsar innovationen mer än nödvändigt. För trafikdata är detta extra viktigt 
eftersom 

• data typiskt finns hos en blandning av privata och offentliga aktörer 
• det krävs särskilda villkor för att hantera den stora mängd anrop som sker kring 

realtidsdata 
• det inom kort sannolikt kommer vara möjligt för tredje part att sälja biljetter 

Öppna data, innovation och vikten av enhetliga villkor 
En utgångspunkt för arbetet med villkor i målbilden är att innovationsutrymmet för öppna data 
bestäms av två delar: 

• Vad som är möjligt att göra. Detta avgörs av de öppna data som finns tillgängliga. 
Idag är t.ex. saknas i stort öppna data kring om resenären får ta med sig cykel på en 
viss tur. Eftersom data saknas är det idag det inte blir det svårare att bygga tjänster 
kring kombinerad mobilitet som innefattar egen cykel och kollektivtrafik.  

• Vad som är tillåtet att göra. Detta avgörs av de begränsningar som finns i de villkor 
som är kopplade till användning av öppna data. Idag får exempelvis data från 
Trafiklab inte användas i samband med försäljning av biljetter (utan särskilt separat 
och skriftligt medgivande från Samtrafiken)25 trots att detta rent tekniskt är fullt 
möjligt. 

 

 

Figur 24 -  Förhållande mellan möjlig och tillåten tredjepartsutveckling på öppna data 

För att framtidens mobilitetstjänster ska kunna skapas och lanseras ut i hela Sverige krävs ett 
likvärdigt utrymme för tillåten tredjepartsutveckling. Under projektet har en branschgemensam 

                                                        

25 Se ex. https://www.trafiklab.se/api/gtfs-sverige-2/licens/ §”Requirements on use”  
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samsyn framkommit kring vikten av en enhetlig dataleverans genom de 12 datamängderna. 
På samma sätt är det viktigt att samsyn skapas kring de villkor som anger ramarna för 
användandet av öppna data.  

För öppna kollektrafikdata finns tre olika delar som kräver villkor: 

1. Data – Villkor för vad som får göras med datamängder och resultatet av 
reseplaneringstjänster. Sådana villkor bör bland annat klargöra om informationen får 
användas i kommersiella sammanhang, om ursprungskälla ska anges eller om data 
bara får användas för vissa syften (tex. för att gynna kollektivtrafikåkande). Denna typ 
av villkor benämns ibland licens. 

2. Access/tillgång – Villkor som ställs för att få komma åt informationen. Denna typ av 
villkor gäller främst realtidsinformation och reglerar exempelvis hur många anrop som 
får göras men också i vilka fall tillgången till informationen kan tas bort för en 
användare. 

3. Biljettförsäljning – Villkor som ställs för att användaren ska få sälja en biljett. Denna 
typ av villkor/avtal kräver mer långtgående ansvarsförbindelser än vad som är fallet 
med villkor för data respektive access/tillgång. 

Villkor för data 
Ett viktigt vägval för villkor för nationella öppna kollektivtrafikdata är om internationella 
standardvillkor eller egenutvecklade villkor ska användas. Bland de internationella 
standardvillkoren har CC-BY26 och CC027 kommit att bli de-facto-standard för öppna data. 
Båda dessa licenser finns dessutom på ett flertal språk, bl.a. engelska och svenska. 

CC-BY 

Creative Commons Attribution (CC-BY) används av många trafikaktörer vid publicering av 
öppna data. Licensen är tillåtande och data licensierad under CC-BY faller därför inom ramen 
för definitionen av öppna data28. De friheter som licensen ger kan inte återkallas så länge 
återanvändaren följer licensvillkoren. Licensen ger rätt att både dela och anpassa det 
licensierade materialet på det sätt användaren önskar, även för kommersiella syften.  

CC-BY har tre viktiga begränsningar för att skydda dataägaren.  

• Användaren måste ange källa, d.v.s. berätta varifrån data kommer samt om 
ändringar gjorts i förhållande till originaldata. Den som äger rätten till det licensierade 
materialet bestämmer mer exakt hur en sådan skrivning ska göras.  

• Enligt licensen får inte användaren påskina att dataägaren stöder eller ligger bakom 
tjänsten (vare sig genom sätt att ange källa eller på annat sätt).  

• Licensen friskriver dataägaren från allt ansvar avseende användning av det aktuella 
materialet. Detta innebär att en användare bara kan använda materialet i befintligt 
skick och på egen risk (i den utsträckning gällande lagar medger detta) 

CC0 

Med en CC0-licens hamnar materialet i public domain. Det betyder att dataägaren frånsagt sig 
alla rättigheter, i den mån det är möjligt givet tillämplig lagstiftning. Detta är därför den mest 
tillåtande standardlicensen och material under CC0 klassificeras som öppna data.  

                                                        

26 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv  
27 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv  
28 http://opendefinition.org/licenses/  
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Till skillnad från CC-BY finns i CC0 inte möjligheten att dra tillbaka licensen för data som 
publicerats. I praktiken är denna skillnad dock av mindre betydelse för trafikföretagen eftersom 
data hela tiden ändras. Detta innebär att även om det inte är möjligt att dra tillbaka licens för 
historiska data kan en dataägare som inte är nöjd med hur data används av 
tredjepartsutvecklare sluta publicera data under den CC0. 

Även om CC-BY fortfarande är den vanligaste standardlicensen globalt, har på senare tid flera 
trafikorganisationer (ex. Trafikverket och Västtrafik i Sverige) beslutat att gå från CC-BY till 
CC0. De främsta skälen till detta är  

1. "Attribution stapling". Med detta menas de svårigheter som uppstår när en utvecklare 
ska referera korrekt i en tjänst använder ett stort antal datakällor där flera datakällor 
kräver att källa anges. 

2. Att en tjänst som använder flera datakällor med olika licenser riskerar hamna i 
svårlösliga dilemman där licensers olika (och ibland motstridiga) krav måste hanteras. 
Med en CC0-licens undviks dessa problem och gör det enklare att ta fram nya 
tjänster.  

CC0 skyddar dataägaren på två sätt: 

• Enligt licensen får inte användaren påskina att dataägaren stöder eller ligger bakom 
tjänsten.  

• Licensen friskriver dataägaren från allt ansvar avseende användning av det aktuella 
materialet, i den mån tillämplig lagstiftning medger detta. Detta innebär att en 
användare måste använda materialet i befintligt skick och på egen risk. 
 

Egenutvecklade villkor 

Om en kollektivtrafikaktör inte vill använda sig av standardlicenser för data, kan man istället ta 
fram en egenutvecklad licens. Sådana licenser innehåller typiskt samma skyddsmekanismer 
som standardlicenserna (d.v.s. om användaren ska ange källa, ett friskrivande från ansvar och 
att användaren inte får påskina att dataägaren ligger bakom/stöder tjänsten). Dessutom 
reglerar egenutvecklade villkor ofta hur data får användas. Detta kan vara att tjänsten måste 
stödja/inte aktivt motarbeta dataägarens uppdrag (ex. öka kollektivtrafikresande). 

Villkor för access/tillgång 
Eftersom mycket av det värdefulla data som kommer från kollektivtrafiken är 
realtidsinformation finns ett behov hos användare att hämta data ofta. Givet att det inte finns 
obegränsat med serverkapacitet för att hantera hämtningar av data, är en viktig del vid 
tillgängliggörande av realtidsdata att ha en genomtänkt strategi för hur hämtning av öppna 
realtidsdata ska gå till. Även om behovet av att hämta data ofta delvis kan lösas genom den 
tekniska utformningen av tjänsterna behövs även särskilda villkor för access/tillgång till data.  

I det fall en standardlicens används för datavillkor är villkor för access/tillgång ofta ett eget 
dokument. Om istället egenutvecklade villkor används för data, hanteras villkoren för 
access/tillgång typiskt i samma dokument. I vissa fall ställs även krav på hur data ska 
användas i villkoren för access/tillgång, trots att en standardlicens för data används. Detta 
innebär en otydlighet kring vilka villkor som gäller för användning av data och bör därför 
undvikas.  

Typiskt innehåller villkor kring access/tillgång klausuler kring flera aspekter. Några sådana 
villkor som kan vara omstridda är: 

• Antal anrop. Antalet anrop kan fördelas enligt olika principer. Transport For London 
använder ett fast (och generöst) antal anrop för alla användare. Trafiklab använder 
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istället en trappa, där alla användare initialt ges ett lägre antal anrop som är tillräckligt 
för utveckling och test av en tjänst. I det fall denna kvot inte är tillräcklig kan 
användaren ansöka om en högre kvot.  

• Arkitektur. I vissa fall reglerar villkoren för access/tillgång hur 
tredjepartsapplikationens arkitektur ska se ut. Det kan innebära att data inte får 
hämtas direkt från slutanvändarapplikationen utan att data måste mellanlagras på 
utvecklarens egen server (d.v.s., att slutanvändarapplikationen hämtar data från 
utvecklarens server). På detta sätt minskar behovet av att hämta data ofta från 
dataägaren. I andra fall kan villkor kring arkitektur ställa krav på hur länge data får 
mellanlagras av en tredjepartsutvecklare. Sådana villkor ställs för att säkerställa att 
slutanvändaren får korrekt och uppdaterad information. 

• Uppsägning. En klausul som beskriver under vilka omständigheter en utvecklare kan 
komma att förlora rätten att komma åt data. Uppsägning sker typiskt om användaren 
bryter mot något av de uppställda villkoren (för data och access/tillgång). I vissa fall 
förbehåller sig dock dataägaren rätten att ensidigt kunna avsluta möjligheten för en 
användare att komma åt data, även om användaren kan sägas ha uppfyllt villkoren. 

Villkor för biljettförsäljning 
En viktig förutsättning för framtidens mobilitetstjänster är möjligheten för externa parter att 
sälja biljetter. Tredjepartsutvecklare är en ny försäljningskanal som vill och kan sälja biljetter i 
nya och kombinerade former. Exempel på tredjepartsutvecklare utöver de informationstjänster 
vi redan ser idag är hotell och eventbolag.  

