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• Hva er NFC?
• Hva er nytt ved teknologien?

• Fordeler / ulemper? 

• FARA og NFC?
• Hva er status i piloter innenfor offentlig 

transport og anvendelsesområder? 
• Veien fremover?
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NFC

• Wikipedia:

• Near Field Communication or NFC, is a short-range 
high frequency wireless communication technology 
which enables the exchange of data between 
devices over about a decimetre distance. The 
technology is a simple extension of the ISO 14443 
proximity-card standard (contactless card, RFID) 
that combines the interface of a smartcard and a 
reader into a single device. An NFC device can 
communicate with both existing ISO 14443 
smartcards and readers, as well as with other NFC 
devices, and is thereby compatible with existing 
contactless infrastructure already in use for public 
transportation and payment. NFC is primarily aimed 
at usage in mobile phones.



Som betyr?

• For systemer som allerede benytter RFID i henhold til 
ISO 14443 vil NFC som enhet være sammenlignbart 
med et ”vanlig” plastkort.

• Minimum av tilpasninger nødvendig for å støtte bruk 
av NFC i eksisterende billetteringsløsninger basert på
ISO 14443

• MEN i det øyeblikket du plasserer en skjerm, tastatur 
og kobling mot internett direkte på plastkortet vil en 
helt ny verden åpne seg.
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NFC i praksis?

• Bytte ut plastkortet med andre typer elektroniske 
enheter som passasjer trolig besitter fra før (= telefon 
er mest aktuell i dag, men kan like godt være 
IPOD’en eller digitalkameraet ditt)

• Som i betalingssammenheng betyr:

• Benytte din allerede eksisterende elektroniske enhet 
som betalingsmiddel

• Benytte din allerede eksisterende elektroniske enhet 
som reisebevis (bærer av gyldig ”token”)

• Man har nå mulighet til å manipulere innhold på kortet 
uten å være i kontant med en ekstern ”leser”. Dette er 
en stor utfordring i dag med tradisjonelle kort.



Hva får vi igjen for det?

• Vi kan tilføre ”self-service” på en helt annen måte enn 
før med kort uten visuelle indikatorer

• Hvis den elektroniske enheten har internett tilgang 
kan vi tilføre sikker betaling og påfylling via samme 
enhet (Minibank’en i lomma)

• Unngår ekstra kostnad og ”hassle” med kort

• Teknologien åpner for nye anvendelsesområder i 
kombinasjon med tradisjonelle tjenester innenfor 
offentlig transport
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Eksempler på nye tjenester

• Holdeplasser kan tag’es og NFC applikasjon kan lese 
ut oppdatert informasjon om rutetider

• Setebooking på bussen via telefon, inklusive oppgjør 
og plassering av reisebevis på kortet
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Utfordringer?

• Med programmeringsgrensesnitt tett knyttet til chip’en 
blir sikkerhet enda viktigere

• Man har potensielt ”kort” i systemet man selv (eller 
godkjente partnere) ikke har ”utstedt”

• Teknologien krever spesialtilpassede enheter hos 
forbruker

• Bruker er selv ansvarlig for ”strøm” på enheten for å
kunne bruke ”tilleggstjenester”

• Hva gjør man når man bytter telefon eller operatør?
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FARA og NFC

• FARA har i dag følgende NFC prosjekter:

• NFC Tromsbuss
• NFC tilknyttet FARA ticketing plattorm

• NFC Finland
• 2 NFC prosjekter tilknyttet løsninger tidligere utviklet i 

Finland (BusCom)

• NFC FARA
• Vi tar det beste fra de andre prosjektene og krydrer 

med litt ekstra funksjonalitet som skal representere 
FARA NFC Ticketing konseptet



FARA NFC Tromsbuss

• Pilotsamarbeid mellom Tromsbuss, Telenor og FARA

• Tromsbuss reiseprodukter benyttes i eksisterende 
FARA Ticketing installasjon i Troms

• Telenor har utviklet programvare på telefon apparat 
(Samsung)

• I piloten er følgende funksjonalitet tillatt:
• Klippekort på telefon
• ”Purse” på telefon
• Betale reiseprodukter (reisebevis på papir)

• Intern testing ferdigstilt, klar til pilot i produksjonsmiljø
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FARA NFC Tromsbuss
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Passasjer har selv kontroll over antall 
klipp og penger i ”purse”

Via Telenor mobilhandel kan passasjer 
fornye klippekort og plassere penger i 
purse

Telefon benyttes 
istedenfor plastkort

”presenteres” foran 
validator på lik linje med 
et vanlig kort



FARA NFC Finland

• Prosjekt 1: smarttouch (www.smarttouch.org)
• En del av EU’s største satsning på utnyttelse av NFC 

innenfor ”smart-living” konseptet (Oulu i Finland)
• Telefon som reisebevis
• Nokia 6131 NFC
• I bussen er infotags plassert ut slik at passasjer skal kunne 

få nyheter via NFC
• På stoppesteder er det infotags som gir apparat beskjed 

via NFC om når neste buss kommer
• Prosjektet er i Pilotfase

• Prosjekt 2: NFC som inspektør enhet
• I Turku i Finland benyttes Nokia NFC telefoner som 

inspektør enhet for å kontrollere plastkort
• Prosjektet er i produksjon
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FARA NFC Finland
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Passasjer presentere 
telefon på samme måte 
som plastkort

Eksisterende FARA 
billettløsning benyttes

FARA har utviklet 
programvare på telefon 
for å håndtere påfylling 
og informasjon om 
reiseprodukter



Andre prosjekter i offentlig transport

• Det er naturlig nok STOR interesse for dette innenfor 
Public Transport og det går prosjekter i en rekke land

• De fleste prosjektene er kategorisert som ”piloter”
med fokus på å ”bli kjent med teknologien”

• Vi har så langt kun sett i hovedsak prosjekter som 
erstatter kortet og legger på påfylling av konto og 
reiseprodukter samt vise kort informasjon

• I tillegg er det prosjekter som går på å tilby ”info” på
stoppesteder og om bord på kjøretøy
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Pådrivere for transportnæring

• Passer inn i eksisterende løsninger

• Konseptet ”benytt eksisterende enhet hos passasjer”
som reisebevis i kombinasjon med andre tjenester er 
en sikker vinner

• Det gjenstår å se om NFC blir standarden og 
telefonen blir enheten. For offentlig transport er det i 
dag den mest praktiske løsningen og vil så fremt 
apparatene blir kommersielt tilgjengelig bli 
produksjonsløsning i mange år fremover

• NFC er i spedbarnsalderen når det gjelder 
”anvendelsesområder”. Trolig vil nye ”glupe ideer” for 
anvendelse bli viktige pådrivere
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Pådrivere relatert til betaling

• NFC Bidrar til å få kontanter ut av bussen

• Oppgjør og betaling smeltes sammen med ”standard”
metoder for å betale via telefon, ikke lenger noe 
”særskilt” for transportnæring

• Med kobling mot sanntidsinformasjon vil man kunne 
se nye prismodeller og anvendelse i fremtiden

• Tanken om ”Ett kort for alt” er kanskje nærmere 
virkeligheten når kortet tas bort …



Enjoy your journey!

stig.husby@fara.no


