
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. februar 2019

Forslag
til

Lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven
(Fremme af digitale mobilitetstjenester m.v.)

§ 1

I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af
20. marts 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 657 af 8. juni
2016, § 22 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, lov nr. 1560 af
19. december 2017, lov nr. 315 af 25. april 2018 og lov nr.
1565 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 a indsættes:

»§ 3 b. Private virksomheder kan efter aftale med et tra-
fikselskab yde et tilskud til nye ruter eller ekstra afgange på
eksisterende ruter til og fra virksomheden. Tilskuddet skal
dække alle omkostninger forbundet hermed.

§ 3 c. Kommuner kan finansiere faste anlæg, der kan an-
vendes til fjernbuskørsel m.v.«

2. I § 5 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:
»Stk. 8. Trafikselskabet kan efter aftale med en kommune

varetage opgaver vedrørende driften af en busterminal, der
anvendes til fjernbuskørsel.«

Stk. 8-15 bliver herefter stk. 9-16.

3. §§ 27 og 28 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 27. Trafikselskaberne, Bornholms Regionskommune,
Metroselskabet I/S og DSB skal i et aktieselskab benævnt
Rejsekort & Rejseplan A/S drive og udvikle et elektronisk
rejseplansystem for oplysning om rejsetider, rejseplanlæg-
ning og priser m.v. og et elektronisk rejsekortsystem for bil-
lettering og betaling m.v.

Stk. 2. Stiftelsen af Rejsekort & Rejseplan A/S kan i regn-
skabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den
1. januar i stiftelsesåret.

Stk. 3. Ejerne af Rejsekort & Rejseplan A/S kan ændre
selskabets navn.

Stk. 4. Rejsekort & Rejseplan A/S ledes af en bestyrelse,
som udpeges af ejerne. Derudover udpeger transport-, byg-

nings- og boligministeren 1 bestyrelsesmedlem. Endvidere
udpeger ejerne og transport-, bygnings- og boligministeren i
fællesskab 1 eksternt bestyrelsesmedlem, som skal være for-
mand for bestyrelsen.

Stk. 5. Kan ejerne ikke opnå enighed om bestyrelsens
størrelse og fordelingen af bestyrelsesposter, fastsætter
transport-, bygnings- og boligministeren antallet af bestyrel-
sesmedlemmer, og hvor mange medlemmer hver ejer får ret
til at udpege.

Stk. 6. Kan der ikke opnås enighed om udpegning af be-
styrelsesformanden, jf. stk. 4, 3. pkt., udpeger transport-,
bygnings- og boligministeren formanden.

Stk. 7. Rejsekort & Rejseplan A/S skal give udmeldte
økommuner, jf. § 1, stk. 3, og jernbanevirksomheder, der
udfører offentlig servicetrafik på kontrakt, mulighed for at
blive tilsluttet det elektroniske rejseplan- og rejsekortsy-
stem.

Stk. 8. Rejsekort & Rejseplan A/S skal give tredjepart ad-
gang til at få vist sine transportdata i rejseplan- og rejsekort-
systemet.

Stk. 9. Rejsekort & Rejseplan A/S skal udarbejde en for-
retningsplan, som skal indeholde en strategi for
1) at samle det elektroniske rejseplan- og rejsekortsy-

stem i én mobilitetstjeneste,
2) at skabe de bedst mulige rammer for tredjeparts ad-

gang til selskabets tjenester og
3) at skabe bedst mulig adgang for tredjeparts videresalg

af billetter.
Stk. 10. Rejsekort & Rejseplan A/S skal en gang årligt

indsende en redegørelse til transport-, bygnings- og boligmi-
nisteren, hvor selskabet redegør for implementeringen af de
obligatoriske punkter i selskabets forretningsplan, jf. stk. 9,
nr. 1-3.

Stk. 11. Transport-, bygnings- og boligministeren kan
fastsætte nærmere regler om Rejsekort & Rejseplan A/S’
drift og udvikling af rejseplan- og rejsekortsystemet, herun-
der om finansieringen af driften og udviklingen, prioriterin-
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gen af udviklingsindsatserne og objektive betingelser for til-
slutning til rejseplan- og rejsekortsystemet.

§ 27 a. Trafikselskaberne, Bornholms Regionskommune,
Metroselskabet I/S og DSB skal vederlagsfrit stille trans-
portdata til rådighed for tredjepart i regi af Rejsekort & Rej-
seplan A/S.

Stk. 2. Jernbanevirksomheder, der udfører offentlig ser-
vicetrafik på kontrakt, skal vederlagsfrit stille transportdata
til rådighed for tredjepart i regi af Rejsekort & Rejseplan
A/S.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fast-
sætte nærmere regler om transportdata, som Rejsekort &
Rejseplan A/S skal stille til rådighed for tredjepart, og stan-
dardformater for deling af transportdata, som Rejsekort &
Rejseplan A/S skal anvende.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fast-
sætte nærmere regler om videreudvikling af rejseplan- og
rejsekortsystemets datasystemer.

§ 27 b. Rejsekort & Rejseplan A/S kan indgå aftaler i til-
knytning til rejseplan- og rejsekortsystemet og dets funktio-
ner, herunder om kommerciel anvendelse af adgang til sy-
stemet og om integration af rejsekortsystemets funktioner
med andre elektroniske systemer, hvor rejsekortet kan an-
vendes som betaling og rejsehjemmel, og øvrige funktioner i
forlængelse heraf.

§ 27 c. Overskud kan udbetales som udbytte til ejerne af
Rejsekort & Rejseplan A/S.

§ 28. Trafikselskaberne, Bornholms Regionskommune,
Metroselskabet I/S og DSB skal stille enkeltbilletter og peri-
odekort, jf. § 6 b, stk. 3, til rådighed for videresalg gennem
tredjepart til en pris, der ikke overstiger prisen for slutkun-
derne i de offentlige salgskanaler.

Stk. 2. Tredjeparts videresalg af billetter skal ske til en
pris, der ikke må overstige prisen for slutkunderne i de of-
fentlige salgskanaler.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fast-
sætte nærmere regler om krav til udvalgte billetter, herunder

rejsekort og kommercielle billetter, som trafikselskaberne,
Bornholms Regionskommune, Metroselskabet I/S og DSB
skal stille til rådighed for videresalg gennem tredjepart til en
pris, der ikke overstiger prisen for slutkunderne i de offentli-
ge salgskanaler.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fast-
sætte nærmere regler om krav til standarder for billetterings-
formater.«

4. Efter § 28 b indsættes i kapitel 4 a:

»§ 28 c. Transport-, bygnings- og boligministeren kan
fastsætte regler om rettigheder for passagerer, som benytter
trafikselskabernes almindelige rutekørsel med bus og kørsel
på privatbanestrækninger.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fast-
sætte regler for en frivillig mærkningsordning om rettighe-
der for passagerer, som benytter fjernbuskørsel.«

5. § 29, stk. 3, ophæves.

§ 2

I jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret
ved § 2 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, § 21 i lov nr. 285 af 29.
marts 2017, lov nr. 1558 af 19. december 2017 og lov nr.
1562 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 1, affattes således:
»Jernbanevirksomheder, der via kontrakt udfører offent-

lig servicetrafik, kan opkræve kontrolafgifter, ekspeditions-
gebyrer og rejsekortfordringer.«

2. § 14, stk. 2 og 4, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Folketinget, den 28. februar 2019

PIA KJÆRSGAARD

/ Bent Bøgsted
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