För att hantera digitala återförsäljare och för att möjliggöra en sömlös integration i tjänster 
behöver tjänster för biljettförsäljning tillhandahållas. Biljettförsäljning bygger dock på en helt 
annan typ av förhållande och ansvarsförbindelser (finansiella transaktioner och affärsavtal) än 
vad som är fallet när datamängder och reseplaneringstjänster tillgängliggörs. Därför krävs 
särskilda villkor för biljettförsäljning och i viss utsträckning andra tekniska lösningar.  

 

 

Figur 25  Beskrivning av nödvändiga aktiviteter för att möjliggöra biljettförsäljning av tredje part 
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BoB-standarden29 bör ligga till grund för de tekniska lösningar som används vid försäljning 
genom tredjepartsaktörer. Tredjepartsaktörer behöver ses som en ny kundgrupp och 
utformningen av tjänster för dessa behöver bygga på en djup förståelse för deras varierande 
behov. På sikt finns behov av att se över biljettstrukturen, men försäljning genom 
tredjepartsaktörer bör inledas med enkla lösningar som inte kräver omfattande ingrepp i 
befintlig biljettstruktur.  

En djupare analys behöver genomföras för att säkerställa att eventuella risker vad gäller 
intäktsäkring vid försäljning genom tredjepartsaktörer hanteras. 

Nuläge för villkor i Sverige 
Idag skiljer sig villkoren mellan olika kollektivtrafikaktörer i Sverige. Generellt har dessa varit 
väl fungerande för de informationstjänster som skapats men specifika klausuler i villkoren kan 
i dagsläget hindra utveckling och etablering av mobilitetstjänster i Sverige. Utan en samsyn 
finns dessutom en risk kring direkt motstridiga krav. 

• Öppna data från Västtrafik levereras under Creative Commons licens CC0 1.0 
Universal30 samt med tillhörande villkor för tillgång till API:et.  

• Skånetrafikens öppna API regleras med egenutvecklade villkor31.  
• Öppna data och programmerbara tjänster från Trafiklab levereras med 

egenutvecklade villkor32 
• Trafikverkets öppna data har olika villkor beroende på datamängd. Villkoren för 

Trafikverkets öppna API för dynamiska trafikdata är egenutvecklade och för statiska 
data gäller CC-BY 4.0. Det finns dock en tydlig ambition att alla data i framtiden ha 
CC0-villkor. 

Det finns ett behov av att harmonisera de licenser och villkor som reglerar vidareutnyttjande 
av tillgängliggjord trafikinformation för att möjliggöra att tjänster kan utvecklas och nyttjas i 
hela Sverige. Dessa bör även vara internationellt erkända (typ CC-0 eller CC-BY) för att 
minska administrativ börda för tredjepartsutvecklare samt skapa licensmässig kompatibilitet 
med utländska tjänster och plattformar. 

 

Målbild: Villkor 
De licenser och villkor som reglerar vidareutnyttjande av tillgängliggjorda datamängder och 
tjänster behöver harmoniseras för att möjliggöra att tjänster mot resenärer kan utvecklas och 
nyttjas i hela Sverige. För datamängder bör dessa vara internationellt erkända (typ CC0 eller 
CC-BY) för att minska administrativ börda för tredjepartsutvecklare samt skapa licensmässig 
kompatibilitet med utländska tjänster och plattformar. Villkor som rör access/tillgång till API:er 
bör vara separerade från datavillkoren och inte påverka vad som får göras med data. Villkor 
för biljettförsäljning kommer vara mer långtgående och ställa högre krav på tredje part, men 
det är viktigt att dessa är icke-diskriminerade.  

 

                                                        

29 BoB-standarden har tagits fram inom Samtrafikens Biljett- och betalprojekt som övergick i 
förvaltning hos Samtrafiken vid årsskiftet 2016/2017. http://BoB.samtrafiken.se 
30 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv  
31 http://labs.skanetrafiken.se/  
32 Se ex. https://www.trafiklab.se/api/gtfs-sverige-2/licens/ 

Målbild del 2:  
Villkor 
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Figur 26:  Illustration över målbildens innehåll kring villkor för användning av data och tjänster.  

• Genom att använda standardlicenser kan tredjepartsutvecklare med säkerhet 
avgöra under vilka villkor som data kan användas. Creative Commons standardvillkor 
har (i den mån nationell lagstiftning medger) samma innebörd globalt vilket skapar en 
trygghet i kring villkor som gäller för svenska kollektivtrafikdata. Standardlicenserna 
adresserar dessutom viktiga dimensioner som ex. erkännande och ansvar och genom 
att standardlicenser används krävs inget underhåll – d.v.s. ingen bevakning av ny 
lagstiftning och rättspraxis krävs som vid egenutvecklade villkor.  

• Det är även viktigt att villkoren är så tillåtande som möjligt. För att data ska 
kvalificera sig som öppna data krävs att ” …anyone can freely access, use, modify, 
and share for any purpose…”33. Att skapa egenutvecklade villkor som uppfyller detta 
villkor är komplicerat, ex. bedömdes inte Storbritanniens första version av sin 
nationella licens för öppna data att falla inom ramen för öppna data34. Även de 
datamängder från kollektivtrafikbranschen som idag tillhandahålls i Sverige under 
egenutvecklade villkor kvalificerar sig inte som öppna data. Därför krävs en mer 
tillåtande syn på vad som kan göras med öppna kollektivtrafikdata än vad som 
avspeglas i dagens villkor för kollektivtrafikdata i Sverige. Används standardlicenser 
kan inte krav på hur data används längre ställas, tex. att data måste underlätta 
kollektivtrafik eller att data inte får användas vid försäljning av biljetter. Vad gäller 
försäljning av biljetter bör detta ske med icke-diskriminerande villkor. 

• För alla datamängder och tjänster på den nationella åtkomstpunkten bör 
gemensamma villkor gälla. Detta innebär en uppsättning villkor för data, en för 
tillgång/access och en för biljettförsäljning, oavsett vilken RKM som avses. 

• Det är viktigt att skilja på licens och villkor för tillgång/access. Dessa bör utformas 
som ett separat dokument för att förena målen med kompatibel licens och rimlig 
systembelastning. Dessutom är det viktigt att de inte motsäger de rättigheter som 
tredjepartsutvecklare ges i villkor för data. 

• Även om det inte kommer vara möjligt med samma öppenhet vid försäljning genom 
tredjepartsaktörer som för information som förmedlas genom tredjepartsaktörer, så är 
det viktigt att villkoren för biljettförsäljning är icke-diskriminerande, d.v.s. att alla som 
uppfyller de formella kraven också får möjlighet att sälja biljetter.  

                                                        

33 http://opendefinition.org/od/2.1/en/  
34 http://opendefinition.org/licenses/  
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IT-arkitektur 
 

En IT-arkitektur beskriver hur ett system ska organiseras och med en smart och genomtänkt 
arkitektur kan de krav som ställts på systemet realiseras på ett kostnadseffektivt sätt. För att 
kunna publicera nationella öppna kollektivtrafikdata krävs en därför anpassad arkitektur som 
både tar avstamp i de IT-lösningar som idag redan finns, de krav som tjänsteutvecklare har 
samt ger möjlighet att svara mot nya framtida krav.  

Översikt relevant standarder 
En viktig aspekt för att få utväxling på öppna data är att använda standarder. Genom dessa 
skapas goda möjligheter för internationella tjänster att etableras i Sverige men också för 
svenska tjänster att få spridning utanför Sveriges gränser. Med standarder får också den som 
publicerar datatillgång till relaterade ekosystem av utvecklare, mjukvara och engagerade 
organisationer. Nedan redogörs för de standarder som projektet identifierat som relevanta. 

Transmodel 

Transmodel35 är en förkortning av "Public Transport Reference Data Model" (EN 12896) som 
är en europeisk standard och konceptuell modell för kollektivtrafikinformation. Huvudsyftet 
med standarden har varit att skapa ett gemensamt språk kring kollektivtrafikdomänen med 
konsekvent terminologi för viktiga termer inom kollektivtrafik. Ett exempel på detta är de 
närliggande termerna ”journey” och ”trip”. Dessa används ofta med olika betydelser men har i 
Transmodel sin specifika betydelse vilket möjliggör ex. interoperabilitet mellan olika aktörer. 

Den konceptuella modell som Transmodel innefattar används idag av flera internationella 
standarder, ex. TransXchange (nationell standard i Storbritannien för 
kollektivtrafikinformation), NeTEx, NOPTIS och SIRI. 

NeTEx 

NeTEx36 är en standard för utbyte av kollektivtrafikinformation via XML-dokument. Den är 
baserad på ett XML-schema som använder sig av delar av Transmodels definitioner av 
vanliga kollektivtrafiktermer och datastrukturer. Detta gör att NeTEx kan användas för utbyte 
av många olika typer av data mellan system för passagerarinformation, ex. hållplatser, linjer, 
tidtabeller och biljettprisstrukturer. Utöver detta förväntas NeTEx även bli en spridd standard 
som kan användas som bas för upphandling av nya system. NeTEx är en öppen standard 
som distribueras enligt öppen källkodslicensen GPL (version 3)37. 

NeTEx är en ny standard och har idag implementerats av Frankrike, Italien, Norge och 
Tyskland. Även om standarden ännu inte har nått stort genomslag, kommer detta sannolikt att 
ändras eftersom NeTEx är den standard som öppna kollektivtrafikdata ska publiceras som 
enligt EU-kommissionens delegerade akter38  kring harmonisering av öppna transportdata 
bland EU:s medlemsstater. Dessutom har Norge nyligen fattat beslut kring att NeTEx ska vara 

                                                        

35 http://transmodel-cen.eu/  
36 http://netex-cen.eu/  
37 http://opensource.org/licenses/GPL-3.0  
38 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0886&from=EN  
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den standard som ska användas för utbyte av kollektivtrafikdata mellan motsvarande RKM:er 
nationellt. 

