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Uppdrag
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• Möjliggör kombinerade resor med 
kollektivtrafik över hela Sverige 

• Utvecklar samarbeten och erbjuder 
tjänster inom informations- och 
biljettlösningar för 
kollektivtrafikbranschen
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Historia

Samtrafiken i 

Sverige AB bildas av 

SJ

1993

1995

Riksdatabasen 

(RDB) grundas

2016

Första versionen av 

standarder för biljett- och 

betallösningar (BoB) levereras

2006

Världens första 

kompletta nationella 

reseplanerare lanseras 

2004

Varumärket Resplus 

skapas

2011

startas i samarbete 

med Samtrafiken, 

SL och RISE Viktoria

2014

Samtrafiken flyttar in i 

Kollektivtrafikens hus

2019

Samtrafikens vd får i 

uppdrag av regeringen att 

utreda förutsättningar för ett 

nationellt biljettsystem för all 

kollektivtrafik i Sverige



Tillsammans når vi längre
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Att vara ägare och partner
Bli en del av ett branschöverskridande samarbete vad gäller 
kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande. 



Partneravtal       
(SPA-10)
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•Del av Resplus

- Möjlighet att sälja fler biljetter

• Förbättrat tjänsteutbud 
gentemot resenärer

•Möjlighet att påverka genom 
samverkan



Tjänster
Våra tjänster möjliggör nationella biljettsamarbeten, informationstjänster 
och försäljning av biljetter för kombinerade resor med flera operatörer



Resplus
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• Sveriges största biljettsamarbete

• Mer än 5 000 hållplatser

• Trafikföretagens produktutbud når 
hela marknaden

• Möjliggör sömlöst resande för 
resenären



Resplus nyckeltal

9

4 miljoner resor 

kombinerade resor 

görs med Resplus 

under ett normalår

78% säljs av SJ

18% av biljetterna säljs 

av resebyråer och 4% 

av andra operatörer 

och ombud.

1,8 miljarder kr  

i omsättning 

varje år



Förvaltning av 
standarder
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• Förvaltning av den nationella 
biljett- och betalstandarden (BoB)

• Stöd vad gäller implementation och 
användning av BoB

• Bevakning av andra standarder 
inom kollektivtrafiken



Biljett- och 
betalstandarden (BoB)
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Framtagen 

inom 

branschen

Definitioner och gränssnitt 

som gör det enklare att 

bygga flexibla biljettlösningar 

Möjliggör säker 

biljettvalidering

Möjliggör samverkan med 

andra tjänsteleverantörer 

och en nationell 

samordning



Resrobot
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• Snabb, detaljerad och lättillgänglig 
reseinformation

• Tidtabeller för alla trafikslag i landet, 
samt vägbeskrivningar för bil

• Kartor över byten och gångvägar

• 60 000 hållplatser



GTI - Gemensamt 
system för 
trafikantinformation
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• Uppdrag från Transportstyrelsen 

• Trafikföretag levererar trafikdata till 
Samtrafiken

• Samlas i Riksdatabasen och utgör 
grund för Samtrafikens tjänster



Trafiklab
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• Plattform för öppen 
kollektivtrafikdata

• Samarbete mellan Samtrafiken och 
Trafikverket

• Ett sätt att bedriva innovation på 
öppna data inom mobilitetssektorn, 
tillsammans med andra



Trafiklab nyckeltal
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3 643

realtidspositioner

Tidtabeller, 

störningsinformation, ankomst-

och avgångstider för hållplatser 

och stationer

8 000 anslutna 

användare

50 000 anrop 

per vecka



Ledsagningsportalen
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• Beställningssystem för 
trafikoperatörer

• Kopplat till Sveriges största 
resebokningssystem

• Snabbt, enkelt och kvalitetssäkrat



Projekt
Att driva branschstrategiska projekt är en del av vårt uppdrag



Projekt för branschen
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För att möta framtida krav:

• regeringens förslag om 

nationellt biljettsystem

• kommande EU-förordning (ITS-

direktivet)

• opinionstryck på förbättrad, 

förenklad nationell kollektivtrafik 

med ökad kapacitet



Öppna data
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Syfte:

• Skapa en nationell åtkomstpunkt 
för kollektivtrafikdata

• Skapa förutsättningar för 
insamling av utpekade dataset
från samtliga aktörer i branschen

• Tillgängliggöra data i lagstadgade 
och överenskomna standarder

• Skapa ett nationellt 
hållplatsregister



Tågdata

20

Syfte:

• Effektivisera hanteringen av 
tågdata

• Skapa högre kvalitet på data i 
Samtrafikens tjänster



Samverkan
En stark samverkan är en framgångsfaktor för kollektivtrafikens utveckling



Samverkan
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• Samverkansforum

• Samverkansgrupper

• Arkitektforum

• Datakvalitetsforum

• BoB tech live

• Projektdeltagande

• Utbildning

• Skräddarsytt efter behov



Samverkansforum
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• En möjlighet för ägare och partners 
att träffas, diskutera och bygga 
kunskap om gemensamma 
utvecklingsområden.



Tack!
Förnamn Efternamn

Fornamn.efternamn@samtrafiken.se

07x-xxx xx xx

mailto:Fornamn.efternamn@samtrafiken.se

