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Undersøgelsen omhandler spørgsmålet om integrerede billetsystemer for 
passagertransporttjenester over lange afstande. Gennem forelæggelse 
og vurdering af udvalgte praksisser på dette område fremhæves de store 
politiske og tekniske udfordringer for denne form for transporttjeneste i 
undersøgelsen, som også indeholder henstillinger til yderligere EU-tiltag 
på dette område. 
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RESUMÉ 

Integrerede billetsystemer kan defineres som køb af en enkelt billet, der giver passagerer 
mulighed for at rejse med et eller flere transportformer, som udbydes af en eller flere 
operatører. Det er en vigtig del af det bredere koncept om integreret transport, hvis formål 
er at gøre veksling mellem transportformer/operatører så effektiv som muligt.  
 
Gældende praksis i EU viser, at integration af billetsystemer for 
passagertransporttjenester over lange afstande er et kompliceret spørgsmål. 
Gennemførligheden heraf er forbundet med en række lovgivningsmæssige, tekniske og 
konkurrencemæssige forhindringer på grund af forskellene mellem de mange 
transportmiljøer, der skal kombineres. Integrerede billetsystemer er ikke et mål som 
sådan. Det drejer sig i højere grad om at gøre multimodal transport mere attraktiv for 
brugerne og opnå mere effektiv anvendelse af eksisterende infrastrukturer og tjenester.  
 
Der er kun begrænsede statistikker til rådighed om intermodal transport over 
lange afstande, og der findes ingen fælles definition af rejser over lange afstande i 
Europa. Det vil gøre det vanskeligere at danne sig et nøjagtigt overblik over de vigtigste 
karakteristika og størrelsen af markedet for transport over lange afstande. Det står 
imidlertid helt klart, at integrerede billetsystemer for transport over lange afstande fortsat 
ikke er udbredt og begrænset til bestemte nichemarkeder. Imidlertid mener 
interessenterne, at der, selv om det kan være vanskeligt at vurdere, er et potentiale for 
sådan et marked, som vil vokse på længere sigt. 
 
Som tidligere nævnt i hvidbogen om transportpolitik fra 2011 er integration af 
billetsystemer fortsat et politisk mål i EU i forbindelse med fremme af bæredygtig 
intermodal passagertransport på tværs af Europa som alternativ til private 
transportformer med henblik på bedre udnyttelse af systemets tilgængelige kapacitet. 
Undersøgelsen viser, at der har været begrænsede fremskridt, hvad angår 
markedssegmentet for lange afstande, en situation som ikke har ændret sig betydeligt.  
 
Integrationen af jernbaner er fortsat begrænset som påvist af det begrænsede antal 
muligheder i henhold til denne undersøgelse. Politiske foranstaltninger på dette område har 
primært været rettet imod teknisk operabilitet mellem interne netværk, og der er lagt 
mindre vægt på integration af bestillings- og billetteringsordninger til rejser, som involverer 
mere end én operatør.  
 
Stort set alle nationale netværk er forbundet. Generelt er netværket imidlertid fortsat 
ineffektivt koordineret på europæisk plan, navnlig på grund af utilstrækkelig 
gennemsigtighed med hensyn til markedsvilkår. Det vil fortsat vise sig - navnlig i mangel af 
politiske foranstaltninger - om åbningen af markedet for nye operatører vil føre til en 
integreret tilgang eller i modsat fald ende med at underminere de begrænsede resultater, 
der er opnået indtil nu. 
 
Der viser sig et andet billede i forbindelse med samarbejdet mellem luftfart og 
jernbaner, hvor der er opnået fremskridt i løbet af de sidste 10 år. Intermodalitet 
mellem luftfart og jernbaner, der tjener store hovedlufthavne, betragtes som en værdifuld 
strategi med henblik på at lette trafiktætheden og kapacitetsbegrænsningerne i europæiske 
lufthavne gennem udnyttelse af højhastighedstoge som substitut for korte flyvninger. Når 
dette er sagt, betragtes de fleste luftfarts-jernbaneprodukter fortsat som "nicheprodukter", 
der kun udbydes af enkelte operatører og er underlagt bilaterale ordninger. Multilateralt 
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samarbejde mellem luftfarts- og jernbaneoperatører vanskeliggøres ikke blot af, at disse to 
former for transport er baseret på forskellige forretningsmodeller, som ikke er lette at 
integrere og forene, men også af de store udbyderes defensive strategier.  
 