NOPTIS 

NOPTIS39 är en förkortning av Nordic Public Transport Interface Standard vilken bygger på 
Transmodel. Standarden ägs och förvaltas av flera nordiska kollektivtrafikaktörer; Movia 
(ansvarig för kollektrafik i östra Danmark, inkl. Köpenhamn), Skånetrafiken, Västtrafik och 
Trafikförvaltningen SLL. Givet att NOPTIS utvecklats med ett mer avgränsat fokus och färre 
parter har NOPTIS kommit att bli mer enhetlig och komplett än till exempel NeTEx. NOPTIS 
består av fem olika gränssnitt vilka hanterar både planerad trafik och realtidsinformation. Det 
gränssnitt som hanterar planerad trafik (NOPTIS DII) har använts som input för utvecklandet 
av motsvarande funktioner i NeTEx. NOPTIS distribueras genom en tillåtande och 
egenutvecklad licens där en användare av licensen skriver ett avtal med NOPTIS som sedan 
automatiskt förlängs på årsbasis, så länge licensvillkoren följs och licenstagaren önskar. 

NOPTIS stöds av flera leverantörer av kollektivtrafiksystem i Norden. I Sverige används 
NOPTIS idag som standard hos den absoluta majoriteten av RKM:er  

SIRI 

SIRI står för Service Interface for Real Time Information och är en standard för 
realtidsinformation som bygger på Transmodel. SIRI är en europeisk standard och förvaltas 
(precis som NeTEx och Transmodel) av CEN. SIRI täcker flera områden kring realtidsdata och 
hantering av uppkomna situationer, ex. avgångstider, fordonsrörelser, bytespunkter och 
störningsmeddelanden. SIRI är fri att använda så länge källan anges enligt den 
egenutvecklade licens som finns för SIRI. 

SIRI har fått relativt stor spridning, framförallt bland EU:s medlemsstater. Idag tillhandahålls 
realtidsinformation i ex. Sverige, Norge, Storbritannien och Finland enligt SIRI. Även utanför 
EU används standarden av ett antal större aktörer såsom MTA i New York och Transport for 
New South Wales i Sydney. 

GTFS 

GTFS40 är en förkortning av General Transit Feed Specification och togs initialt fram av 
Google och ett antal kollektivtrafikaktörer i USA. Syftet var att på ett enkelt sätt kunna överföra 
information från respektive kollektivtrafikaktör till Google Maps för att synliggöra hur 
användaren kunde ta sig från punkt A till punkt B med kollektivtrafik (som alternativ till bil och 
till fots). Det absolut vanligaste användandet av GTFS är för planerad trafik (statisk 
information) men det finns också en del för realtidsinformation som benämns GTFS-RT. 
Standarden kan användas fritt och är licensierad under CC-BY (se kap. ”CC-BY”). 

Idag har GTFS kommit att bli något av en de-facto standard för att publicera data kring 
kollektivtrafik till tredjepartsutvecklare. Fler än 1000 kollektivtrafikaktörer publicerar idag data i 
enlighet med GTFS (däribland Trafiklab). Det finns dessutom ett stort community kring 
standarden med diskussionsgrupper, programverktyg och ramverk för exempelvis multi-
modala scenarier. Standarden är utvecklad för att med ett minimum av komplexitet leverera 

                                                        

39 http://www.noptis.org/  
40 http://gtfs.org/ 
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information till slutanvändare, vilket gör att GTFS idag har en mer begränsad omfattning än 
standarder som bygger på Transmodel. 

DCAT-AP 

DCAT-AP41 står för Data Catalog Vocabulary – Application Profile och är en generell standard 
för öppna data och har ingen specifik koppling till kollektivtrafikbranschen. DCAT-AP har 
tillkommit på initiativ av EU-kommissionen för att standardisera metadata – alltså data som 
beskriver en viss datamängd på ett standardiserat sätt – mellan EU:s medlemsstater. Genom 
att ha strukturerade metadata möjliggörs att mjukvaruapplikationer direkt kan läsa och förstå 
t.ex. vilken typ av information som finns i datamängden, vilka licensvillkor som gäller och vilket 
tekniskt format som används. På så sätt ökar möjligheten för datamängder att upptäckas och 
det går att skapa sökverktyg som inkluderar alla datamängder som stöder DCAT-AP. 
Dessutom möjliggör DCAT-AP s.k. harvesting – d.v.s. möjligheten för öppna data-portaler att 
skörda informationen kring en viss datamängd och publicera denna automatiskt, utan manuell 
hantering. 

DCAT-AP används idag främst inom öppna datasfären. Portalen oppnadata.se stöder och 
uppmuntrar offentliga aktörer att publicera sitt öppna data i enlighet med DCAT-AP. Utöver 
Sveriges öppna dataportal stöder idag den europeiska dataportalen DCAT-AP.  

BoB 

BoB42 står för Biljett- och Betalstandarder som projektet Biljett och betal har tagit fram. 
Projektet drevs ursprungligen av X2AB, och togs sedermera över av Samtrafiken. Standarden 
består av olika specifikationer och en arkitektur kring hantering av biljetter. Den är framtagen 
och testad för den traditionella kollektivtrafiken. Standarden är dock inte begränsad till 
traditionell kollektivtrafik, utan det finns stora möjligheter att även inkludera och hantera andra 
transportsätt. Standarden löser idag exempelvis produktinformation, meddela pris (pris kända i 
förväg), reservering och bokning av resurser, utställning av färdbevis och kopieringsskydd i 
detta. Även validering och id-baserat resande. Standarden förvaltas av Samtrafiken. 

Val av standarder för nationella öppna kollektivtrafikdata 
När det kommer till strategier för att välja vilka standarder som är lämpliga för öppna 
kollektivtrafikdata är det viktigt att komma ihåg att varje standard är utvecklad med ett specifikt 
syfte och att det därför inte finns en standard som kan adressera samtliga behov. Dessutom 
bör en nationell kollektivtrafikdatalösning skilja på vilka standarder som används internt (d.v.s. 
mellan resp. RKM/privat trafikföretag och en nationell åtkomstpunkt) och externt (d.v.s. mellan 
en nationell åtkomstpunkt och tredjepartsutvecklare) 

Vad gäller standarder som används internt bör fokus ligga på standarder som kan hantera de 
tolv datamängder som hanteras i kapitel ”Målbild: Datamängder och tjänster”, med ett 
minimum av extra arbete hos respektive RKM. NOPTIS är den standard som i hög 
utsträckning används av RKM:er och har stöd för flertalet av de datamängder som projektet 
adresserar. NOPTIS bör därför kunna ligga till grund för en samlad nationell dataleverans. 
NOPTIS i sin nuvarande form kan dock inte hantera samtliga datamängder, vilket gör att en 
nationell datamodell även kommer kräva ytterligare standarder. Dessutom, för tillkommande 
aktörer (tex mindre trafikföretag och kommersiella aktörer som inte har stöd för NOPTIS) kan 
ytterligare standarder/format för leverans behövas som minskar komplexiteten för dessa 
aktörer att leverera data.  

                                                        

41 https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description  
42 http://bob.samtrafiken.se   
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Vid val av intern standard bedöms NOPTIS vara den standard som är bäst lämpad att hantera 
en majoritet av de aktuella datamängderna. Eftersom det dessutom är den standard som idag 
används av en majoritet av RKM finns stora vinster med att använda denna standard för det 
interna utbytet av information. Det är dock viktigt att aktivt följa utvecklingen i omvärlden, 
exempelvis på europeisk nivå kring NeTEx och SIRI, och vid behov ompröva beslutet.  

Vad gäller standarder som används externt är det viktigt med en lyhördhet kring behov och 
önskemål hos tredjepartsutvecklare men också kring vilka standarder vars ekosystem kan 
leverera innovativa lösningar. Med EU:s delegerade akter kommer krav på att publicera öppna 
kollektivtrafikdata i enlighet med NeTEx-standarden och även om mognaden och leveransen i 
form av tredjepartsapplikationer idag är låg (ett exempel är att det idag saknas en öppen 
algoritm för reseplanering för NeTEx) kan ekosystemet förväntas växa i närtid. I dagsläget har 
GTFS det absolut mest utvecklade ekosystemet, och många internationella aktörer förlitar sig 
helt på denna standard och det är därför osäkert om internationella aktörer kommer etablera 
sig i Sverige utan denna standard. Därför behöver en nationell leverans av öppna 
kollektivtrafikdata initialt leverera data externt på format såsom NeTEx, GTFS och SIRI. Det 
krävs dessutom en förmåga att framöver utöka antalet format och publicera på andra format 
när behov uppstår. 

Metod 
Den IT-arkitektur som beskrivs nedan har tagits fram i flera steg: 

1. En viktig utgångspunkt för arbetet var att säkerställa att de av projektet utpekade 
datamängderna (se kapitel ”Målbild: Datamängder och tjänster”) kunde publiceras 
effektivt genom en ny IT-arkitektur. Inför workshop 5 ombads därför resp. RKM att 
förbereda förslag på följande frågeställningar: 

• Hur bör en nationell IT-arkitektur för Öppna Kollektivtrafikdata se ut? 
o Givet de av projektet identifierade datamängderna - vilka system 

(regionalt och nationellt) är inblandade? 
o Vilka standards/format ska användas mellan kollektivtrafikaktörer? 
o Vilka standards/format ska användas ut mot tredjepartsutvecklare? 

2. Projektgruppen sammanställde därefter de krav som IT-arkitekturen bedömdes 
behöva hantera. Dessa krav baserades både på resultat från tidigare workshopar (ex. 
GAP-analysen i workshop 3) och de inkomna synpunkterna från resp. RKM:er (punkt 
1 ovan). 

3. Baserat på dessa sammanställda krav gjorde projektgruppen ett förslag på IT-
arkitektur som sedan användes som underlag för diskussion på workshop 5. Förslaget 
reviderades sedan i enlighet med de synpunkter som uppkom under workshopen. 

4. Kraven och den reviderade IT-arkitekturen från workshop 5 presenterades på 
styrgruppsmöte 4. Arkitekturen som helhet fastslogs med några ytterligare 
förtydliganden.  

