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Sammandrag 
 
Detta är en studie om integrerade biljettsystem för längre 
passagerartransporter. Ett urval exempel på det här området 
presenteras och utvärderas. Därigenom lyfter studien fram de 
huvudsakliga politiska och tekniska utmaningarna samt formulerar 
rekommendationer för vidare EU-åtgärder på området. 
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Integrerade biljettsystem för längre passagerartransporter 
__________________________________________________________________________________________ 

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Integrerade biljettsystem kan definieras som möjligheten för passagerare att köpa en enda 
biljett för en resa som omfattar ett eller flera transportslag, och en eller flera operatörer. 
Det är en viktig faktor i det övergripande konceptet integrerade transporter, som syftar till 
att göra byten mellan olika transportslag och operatörer så smidiga som möjligt.  
 
När man tittar på befintliga system i EU ser man att integrerade biljettsystem för 
längre passagerartransporter är en komplex fråga. Det finns en rad rättsliga, tekniska 
och konkurrensrelaterade hinder, som har sitt upphov i skillnaderna mellan de många olika 
transportmiljöer som måste kombineras. Integrerade biljettsystem är inget mål i sig, utan 
snarare ett sätt att göra multimodal transport attraktivare för användarna och att främja 
effektivare användning av befintliga infrastrukturer och tjänster.  
 
Det finns inte mycket statistik om intermodala resor på längre sträckor. Det finns 
inte heller någon gemensam definition på ”längre sträckor” i Europa. Detta gör det svårt att 
ge någon exakt överblick över denna marknads viktigaste kännetecken och omfattning. Det 
står dock helt klart att integrerade biljettsystem för längre resor endast förekommer på ett 
begränsat antal nisch-marknader. De som är aktiva på dessa marknader hävdar dock att 
det finns potential – om än svårbedömd – för en sådan marknad, och att den skulle kunna 
växa på längre sikt. 
 
I vitboken om transportpolitik från 2011 upprepas att integrerade biljettsystem är ett 
politiskt EU-mål i arbetet med att främja hållbar intermodal passagerartransport i 
Europa, som ett alternativ till privata transportslag, för att bättre utnyttja den tillgängliga 
kapaciteten i hela systemet. Studien visar att utvecklingen har varit långsam och att inga 
större framsteg har gjorts på marknadssegmentet för längre resor.  
 
Integrationen mellan rälsbundna transportslag är fortsatt svag, vilket framkommer 
av det begränsade antal exempel som den här studien har hittat. Politiska åtgärder på det 
här området har främst inriktats på att åstadkomma bättre teknisk interoperabilitet mellan 
nationella nät, medan man ägnat mindre uppmärksamhet åt integrerade boknings- och 
biljettsystem för resor som omfattar fler än en operatör.  
 
Alla nationella nät är faktiskt virtuellt sammankopplade. Den övergripande samordningen 
av nätet på europeisk nivå är dock ineffektiv, särskilt på grund av bristande överskådlighet 
i marknadsvillkoren. Det är dock ännu oklart – särskilt i avsaknad av politiska åtgärder – 
huruvida marknadens öppnande för nya operatörer kommer att leda till större integration, 
eller om den tvärtom kommer att undergräva de begränsade resultat som uppnåtts hittills. 
 
Bilden är annorlunda för samarbetet mellan flyg och tåg. Där har vissa framsteg 
gjorts de senaste tio åren. Intermodalitet mellan flyg och tåg används vid större 
flygplatsnav, och har setts som en värdefull strategi för att minska trafikbelastningen och 
frigöra kapacitet vid europeiska flygplatser, genom att utnyttja höghastighetståg istället för 
flyg på kortare sträckor. De flesta flyg-tåg-produkter är dock fortfarande nisch-produkter, 
som bara tillhandahålls av ett fåtal operatörer inom bilaterala samarbeten. Multilaterala 
samarbeten mellan flyg- och tågoperatörer försvåras inte bara av det faktum att dessa två 
transportslag vilar på olika affärsmodeller, som inte är lätta att förena, utan också av de 
stora operatörernas defensiva strategier.  
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För att den här typen av intermodala produkter ska bli lönsamma krävs det dessutom stora 
passagerarvolymer och tillräcklig infrastruktur, dvs. en station för höghastighetståg inne på 
själva flygplatsen. Detta begränsar naturligtvis antalet flygplatser som har möjlighet till 
sådan integration. Det bör påpekas att integrerade biljettsystem för flyg och tåg visserligen 
kan stödja och främja det intermodala resandet, men det är inte ett nödvändigt krav i 
sig. Passagerardata visar att när det finns väl utbyggda möjligheter att ta tåget längre 
sträckor direkt till och från flygplatsen, används tåg och flyg ofta som komplement till 
varandra, även utan integrerade biljettsystem. 
 
Fallstudier visar att ett nödvändigt krav för att lyckas med integrering av biljett- och 
bokningssystemen är att det finns en tydligare definition av passagerarnas rättigheter 
för multimodala transporter i samband med längre resor. För närvarande råder ett 
unimodalt system, där varje enskild operatör bara ansvarar för sin del av den 
multimodala resan. Det finns inget ömsesidigt ansvar för trafikstörningar, och detta gör 
flyg-tåg-integreringen mindre attraktiv för användarna.  
 
Denna studie ger en överblick av situationen för integrerade biljettsystem för längre 
passagerartransporter och lyfter fram de huvudsakliga politiska och tekniska utmaningarna. 
De viktigaste rekommendationerna är följande: 

 Att satsa på att samla in bättre kvalitets- och kvantitetsuppgifter om 
marknaden för längre passagerartransporter, dels genom bättre statistiska 
uppgifter, dels genom ad-hoc-studier för att fylla igen hålen. 

 Att prioritera införandet av integrerade tariffer för internationella resor med 
rälsbundna transportslag. Lämpliga politiska instrument för detta behövs i 
samband med öppnandet av den europeiska marknaden för tågtrafik. Ökad 
konkurrens på marknaden för tågtrafik bör åtföljas av specifika åtgärder för att 
ställa krav på integrerade biljettsystem, dock med olika nivåer på skyldigheterna. 
Det är viktigt att effektivt övervaka marknaden för att motverka monopolbeteende 
hos de större aktörerna. 

 Att undersöka de tekniska möjligheterna att skapa en gemensam operativ 
plattform, där bokningssystem för tåg och flyg kan kommunicera, i syfte att 
stimulera nya samarbetsformer för flyg- och tågoperatörer. Detta är särskilt viktigt 
med tanke på att transportsystemen för längre resor högst sannolikt kommer att bli 
mer komplexa då nya operatörer kommer in på tågtrafikmarknaden och då de 
direkta flygförbindelserna utvecklas. 

 Att ta ett verkligt multimodalt grepp på passagerarnas rättigheter, genom att 
t.ex. fastställa en grunduppsättning rättigheter som gäller den intermodala resan 
som helhet, och inte bara varje enskilt led.  

 Att ytterligare styra passagerarnas ”mobilitetskultur” för längre resor i 
riktning mot inter- och multimodalitet, genom att sprida information och driva 
kampanjer på EU-nivå, och öka kännedomen om de tjänster och transportslag som 
finns. Det stöd som EU gett till initiativet med den multimodala reseplaneraren är ett 
exempel på ett steg i rätt riktning. 


