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For at flere skal velge 
kollektivtransport må 
kundene oppleve reisen 
som sømløs
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Jernbanedirektoratet er koblingen mellom 
jernbane og øvrig kollektivtrafikk



• Rute-, pris- og billettsamarbeidsavtaler 
med fylkeskommunene og/eller deres kollektivselskap

• Forvalter avtale med Entur – nasjonal  
konkurransenøytral reiseplanlegger og 
billetteringsløsning

• Håndbøker som gir felles standarder og retningslinjer

Koblingen mellom jernbane 
og øvrig kollektivtrafikk



Oppleves reisen som 
sømløs av kundene?
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Hva er viktigst for de som reiser?

10

9

8

8

8

7

7

6

6

4

3

3

2

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transportmiddelet kommer og går til avtalt tid

Mulighet for å reise direkta uten overganger/bytter

Ledig sitteplass

Total reisetid

Transportmiddelet har hyppige avganger dit jeg skal

Lav billettpris

God komfort (lite støy, behagelig temperatur, gode seter, lite risting)

Føle seg trygg om bord

God informasjon ved evt forsinkelser eller innstillinger

romslig plass om bord

mulig å jobbe eller lese/surfe om bord (god plass, god dekning, god…

Det mest miljøvennlige alternativet

god service om bord

god plass til bagasje

holdeplass/stasjon med butikker, toalett osv

Hyggelig venteplass/stasjon



KTI Sømløshet
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Klikk for å redigere tema 8

Kundene er rimelig fornøyde? 

85 84 82 81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T3 2020 H1 2021 H2 2021 H1 2022

Sømløshetsindeks

Sømløshetsindeks

19
(120 mill. reiser)
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Hvilken app brukte du til å kjøpe togbillett?

Andre 
kollektivselskap

(Jernbanedirektoratets kundetilfredsundersøkelse 2022. N:6509)



• Gebyrer for salg via Vys kanal 
tilfaller kundene 

• Reiser mellom togselskap 
beregnes pris + pris*
Eks: minipris + minipris, ikke én 
minipris for hele reisen. 

* unntatt ordinære reiser

Økte billettpriser

Eksempel Oslo S – Trondheim S



Hvordan komme deg billig fra Kongsvinger til 
Oslo?



Misforståelser ved kjøp av billett
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• Kundene velger stadig «feil» alternativ når 
de kjøper billett. De tror de kjøper en 
togreise, men kjøper en bussreise. 

Konsekvens: 
Angrefristene på buss er 2 timer før avgang. Da 
kundene kommer på stasjonen er det for sent å 
endre eller avbestille.  

(Innsikt fra intervju Entur, GAN og SJs 3/2022)



Bruk av «Billigst»
Eks: Kristiansand - Oslo S



Eks: Kristiansand S – Oslo S

• Tid på buss 4t 18min 
• Tid med bil beregnes til vanligvis mellom

3t 30 min og 4t 30min

Beregning av reisetid
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Entur nasjonal reiseplanlegger,
men selger ikke billetter for all 
kollektivtransport



Så.. hva kan vi gjøre for at 
flere skal oppleve reisen 
som sømløs?
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Hva bør løses for de 
reisende?



Hva bør vi 
som sektor gjøre?



God tur!

Camilla Berntzen
Jernbanedirektoratet
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