 

Målbild: IT-arkitektur 
IT-arkitekturen innehåller en nationell utvecklarportal för tredjepartsutvecklare och en nationell 
åtkomstpunkt där samtliga 12 datamängder och tjänster tillgängliggörs. Centrala standarder 
mellan trafikföretag och nationell åtkomstpunkt är NOPTIS och BoB. Centrala standarder mot 
tredjepartsutvecklare är GTFS, NeTEx och BoB. 

Den övergripande arkitektur som beskrivs nedan baseras på ett antal bakomliggande krav där 
arkitekturen behöver möjliggöra: 

Målbild del 3:  
IT-arkitektur 
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1. Att det skapas en gemensam nationell utvecklarportal. IT-arkitekturen ska 
möjliggöra att det finns en ingång till samtliga svenska kollektivtrafikdata (även om 
inte all data distribueras via en gemensam åtkomstpunkt). 

2. Att vissa RKM:er endast erbjuder sina data via den nationella utvecklarportalen, 
medan andra dessutom driver en lokal utvecklarportal. IT-arkitekturen ska medge 
att RKM:er fortsatt kan förvalta en egen utvecklarportal i det fall de önskar 
detta. 

3. Att det skapas en gemensam informationsmodell som kommer utvecklas över 
tid. För att möjliggöra en nationell leverans krävs data som är harmonierade. En 
sådan harmonisering kräver en gemensam informationsmodell som behöver kunna 
förändras i takt med nya krav från omvärlden. 

4. Att utbyte av information mellan trafikföretag sker genom  
a. Öppna standarder. Genom öppna standarder kan inlåsning till specifika 

leverantörer undvikas. 
b. Standarder som enkelt kan implementeras. IT-arkitekturen ska nyttja 

den befintliga infrastruktur som redan finns hos RKM:er och andra 
trafikaktörer. 

c. Användande av flera standarder kommer behövas. Under projektet har 
NOPTIS och BoB pekats ut som centrala men sannolikt krävs ytterligare 
för att kunna publicera samtliga datamängder (se kapitel ”Målbild: 
Datamängder och tjänster”).  

5. Att leverans mot tredjepartsaktörer kan ske på andra format än de som används 
mellan trafikföretag. Arkitekturen behöver ta höjd för att dessa krav på 
leveransformat mot tredjepartsutvecklare sannolikt kommer förändras över tid. 

6. Att olika aktörer kommer publicera datamängder i olika takt 
• Den nationella lösningen ska inte vara beroende av att vänta in samtliga 

RKM:er. 
• Enskilda RKM:er ska inte vara beroende av att avvakta utveckling av den 

nationella lösningen för att kunna publicera öppna datamängder. 
• Acceptera “good enough” och få ut data även om det inte är perfekt. 

7. Att det skapas en samlad nationell dataleverans till tredjepartsaktörer. För att 
framtidens mobilitetstjänster ska utvecklas i hela landet, krävs en nationell leverans av 
öppna kollektivtrafikdata. Detta förenklar leverans mot tredje part avsevärt men är 
också en billigare modell än om varje RKM/privat trafikföretag ska stå med en 
fristående lösning. 
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Figur 27  IT-arkitektur för nationella öppna datamängder och tjänster 

Kommentarer till lösningsförslaget:  

Standarder 

• För att utveckla en höjd kvalité och förbättrad tillgång till öppna trafikdata i Sverige 
krävs ett aktivt arbete med att utveckla en gemensam informationsmodell mellan de 
ingående aktörerna. Ett sätt att driva detta arbete är genom ett aktivt engagemang 
och arbete med att vidareutveckla NOPTIS. Trots en vidareutveckling av NOPTIS kan 
dock ytterligare format kan komma krävas för de datamängder som faller utanför 
ramen för NOPTIS samt för aktörer som saknar möjlighet att leverera med NOPTIS. 

• De remissvar som inkommit kring målbilden visar på att det finns olika ståndpunkter 
kring om NOPTIS eller någon mer generisk standard ska användas för dataöverföring 
till den nationella åtkomstpunkten. En del remissvar har pekat på att NOPTIS har 
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fördelen av att vara relativt hårt styrd mot de behov som branschen har vilket minskar 
behovet av samordning och utveckling för att få den nationella åtkomstpunkten till 
stånd. NeTEx har fördelen att vara mer generisk och har en större spridning utanför 
Norden. I målbilden behålls dock NOPTIS som utgångspunkt till informationsmodellen 
då användande av detta format beslutats om i både projektgrupp och styrgrupp. 
Diskussionen kring intern standard bör dock tas vidare av de teknik- och 
förvaltningsråd som föreslås i avsnitt ”Målbild: Organisation” nedan. 

• De format som används mot tredjepartsutvecklare i en samlad nationell dataleverans 
måste dock avspegla de behov och önskemål som finns hos tredjepartsaktörer. Ett 
aktuellt exempel är GTFS och GTFS Realtime, men det behöver över tid finnas en 
kontinuerlig lyhördhet för behov hos tredjepartsutvecklare och vilka format för 
utlämning som på bästa sätt stödjer dessa behov. 

• Den nationella utvecklarportalen ska vara förberedd för att utbyta metadatainformation 
med andra data- och utvecklarportaler. En viktig standard för detta är DCAT-AP. 

• Standarden som tagits fram inom Biljett- och Betalprojektet (BOB) ska vara grund för 
hur externa parter ges möjlighet att sälja biljetter under kontrollerade former. Det 
innebär att RKM:er (och i framtiden sannolikt även de privata trafikföretagen) kommer 
ha egna API:er men även en central funktion med syfte att förenkla för 
tredjepartsaktörer att få en samlad tillgång till biljettförsäljning för olika aktörer i 
Sverige.  

• Den övergripande IT-arkitekturen behöver på sikt även inkludera privata trafikföretag 
och de RKM som idag inte deltar i projektet. I detta arbete kan kompletterande format 
för dataleverans aktualiseras.  

Nationell åtkomstpunkt 

• Exakt hur den nationella dataleveransen för de olika datamängderna utformas bör inte 
slås fast i den övergripande IT-arkitekturen. Istället krävs ett pragmatiskt 
förhållningssätt där utvecklingen av den nationella dataleveransen sker agilt med 
fokus på A) att skapa attraktiva lösningar för tredjepartsutvecklare och B) att skapa 
tekniska lösningar som är hållbara och skalbara för trafikföretagen.   

• Eftersom de olika datamängderna är olika till sin karaktär kommer olika tekniska 
lösningar behövas för en nationell dataleverans. I vissa fall är det till exempel möjligt 
att bygga en databas som mellanlagrar information, medan distribution av 
realtidsinformation kan kräva andra typer av lösningar med mer direkt access.  

• Möjliggör att använda samma datakällor för egna tjänster som vi erbjuder till 
tredjepartsutvecklare, enligt principen ”eat your own dogfood”. Ett exempel på detta 
är att använda Open Trip Planner eller motsvarande produkter som 
reseplaneringsmotor. 

• Den del i IT-arkitekturen som visar biljettförsäljningstjänster kommer att vara resultatet 
av Samtrafikens arbete med att etablera en nationell åtkomstpunkt för digital 
biljettförsäljning för kollektivtrafiken (det arbete som tidigare benämndes ”Vitt papper”, 
numera ”Swedish Mobility Program”).  

• Nationell utvecklarportal. För den nationella utvecklarportalen ska särskild vikt läggas 
på en bra presentation av de datakällor som tillgängliggörs, så att det blir enkelt för 
externa parter att förstå vad datakällorna innehåller och inte innehåller. Det innefattar 
aspekter som bakomliggande datamodeller, använda fler språk än bara svenska, 
standardiserade format och visualiseringar. Dessutom bör portalen ha mekanismer för 
att ta hjälp av kunderna, till exempel genom wiki-liknande dokumentation och öppna 
forum 

Utvärdering av föreslagen IT-arkitektur 
Som ett ytterligare led i att säkerställa att den föreslagna IT-arkitekturen kan möta de krav 
som framtidens mobilitetstjänster ställer på kollektivtrafikbranschens leveranser av data och 
tjänster, genomfördes en övning under workshop 5 där arkitekturen provtrycktes avseende de 
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12 identifierade datamängderna. För varje sådan datamängd fick varje RKM-representant 
svara på huruvida varje enskild datamängd kunde publiceras i det fall IT-arkitekturen 
realiserades. För varje datamängd fanns tre svarsalternativ: 

Grönt datamängden kan omedelbart publiceras av samtliga medverkande RKM:er. 

Orange IT-arkitekturen gör publicering möjligt men kräver ytterligare kompletterande 
aktiviteter (ex. insamling av data hos resp. RKM). Orange kan också signalera 
att någon/några aktörer inte kan publicera detta i nuläget. 

Röd kräver annat angreppssätt 

 Datamängd/ tjänst Färg Kommentar 

1 Hållplatser och 
stationer 

 Denna datamängd finns tillgänglig hos samtliga RKM:er i projektet och 
kan representeras i NOPTIS 

2 Rutter/linjer  Denna datamängd finns tillgänglig hos samtliga RKM:er i projektet och 
kan representeras i NOPTIS 

3 Information om biljetter  Kräver anpassning från resp. RKM för export till nationell åtkomstpunkt, 
BoB kommer inte innehålla all den information som kommer behövas 

4 Realtidsdata om 
pågående trafik 

 Denna datamängd finns tillgänglig hos samtliga RKM:er i projektet och 
kan representeras i NOPTIS 

5 Realtidsdata om 
störningar 

 Denna datamängd finns tillgänglig hos samtliga RKM:er i projektet 
förutom Västtrafik (kan bli tillgänglig under våren 2017). Datamängden 
kan representeras i NOPTIS. 

6 Nyttjandegrad   ORANGE för historiska data 
RÖD för realtid. Bara Skånetrafiken har möjligheten, resten har en lång 
resa. Data från systemet Frida behövs. 

7 Grafiska element  Det krävs andra aktiviteter än export ur befintliga system för att hantera 
denna datamängd. Koncensus kring att det är möjligt att åstadkomma. 

8 Reseplanerings-
tjänster 

 Dessa tjänster finns tillgänglig hos samtliga RKM:er i projektet.  