Derudover skal denne form for intermodalt produkt for at være økonomisk og finansielt 
bæredygtigt være forbundet med et stort antal passagerer og tilstrækkelige infrastrukturer, 
dvs. at der skal forefindes jernbanestationer med højhastighedstoge inden for 
lufthavnsterminalen. Med dette krav begrænses antallet af lufthavne, hvor en sådan 
integration er mulig. Selv om integration af luftfarts-jernbanebilletsystemer kan understøtte 
og fremme intermodal transport, skal det dog bemærkes, at det endnu ikke er en 
forudsætning. Oplysninger om passagertrafik viser, at der i tilfælde af utilstrækkelig 
jernbanekapacitet i selve lufthavnen, hvad angår transport over lange afstande, anvendes 
tog og fly som supplement - selv uden integrerede ordninger. 
 
Analysen af casestudier viser, at det er nødvendigt at klarlægge definitionen af 
passagerrettigheder i forbindelse med multimodal transport over lange afstande 
for at opnå en vellykket integration af billetsystemer og -bestilling. På nuværende tidspunkt 
er der en der indført en unimodal tilgang, hvorunder hver operatør kun har ansvaret for 
sin egen del af den multimodale rejse - uden gensidigt ansvar for afbrydelse af rejsen. 
Hermed begrænses attraktiviteten af luftfart-jernbaneintegration for brugerne.  
 
Denne undersøgelse giver et overblik over de erfaringer, der er opnået med integrerede 
billetsystemer for passagertransport over lange afstande, og fremhæver de store politiske 
og tekniske udfordringer. De vigtigste henstillinger er følgende: 

 Investering i indsamling af bedre kvalitative og kvantitative oplysninger om 
markedet for passagertransport over lange afstande i statistiske data samt ad hoc-
undersøgelser som supplement, hvor det er relevant. 

 Prioritering af indførelse af integrerede jernbane-til-jernbanetakster for 
internationale rejser. For at åbne det europæiske jernbanemarked skal der 
etableres tilstrækkelige politiske instrumenter i denne retning. Stigende 
jernbanekonkurrence skal ledsages af specifikke foranstaltninger for at forpligte 
operatørerne til at integrere billetsystemer, dog med forskellige grader af 
forpligtelser. Effektiv overvågning af markedet er vigtig for at undgå monopolistiske 
tendenser blandt de mest betydningsfulde aktører. 

 Udforskning af gennemførligheden af tekniske systemer, der muliggør 
oprettelse af en fælles operationel platform, hvorved jernbaners og 
luftfartsselskabers bestillingssystemer kan kommunikere med henblik på at fremme 
nye former for samarbejde blandt luftfarts- og jernbaneoperatører. Dette er særlig 
vigtigt, da systemet for transport over lange afstande vil blive mere kompliceret på 
grund af nytilkomne aktører på jernbanemarkedet og udvikling af punkt-til-punkt 
luftfartsforbindelser. 

 Forfølgelse af en reel multimodal tilgang til passagerrettigheder, f.eks. gennem 
yderligere fastsættelse af et grundlæggende regelsæt, som gælder for den 
intermodale rejse som helhed og ikke blot for hvert enkelt segment.  

 Yderligere fremme af en "mobilitetskultur" blandt passagerer, der rejser 
over lange afstande, som omfatter inter-/multimodalitet, gennem formidling 
af oplysninger og etablering af kampagner på EU-plan samt bedre branding af 
tjenester og transportmidler. De nye initiativer som f.eks. den multimodale 
rejseplanlægger, som EU støtter, er et skridt i den rigtige retning. 