9 Försäljning av biljetter  Krävs andra aktiviteter för att realisera detta redan under 2017. 
Jönköpings länstrafik kan göra detta under 2017. 

10 Pendelparkeringar  Alla aktörer har inte ansvar för pendel-parkeringar. De aktörer som har 
ansvar kan exportera detta.  

11 Mervärdesdata från 
konsumenter och 
3parter 

 Mervärdesdata kan länkas till givet att IT-arkitekturen i målbilden 
realiseras. 

12 Fordons-egenskaper 

 

 Stöds delvis av NOPTIS. Komplett data finns i Frida (som förvaltas av 
Nordic port) som behöver vidta åtgärder. Oklart om Frida kommer bli 
klart med relevanta uppdateringar och hur data kan exporteras (avgörs 
av entreprenörer). Vidare fördjupning i frågan krävs. 

Tabell 1 – Utvärdering av IT-arkitektur avseende de 12 identifierade datamängderna. (I kolumnen ”Färg” 
visas en färg i de fall samtliga aktörer har angett samma svar. Om olika svar angetts finns alla de färger 
som med tillsammans med en förklaring under ”Kommentar”) 
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Organisera för smarta 
mobilitetstjänster 
Kollektivtrafikbranschens roll vid tredjepartsutveckling – ett 
ekosystemperspektiv 
Kollektivtrafikbranschen har traditionellt stått för trafik med en viss typ av fordon som körs 
enligt en på traditionellt sätt fastställd tidtabell. Marknaden förändras dock snabbt och 
begreppet kollektivtrafik är idag inte lika enkelt att definiera. MaaS (Mobility as a Service) och 
Kombinerad mobilitet kan sägas vända upp och ner på det traditionella kollektivtrafikbegreppet 
och sätter istället fokus på kunderbjudandet – mobilitet. Med detta perspektiv finns inte längre 
någon tydlig gräns mellan klassisk kollektivtrafik, lånecyklar, lånebilar, taxi eller 
samåkningstjänster. Inom detta område ser vi redan idag en rad nya aktörer på marknaden 
och sannolikt är detta bara ett första steg mot en ny typ av bransch inom mobilitet. 

Samtidigt som nya typer av erbjudanden utvecklas påverkas området starkt av digitaliseringen 
och de förändrade kundförväntningar som digitaliseringen medför. Även digitaliseringen 
påverkar aktörslandskapet inom branschen och helt nya aktörer är idag en naturlig del i det 
erbjudande som möter resenärer i transportsystemet. Här kan nämnas externt utvecklade 
appar och tjänster, men även globala aktörer såsom Google och Apple.  

Sammantaget ser vi ett nytt ekosystem av aktörer växa fram som i samspel genererar ett 
värde gentemot resenärer. Traditionellt har kollektivtrafikbranschen präglats av kund-
leverantörsrelationer och trafikföretagen har i stor utsträckning haft ett ägandeskap över de 
digitala kanaler och tjänster som möter resenären. I det framväxande ekosystemet av aktörer 
är det istället en rad nya aktörer som på olika sätt bidrar till värdeskapandet gentemot resenär, 
aktörer som inte styrs eller i samma utsträckning kan kontrolleras av trafikföretagen genom 
traditionella avtal.  

De relationer som skapas i det nya ekosystemet präglas av en ny dynamik och nya 
samarbetsformer. I dessa relationer finns ett tydligt fokus på API:er och öppna data som 
nyckel för att med låga trösklar kunna hantera en stor volym av samarbeten. För att 
framgångsrikt kunna attrahera relevanta samarbetspartners krävs tydliga och användbara 
datakällor och attraktiva villkor för användning. På samma sätt som det nya ekosystemet inte 
kretsar kring vad vi tidigare definierat som vår bransch så påverkas vi också av en 
globaliserad värld där Sverige som region bara är ett område i en betydligt större kontext.  

Sammantaget gör detta att det krävs en förmåga att förhålla sig till omvärlden på ett nytt sätt 
med en lyhördhet för på vilket sätt vi kan samspela med andra aktörer och bli attraktiva för 
dessa. Ett exempel är formatet GTFS (General Transit Feed Specification) som har utvecklats 
till en global standard för information om tidtabeller och realtidsinformation. Detta format drevs 
ursprungligen inte av kollektivtrafikbranschen utan av Google, och har snabbt utvecklats till en 
grundläggande förutsättning för att kunna leverera information till i princip alla internationella 
tjänsteleverantörer. Kring denna standard har även en rad öppenmjukvara-projekt utvecklats 
som idag är centrala komponenter för att snabbt och kostnadseffektivt kunna skapa nya 
mobilitetstjänster.  

Öppen innovation är ett begrepp som på många sätt adresserar de utmaningar som är 
förknippade med driva utveckling och innovation i ett ekosystem av aktörer. Öppen innovation 
innebär att en organisation kan och bör använda såväl externa som interna idéer, samt interna 
och externa vägar till marknaden, för att hantera de utmaningar och möjligheter som en aktör 
eller bransch står inför. Med detta perspektiv blir det centralt för kollektivtrafikbranschens 
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utveckling att stimulera externa aktörer att bidra till lösningar på de utmaningar man står inför 
och möjliggöra för att andra aktörer att möta resenärernas behov.  

Att arbeta med öppen innovation kräver nya verktyg. Som tidigare nämnt är ett centralt verktyg 
i detta arbete tillgången till data och information genom öppna data och API:er. Men utöver 
detta krävs en förmåga att kunna stimulera externa aktörer och att på ett tydligt sätt kunna 
kommunicera de utmaningar som branschen står inför. Arbetsformer som ofta brukar lyftas i 
detta sammanhang är innovationstävlingar och hackatons, men centralt är också att ha former 
för en löpande dialog med externa aktörer. Genom denna dialog skapas en förståelse för de 
hinder som externa aktörer upplever när de vill realisera idéer och tjänster.  

Sammanfattningsvis behöver vi som bransch:  

• vara snabbrörlig gentemot utveckling och förändring i omvärlden utanför 
kollektivtrafikbranschen, 

• etablera organisatoriska förmågor att hantera nya typer av relationer, och 
• se vår leverans av öppna data och API:er till tredjepartaktörer som en affärskritisk 

tjänst i vår portfölj av tjänster.  

Detta kräver en ny organisation vilket presenteras nedan. 

 

Målbild: Organisation  
Den organisation som krävs ska baseras på ledorden öppenhet och synlighet, 
professionalism, samskapande och samhällsnytta. Organisationen får en central roll både i att 
ansvara för de centrala tekniska lösningarna och för samverkan inom och utom branschen. 
Genom denna samverkan får RKM:er en aktiv roll i att styra arbetet framåt i den centrala 
organisationen. Dessutom kommer RKM:er ansvara för sin dataleverans till den nationella 
åtkomstpunkten. 

I framtagandet av målbilden har en analys genomförts för att identifiera vilka förmågor och 
vilken organisationsstruktur som krävs för att kunna realisera målbilden. De övergripande 
utgångspunkter som organisationsförslaget vilar på sammanfattas nedan:  

1. Öppenhet och synlighet 
1. Ökad dialog med externa intressenter 
2. Öppenhet kring riktning och ambitioner 
3. Närvaro i relevanta sammanhang 

2. Professionalism 
1. RKM:er ansvarar för kvalitet i egen dataleverans 
2. Central organisation som klarar verksamhetskritisk drift 
3. Supportfunktioner främst i central organisation 
4. Utveckla tjänsten med nya datamängder och tjänster 

3. Samskapande 
1. Ökad samverkansförmåga inom branschen (tex standardisering och 

harmonisering av data) 
2. Relationsskapande mellan branschen och tredjepartsaktörer 

4. Samhällsnytta 
1. Mandat att släppa data som möter föränderliga krav i omvärlden (tex lagkrav 

och teknikutveckling) 
2. Kundcentrerad utveckling 

 

Målbild del 4:  
Organisation 
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Figur 28 Organisation målbild. De runda cirklarna refererar till de övergripande utgångpunkterna i 
texten ovan. 

Utifrån den gemensamma kravbilden formulerades en tentativ organisationsskiss som 
diskuterades och förfinades genom workshopar och styrgruppsdiskussioner. Det slutgiltiga 
förslaget presenteras i figur 28 ovan tillsammans med ett antal förtydligande kommentarer 
nedan. Branschgruppen föreslår att denna organisation realiseras genom Samtrafiken.  

I organisationsskissen illustreras en organisation med fokus på effektiva samarbetsformer - 
både mellan dataleverantörer och den centrala organisationen och mellan dataleverantörer 
och tredjepartsutvecklare. Den centrala organisationen har som uttalat fokus att stödja och 
stimulera tredjepartsaktörers utveckling av smarta tjänster baserade på öppna trafikdata. 
Organisationen styrs utifrån de fyra gemensamma värden och grundprinciper som beskrivits 
ovan.  

• Organisationen innehåller flera råd, samarbetsforum och andra samverkansformer. 
Även om dessa innehåller representanter från ett flertal organisationer är det 
Samtrafiken som ansvarar för att koordinera dessa samverkansformer. 

• Förvaltning av relevanta standarder och gränssnitt (som förvaltas nationellt) sker 
genom samverkan inom ramen för det som ovan benämns teknikråd och 
förvaltningsråd. Detta gäller även det nödvändiga harmoniseringsarbete som behöver 
ske exempelvis kring hållplatsinformation. 

• De organisationer som initialt kommer leverera data till lösningen kommer sannolikt 
vara flera men inte alla RKM:er. Organisationsförslaget ovan ska dock stödja att 
samtliga RKM:er kan gå med på sikt men även att andra organisationer såsom 
Trafikverket, kommersiella trafikbolag och kommersiella mobilitetstjänster (som ex. 
biltillverkare) kan vara en del av lösningen. Det kan komma en lagstiftning i framtiden 
men inledningsvis ska deltagande i lösningen vara frivillig. 

• Organisationen ska därför vara inkluderande gentemot regionala 
kollektivtrafikmyndigheter, privata kollektivtrafikföretag såväl som andra typer av 
mobilitetsleverantörer (till exempel taxi eller bildelningstjänster) för att kunna ge 
tredjepartsaktörer en komplett bild.  
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• Som organisation är det viktigt att ha en helhetssyn på sin öppna dataleverans (d.v.s. 
inte bara data i sig utan även kompletterande värdeskapande funktioner som 
dokumentation och support). Dessutom kräver arbetet med öppna data förändringar 
kring hur organisationen arbetar med sin configuration management. T.ex. kan 
ändringar i system som tidigare bara fick interna konsekvenser riskera få mycket mer 
långtgående påverkan för tredjepartsutvecklare som driftar skarpa tjänster med 
tusentals användare. Under workshopen presenterade Trafikverket hur man där 
jobbar med öppna data som en tjänst där fokus ligger på att maximera 
värdeskapande för användare (d.v.s. tredjepartsutvecklare). I förslaget finns därför 
både en lokal och central tjänsteägare. 

• En central förmåga för den nya organisationen handlar om att göra öppna trafikdata 
synliga så att dessa kan komma i användning. I förslaget finns därför en funktion – 
outreach – som ska spegla detta. Snarare än traditionell marknadsföring handlar 
denna roll om t.ex. att synas i relevanta sammanhang, hantera förslag på 
partnersamarbeten samt stödja större externa aktörer som vill etablera en tjänst i 
Sverige. 

• Organisationen ska ha förmåga att stimulera och aktivt medverka till utveckling av 
hackathons, innovationstävlingar och andra innovationsfrämjande aktiviteter som 
genomförs inom området. 

• En framgångsfaktor för arbetet kommer att vara att också löpande kommunicera goda 
exempel på tjänster där data används. Arbetet med att tillgängliggöra nya 
datamängder bör ske genom täta releaser som exemplifieras och visualiseras. På 
detta sätt kan vi få en ökad involvering från olika målgrupper och skapa ett generellt 
ökat intresse.  

• Support ska i första hand hanteras av centrala organisationen (1st line). I de fall 
ytterligare och mer specifik support (2nd line) krävs ges denna av RKM (frågor kring 
specifika data från RKM) eller organisationen (djupare frågor kring den gemensamma 
åtkomstpunkten) 

• Det är resp. RKM som regionalt gör eventuell filtrering med hänsyn till PUL, 
affärskritisk data m.m. 

• Datamängder och tjänster behöver beskrivas utifrån kvalitet och funktion. Funktion 
kan till exempel vara hur en datamängd används internt inom trafikföretagen, om 
informationsmängden är nationell eller regional eller vilka trafikslag den täcker. Det är 
av stor vikt att datamängder och tjänster beskrivs utifrån en tredjepartsaktörs 
perspektiv. 

• Organisationen bör verka för att en datamognadsmodell för öppna data etableras 
inom detta område (jmf Naturvårdsverkets arbete med att etablera en generisk 
mognadsmodell). Modellen blir ett stöd för uppföljning och utveckling av området över 
tid.  
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Finansiering  
 

Idag styr GTI-uppdraget (Gemensam Trafikant Information) insamling av branschens 
trafikinformation. Den information som samlas in tillgängliggörs idag via Trafiklab.se. 
Insamlingen av informationen finansieras i huvudsak av hela branschen genom en 
fördelningsnyckel men även via tillskott av medel från Trafikverket, Trafikförvaltningen SLL, 
Östgötatrafiken och Samtrafiken i Sverige AB vad avser tillgängliggörandet av informationen. 

I syfte att finansiera ny föreslagen lösning har projektet haft som utgångspunkt att nuvarande 
modell skall appliceras även på ny framtagen lösning, eventuellt med en ny fördelningsnyckel. 
Det kommer dock att krävas specifik finansiering under en övergångsperiod för 
implementering av ny lösning (se bifogad illustration nedan).  

Projektet har identifierat fyra alternativ till finansieringslösningar för denna övergångsperiod 
och beslut har fattats kring en kombination av flera alternativ.  

1. Det första alternativet bygger på att medverkande RKM och Trafikverket, inom projekt 
Kraftsamling öppna data frivilligt finansierar ökade implementations- och 
driftkostnader under övergången till den nya lösningen. 

2. Det andra alternativet bygger på att samtliga ingående parter i GTI frivilligt finansierar 
ökade implementations- och driftkostnader under övergången till den nya lösningen.   

3. Det tredje alternativet innebär att branschen söker stödfinansiering av extern part, 
exempelvis Vinnova. 

4. Det fjärde alternativet innebär en skärpning och utvidgning av regeringens uppdrag 
(förordning) till Transportstyrelsen. Detta innebär att det blir en tvingade åtgärd som 
omfattar hela branschen. Alla betalar.  

Projektets styrgrupp beslutade att anta en kombination av finansieringslösning 1,2 och 3 ovan 
med motiveringen att de som vill vara med och betala i grupp 2 ovan även får möjlighet att 
vara med och påverka utvecklingen. Målet är att utvecklingen av lösningens gemensamma 
delar skall finansieras med externa medel. Finansiering kommer under övergångsperioden att 
ansökas från bl.a. Vinnova, Energimyndigheten m.fl. Vinnova har initialt ställt sig positiva till 
finansiering. 

 

Figur 29 Illustration av investeringsbehovet för att realisera innehållet i denna målbild. 
KÖD=Kraftsamling öppen data. 

3 år

10

Dagens GTI

Trafiklab 2.0 ”puckeln” – investering över 3 år
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Styrgruppen beslutade vidare att genomföra en översyn av dagens GTI-fördelningsnyckel för 
drift och förvaltningskostnader. Det vore intressant att utforma en incitamentsmodell som 
belönar den aktör som tillhandahåller fler datamängder och tjänster. Information om 
fördelningsnyckel ska presenteras till marknaden för att öka förståelsen för verksamheten och 
dess finansiering. 

Dagens GTI-fördelningsnyckel ser ut enligt följande:  
Ersättningen beräknas som en funktion av Trafikvolym där parametrarna är Antal Turer 
respektive Antal av Partnerföretaget trafikerade Hållplatser i det nationella hållplatsregistret. 
Beräkningsformeln ser ut enligt nedan. 

 

 

Målbild Finansiering 
Finansiering av lösningen föreslås på sikt (3 år beräknas för implementering) att finansieras 
via uppdraget för gemensam trafikantinformation. Fram till denna tidpunkt kommer 
nödvändiga projektkostnader finansieras genom en kombination av resurser från initialt 
deltagande parter, samtliga parter inom gemensam trafikantinformation samt genom extern 
finansiering. 

I realiseringen av målbilden står respektive trafikföretag för de kostnader som uppstår lokalt 
hos respektive organisation. Det kan innebära kostnader för tekniska system, nödvändiga 
supportfunktioner för att säkra kvalitet i utlämnande av data och kostnader för deltagande i det 
nationella samarbetet.  

Kostnader förknippade med att realisera de gemensamma delarna av målbilden kommer 
kräva finansiering utöver den modell som idag finansierar Samtrafikens informationshantering 
(dvs GTI-uppdraget).  Arbetsinriktningen är att dessa kostnader ska hanteras genom externa 
anslag från t.ex. Vinnova eller Energimyndigheten.  

Efter övergångsperioden är projektets bedömning att kostnadsbilden kommer att återgå till 
dagens nivå. Förvaltningen beräknas då kunna hantera sina kostnader inom samma 
ekonomiska ram som idag finns för GTI.  

Fördelningsnyckeln som idag används för GTI-uppdraget behöver ses över. I denna översyn 
bör incitament skapas för att stimulera aktörer att tillgängliggöra fler datamängder och tjänster.  

Kompetens är en avgörande faktor för att kunna bemanna målbildens organisation. Saknas 
rätt kompetents kommer inte målbilden kunna realiseras. Det innebär att kompetens är en 
minst lika viktig del som finansiering för att kunna nå målbilden. En attraktiv organisation 
kommer att attrahera förmågor som kan bygga upp och driva utvecklingen av öppna data 
framåt i Sverige. 

Andelsvärde		=							Antal	Turer		x		Antal	Hållplatser√   

Målbild del 5:  
Finansiering 
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Handlingsplan  
 

Bransch- och styrgruppens bedömning är att det inom 3 år finns en organisation inom Sverige 
som förvaltar och driver arbetet med öppna trafikdata i enlighet med målbilden. Ambitionen är 
att redan under 2017 kunna få fram delleveranser som går in i skarp drift. Det fortsatta arbetet 
kräver dock att en förstudie tillsätts för att ta fram en mer detaljerad handlingsplan som säkrar 
kvalité, kompetenser och resurser.  

  

   

Figur 30  Övergripande handlingsplan för att förverkliga målbilden 

Branschgruppen har tagit fram ett utkast till treårsplan som styrgruppen stödjer. Denna plan 
pekar ut en riktning för arbetet med att realisera målbilden. Planen tydliggör fokus på stegvisa 
leveranser och möjligheten att bygga vidare på det befintliga arbetet med Trafiklab. Arbetet 
inleds med en förstudie  

De fem huvudområden som illustreras i figuren ovan är följande: 

1. Datahantering nationell åtkomstpunkt. Detta arbete handlar om att realisera de 
nationella komponenterna i målbildens IT-arkitektur. En grundlig analys behöver 
genomföras för samtliga 12 datamängder och tjänster där den optimala tekniska 
lösningen för den nationella hanteringen identifieras. Sannolikt behövs olika tekniska 
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lösningar för de datamängder som ryms inom NOPTIS-formatet, för de datamängder 
som idag inte finns inom ramen för NOPTIS och för tjänster kring biljettförsäljning.  

a. 12 datamängder och tjänster – definiera standardformat och nationell 
hantering. Identifiera format, informationsmodell och definiera nödvändig 
nationell och regional hantering av respektive datamängder och tjänster.  

b. Teknisk plattform för nationella datamängder. Etablering av nödvändig 
teknisk infrastruktur för att realisera den hantering som beskrivs i föregående 
punkt.  

c. 12 datamängder och tjänster – definiera utleverans. I tät dialog med 
tredjepartsaktörer definiera format och utlämningsmetoder som på bäst svarar 
mot både behov och genomförbarhet.  

d. 12 datamängder och tjänster – leverans till nationell åtkomstpunkt. 
Möjliggöra leverans på det sätt som överenskommits under punkt 1a.  

e. Optimera teknisk plattform för att möta tredjepartsutvecklares behov. 
För att löpande utvärdera hur väl lösningen svarar mot omvärldens krav och 
behov genomförs utvärderingar. Relevanta justeringar av dataleveranserna 
genomförs utifrån de utvecklingsbehov som framkommer.  
 

2. Nationell utvecklarportal ”Trafiklab 2.0”. I detta arbete utvecklas dagens tekniska 
plattform Trafiklab.se för att möta den kravbild som presenteras genom målbilden. I 
samband med detta genomförs en översyn av profilering, funktionalitet i tjänsten och 
teknisk lösning.  

a. Utveckla webbsidan enligt målbild. Trafiklab.se utvecklas för att möta 
målbildens ambitioner och krav. Ett exempel är att tydligare presentera 
roadmaps för utvecklingen inom respektive datakälla.  

b. Utveckla supportfunktionalitet. Funktionalitet för support genom trafiklab.se 
utvecklas för att förbättra upplevelsen mot tredjepartsaktörer och bättre stödja 
flera aktörers dataleveranser.  

c. Etablera Open trip planner. En referensimplementation av Open trip planner 
skapas och publiceras som öppen källkod.  

d. Kommunicera goda exempel. Trafiklab.se utvecklas för att bättre 
kommunicera och presentera goda exempel på framgångsrika tjänster och 
dataanvändning.  
 

3. Licenser och villkor. I detta arbete tas licenser och villkor fram enligt principerna i 
målbilden. I möjligaste mån etableras gemensamma licenser och villkor.  

a. Definiera licenser och villkor för nationella datamängder och tjänster. 
Licens för de nationella datamängderna med information beslutas och 
lanseras. Villkor för leveransen av data (inkl. möjligheten för 
tredjepartsutvecklare att teckna SLA:er) bereds, beslutas och lanseras. 
Frågor kring vilket ansvar som dataägare ska ha samt hur resegarantiärenden 
ska hanteras bör också beredas. 

b. Definiera affärsavtal och villkor för biljettförsäljning. Affärsavtal och villkor 
för biljettförsäljning definieras och beslutas hos respektive trafikföretag. 
Samverkan sker mellan trafikföretagen för att i möjligaste mån harmonisera 
avtal och villkor.  

c. Riskanalys biljettförsäljning. En analys genomförs för att identifiera risker 
med tredjepartsförsäljning (baserat på den tekniska lösning och de affärsavtal 
som tas fram i 1 respektive 3b). Syftet är att på ett tidigt stadium säkra intäkter 
och minimera risk för olika typer av fusk/bedrägeri.  
 

4. Etablera förmågor I detta arbete rustas organisationen för att på ett relevant sätt 
kunna möta de uppgifter som ska hanteras. Styrning och organisation av 
verksamheten etableras.  
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a. Komplettera och utveckla Trafiklab med kompetenser för att nå målbild. 
För att realisera målbilden krävs att rätt kompetens och individer med rätt 
profil knyts till arbetet.  

b. Etablera dialogforum och råd enligt målbild. I den organisation som 
presenteras i målbilden ingår ett antal dialogforum och beslutande råd som 
ska styra och vägleda verksamheten. Dessa behöver etableras och 
bemannas.  

c. Etablera regional tjänsteorganisation och support. Hos respektive 
trafikföretag tydliggörs de personer och roller som fungerar som kontaktytor 
gentemot den nationella organisationen.  

d. Etablera datamognadsmodell. En styrningsmodell för att löpande utvärdera 
vår mognad och identifiera relevanta utvecklingsområden etableras.  
 

5. Tillkommande aktörer. I detta arbete inleds diskussioner med de regionala 
kollektivtrafikmyndigheter som inte är med från start i arbetet, privata trafikföretag och 
trafikföretag utanför den traditionella kollektivtrafiken. Behovsbilden för dessa aktörer 
tydliggörs och relevanta anpassningar av lösningen genomförs.  

a. Öppna upp för alla RKM och privata aktörer att delta. Dialoger med 
ytterligare aktörer om på vilket sätt de kan och vill ansluta till den framtagna 
målbilden.  

b. Teknisk anpassning för nya aktörer. Eventuell nödvändig teknisk 
anpassning för att möjliggöra för nya aktörer att delta. 

c. Samverkan med pilotprojekt. Synkronisering och samverkan med pågående 
pilotprojekt i syfte att fånga krav och behov men även tydliggöra 
utvecklingsplaner och hur dessa piloter kan använda de datamängder och 
tjänster som tillgängliggörs.  

 

Kompetenser och synkronisering 
Handlingsplanen för att realisera målbilden beskriver ett omfattande arbete. Möjligheten att 
framgångsrikt och effektivt kunna genomföra detta arbete är inte enbart en fråga om 
finansiering för de olika aktiviteterna, utan handlar till stor del även om att säkerställa att 
resurser, med relevant kompetens och inriktning, finns tillgängliga för genomförandet.  

En stor del av aktiviteterna i handlingsplanen behöver genomföras i samverkan mellan 
trafikföretag och den centrala organisationen. I detta arbete krävs även värdefulla insikter från 
tredjepartsaktörer och lämpliga former för medverkan från tredjepartsaktörer behöver 
etableras. Exakt hur detta genomförs skiljer sig sannolikt beroende på aktiviteternas karaktär. 
Särskilt viktigt är att synkronisera handlingsplanen med Samtrafikens arbete med att etablera 
en nationell åtkomstpunkt för digital biljettförsäljning för kollektivtrafiken. Denna kommer 
utgöra biljettförsäljningstjänsterna i målbilden och de båda projekten kommer tillsammans 
utgöra en gemensam plattform ut mot tredjepartsutvecklare. 

En ytterligare viktig aspekt för arbetet framåt är synkronisering med de pågående forsknings- 
och utvecklingsinitiativ som pågår kring smarta mobilitetstjänster. Det är önskvärt att dessa 
initiativ använder sig av den lösning som målbilden beskriver, dels som en verifiering och input 
till ytterligare förfining av lösningen men också för att projekten själva ska slippa hantera de 
brister som finns idag. Exempel på sådana projekt är iMove och Dencity i Västra Götaland, 
EC2B i Region Skåne, Civitas Eccentric i Stockholm samt Hämta i Blekinge. Aktiviteter och 
föreslagna åtgärder i denna rapport återfinns också i Samverkansgruppen Framtidens resor 
och transporters handlingsplan Kombinerad Mobilitet. Resultatet av detta projekt är av stor vikt 
för den handlingsplanens möjlighet att kunna realiseras. 
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Slutligen behöver projektet synkronisera med de enheter inom resp. RKM som arbetar med 
biljettutbud. Projektet behöver löpande utvärdera av hur väl lanserat biljettsortiment svarar mot 
omvärldens krav och om utvecklingsbehov identifieras behöver detta kommuniceras.  

Riskanalys 
En initial analys av risker för handlingsplanen har genomförts och presenteras nedan.  

Risk Konsekvens Åtgärd 

Finner ej extern finansiering 
av ”puckeln” 

Projektet försenas och 
behöver omformuleras. Risk 
att det blir en ”tummetott” 

Projektteam utses med 
ansvar att genomföra 
projektet och säkra 
finansiering genom en väl 
underbyggd ansökan. Tydlig 
kostnadsfördelning måste 
genomlysas i ansökan. 

Projektet kan försvinna i 
mängden av alla pågående 
initiativ hos Samtrafiken och 
RKM. 

Målbilden som branschen 
kommit fram till realiseras 
inte eller enbart delvis. 

Ett genomförande projekt 
startas för att säkra att 
målbilden uppnås. 

Att inte hitta rätt kompetens 
för att bemanna 
målbildsorganisationen och 
eller etableringsprojektet. 

Målbilden kan ej genomföras 
pga. kompetensbrist eller 
endast delvis. 

Nödvändigt att deltagande 
organisationer prioriterar 
resurser. 

Att resurser ej tillsätts för att 
etablera 
genomförandeprojektet 

Inget händer Beslut tas att genomföra 
målbilden enligt 
handlingsplan och med rätt 
resurser av respektive 
deltagande organisation 
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Slutsatser 
Målbild 
I arbetet med en målbild för nationella öppna kollektivtrafikdata har fem områden identifierats 
med förankrade lösningar; Datamängder och tjänster, Licenser och Villkor, IT-arkitektur, 
Organisation samt finansiering.  

Projektet har identifierat 12 st. datamängder och tjänster som kollektivtrafiken ska 
tillhandahålla i sin helhet för att möjliggöra smarta mobilitetstjänster: 

1. Hållplatser och stationer. 
2. Linjer och Turer 
3. Information om biljetter.  
4. Realtidsdata om pågående trafik.  
5. Realtidsdata om störningar.  
6. Nyttjandegrad 
7. Grafiska element.  
8. Reseplaneringstjänster.  
9. Försäljning av biljetter.  
10. Pendelparkeringar.  
11. Mervärdesdata från externa parter.  
12. Fordonsegenskaper.  

 

De licenser och villkor som reglerar vidareutnyttjande av tillgängliggjord trafikinformation ska 
harmoniseras för att möjliggöra att tjänster kan utvecklas och nyttjas i hela Sverige. För 
datamängder bör dessa vara internationellt erkända (typ CC0 eller CC-BY) för att minska 
administrativ börda för tredjepartsutvecklare samt skapa licensmässig kompatibilitet med 
utländska tjänster och plattformar. Villkor som rör access/tillgång till API:er ska vara 
separerade från datavillkoren och inte påverka vad som får göras med data. Villkor för 
biljettförsäljning kommer vara mer långtgående och ställa högre krav på tredje part, men det 
är viktigt att dessa är icke-diskriminerade.  

 

IT-arkitekturen består huvudsakligen av följande delar. 

1. En gemensam nationell utvecklarportal där vissa RKM:er endast erbjuder sina data 
via den nationella utvecklarportalen, medan andra dessutom driver en lokal 
utvecklarportal. Utvecklarportalen kommer vara en vidareutveckling av dagens 
trafiklab.se 

2. En gemensam informationsmodell som kommer utvecklas över tid.  
3. Utbyte av information mellan trafikföretag sker genom öppna standarder, standarder 

som enkelt kan implementeras hos respektive RKM och att flera standarder kommer 
behövas. NOPTIS och BoB har pekats ut som centrala. 

4. En samlad nationell dataleverans till tredjepartsaktörer som sker på andra format än 
de som används mellan trafikföretag. Initialt åtminstone GTFS och en NeTEx-
kompatibel standard. 

5. IT-arkitekturen medger att olika aktörer kommer publicera datamängder i olika takt 

Målbild del 1:  
Datamängder 
och tjänster 

Målbild del 2:  
Villkor 

Målbild del 3:  
IT-arkitektur 
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Figur 31 -  Organisation målbild 

Den organisation som krävs ska baseras på ledorden öppenhet och synlighet, 
professionalism, samskapande och samhällsnytta. Organisationen får en central roll både i att 
ansvara för de centrala tekniska lösningarna och för samverkan inom och utom branschen. 
Genom denna samverkan får RKM:er en aktiv roll i att styra arbetet framåt i den centrala 
organisationen. Dessutom kommer RKM:er ansvara för sin dataleverans till den nationella 
åtkomstpunkten. Branschgruppen föreslår att denna organisation realiseras genom 
Samtrafiken. 

 

Över tid (3 år efter start av genomförandeprojektet) föreslås lösningen kunna finansieras 
genom att dagens GTI-inläsning ersätts med dataöverföringen i den föreslagna IT-
arkitekturen. Ev. kommer den fördelningsnyckel som används idag behöva justeras. 

Under en övergångsperiod kommer dock kostnaderna bli högre då båda lösningarna kommer 
leva parallellt samt att det krävs investeringar för att realisera målbilden. Dessa högre 
kostnader kommer finansieras av en kombination av följande: 

1. Medverkande RKM och Trafikverket i projektet Kraftsamling öppna data frivilligt 
finansierar ökade implementations- och driftkostnader under övergången till den nya 
lösningen. 

2. Samtliga ingående parter i GTI frivilligt finansierar ökade implementations- och 
driftkostnader under övergången till den nya lösningen.   

3. Branschen söker stödfinansiering av extern part, exempelvis Vinnova och/eller 
Energimyndigheten. 
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Handlingsplan 
Handlingsplanen för att förverkliga målbilden sträcker sig över tre år. Arbetet ska inledas med 
en förstudie som kommer att specificera planen. Planen innehåller fem fokusområden utöver 
projektledning och koordinering; Datahantering nationell åtkomstpunkt, nationell 
utvecklarportal ”Trafiklab 2.0”, Licenser och villkor, Etablera förmågor och Tillkommande 
aktörer.  

Planen har fokus på stegvisa leveranser med start redan under 2017. Utöver finansiering är 
en central förutsättning för att effektivt realisera handlingsplanen att rätt kompetenser knyts till 
projektet.  
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Bilaga 2 – English abstract 
 

Background 
The degree of digitisation in Sweden is high, and Sweden ranks globally at number three 
according to the recently published Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Index 
from the public sector pulls down the ranking. DESI points towards that while Sweden's public 
sector overall rates above the European mean, Sweden is slipping behind regarding open 
data. Other similar assessments such as the Open Data Barometer draw similar conclusions. 
This situation is something that Sweden’s Forum for Transport Innovation is eager to change. 
A central pillar to push the digitisation of the mobility sector ahead is the publication of open 
data from all actors in the transport industry. This way, the foundation is laid out for third-party 
developers to create new smart digital services. This idea was further validated by the market 
research conducted in this project. The study identified several international examples (such 
as Plannerstack in the Netherlands, and Transport for London) that have accomplished far-
reaching results from its open traffic data investments. 

An industry-wide initiative formed in Sweden in 2016 and the project – Joint forces for Open 
Traffic Data - was funded in June 2016. The goal of the project was to craft shared national 
strategic objectives, a common vision, for open traffic data focusing on public transport actors. 
Also, the project should develop an action plan with necessary tasks to implement the 
strategic objectives. The project included six workshops, where each workshop focused one 
significant area of open traffic data. Relevant issues to these six areas were prepared before 
the workshop by six regional public transport agencies, the Swedish Transport Administration, 
Samtrafiken and external third-party developers. The project has been funded by Vinnova as 
well as by the participating organisations (through in-kind). The participating organisations 
have shown a keen interest in further developing this area further.  

 

Strategic Objectives National Open Traffic Data 
The work with national strategic objectives have resulted in five areas with industry-anchored 
solutions: datasets and services, licensing and terms, IT architecture, organisation and 
financing.  

The project has identified 12 datasets and services that the public transport sector should 
make available as a whole, to enable the development of smart mobility services: 

13. Stops and stations. 
14. Routes and schedules 
15. Fare Information and Rules.  
16. Real-time running data.  
17. Real-time disturbance data.  
18. Usage data (real-time and historical) 
19. Graphical elements.  
20. Travel planning services.  
21. Ticket sales services.  
22. Park-and-ride stops.  
23. Added-value data from external parties.  
24. Vehicle characteristics. 

  

Strategic 
objective 1:  
Datasets and 
Services 
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The licenses and terms that regulate the re-use of published traffic information shall be 
harmonised to enable services to be developed and used throughout all of Sweden. Datasets 
should be licensed under internationally renowned standard licenses (such CC-BY or CC0) to 
alleviate the administrative burdens for third-party developers but also to become compatible 
with international services and platforms. Terms regarding access to services and APIs should 
be kept separate from the license terms regarding the data itself. The terms should only cover 
access to data and not re-use of the data itself. The terms for ticket sales services will be 
more far-reaching and put additional requirements on the re-user (compared with the other 
datasets and services), but should be kept non-discriminatory. 

The IT architecture primarily contains the following modules: 
1. A shared national developer portal. Some regional public transport agencies will only 

publish data through this portal, while others will run an additional local developer 
portal. 

2. A common information model that will require on-going development. 
3. Information exchange between transport agencies shall be based on open standards 

that easily can be implemented by each regional public transportation agency. Several 
standards will be required to implement the twelve datasets and services. The project 
has pinpointed NOPTIS and BoB as core standards in this work. 

4. A centralised national data delivery to third-party actors, based on other formats than 
those used for data exchange among regional public transport agencies. Initially, data 
should be published at least in GTFS and one NeTEx-compatible standard. 

5. The IT architecture should allow different public transport actors to publish open traffic 
data at different time-scales.

 
Figure 1- IT architecture 
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The organisation to cater for open traffic data should be based on the following common 
values and guiding principles: openness and visibility, professionalism, co-creation and 
beneficial to society. The organisation will be instrumental to implement the strategic 
objectives as it will be responsible both for the central technical solutions and for cooperation 
within and outside the public transport industry. The close cooperation within the public 
transport industry will ensure that regional agencies will have an influential role in the shaping 
of the central organisation. Also, the regional public transport agencies will be responsible for 
their data delivery to the national access point. The participating organisations propose that 
the organisation is realised through Samtrafiken. 

  

Figure 2 – Organisation 

 

Over time (three years after the start of the implementation project) the solution is proposed to 
be fully financed by a sum equivalent to the current GTI solution where the data exchange 
mechanisms as presented in the IT architecture is used instead of GTI. The current GTI 
solution is the result of Swedish legislation stating that all operators must export information 
about scheduled public transport to Samtrafiken. The current allocation formula that 
prescribes how much each operator should pay for the export may needs to be reviewed.  

Although shifting from the current GTI solution to the solution proposed in this document will 
secure funds over time, there is a need to cover additional cost during a transition period. 
These increased costs are a result of maintaining the two solutions operational in parallel, and 
the need for additional investments to realise the strategic objectives. These additional costs 
will be financed through a combination of sources: 

1. Regional public transport agencies that were participating in the project “Joint Forces 
for Open Traffic Data” together with the Swedish Transport Administration. These 
actors will voluntarily provide funds for additional implementation and operational 
costs during the transition period.  

2. All GTI parties. These organisations will voluntarily provide funds for additional 
implementation and operational costs during the transition period. 

3. Additional external funding from e.g. Vinnova and the Swedish Energy Agency. 
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Action Plan 
A three-year action plan has been developed to realise the strategic objectives to reach the 
common vision. The overall project will commence with a pre-study that will detail the plan. 
The action plan contains five work packages in addition to planning and coordination: data 
management national access point, national developer portal –” Trafiklab 2.0“, licenses and 
terms-of-use, organisational capabilities and additional actors. 

The action plan is built upon incremental releases, where the first live releases is planned to 
start already in late 2017. However, both funding and access to relevant competences and 
resources across participating organisations is key for the action plan reach its target. 

 

Figure 3 - Action plan 
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12	Datasets	&	services	- delivery	to	national	access	point

12	Datasets	&	services	– define	third-party	delivery

Complement	and	extend	Trafiklab	with	competencies	aligned	with	strategic	objectives

Establish	dialouge forums	and	councils	aligned	

with	strategic	objectives

Establish	 regional	service	organisation	and	support

Define	licenses	and	terms-of-use	for	national	datasets	

and	services

Define	business	agreements	and	terms-of-use	for	

ticket	sales

Develop	national	developer	portal	

Establish	Open	trip	planner

Establish	 maintenance	 organisation

Establishment	project	3	years.

Develop	support	functionality Communicate	inspiring	examples

Establish	data	maturity	model

Review	allocation	 formula

Open	up	participation	 for	all	 regional	pubic	transport	agencies	and	commercial	actors

Technical	adaptation	 for	additional	actors

Optimise	delivery	to	

third-party	developers

Cooperate	with	smart	mobility	pilot	projects

Risk	analysis	 ticket	sales

Plan	for	additional	 datasets


