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Samägt bolag med många partners

Offentlig Kommersiell



Uppdrag
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• Möjliggör kombinerade resor med 
kollektivtrafik över hela Sverige 

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



Trafiklab
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• Plattform för öppen 
kollektivtrafikdata

• Samarbete mellan Samtrafiken och 
Trafikverket

• Förser olika tjänster med 
kollektivtrafiksdata
− Google Maps

− Apple Maps

− SJ

− Swiftly

− ResLedaren
− M.fl.



Trafiklab nyckeltal

5

Tidtabeller, 

störningsinformation, ankomst-

och avgångstider för hållplatser 

och stationer

8 000 anslutna 

användare

50 000 000 

anrop per 

vecka



Standarder trafikdata
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• NeTEx – EU-standard för trafikdata, vi 
publicerar enl. den nordiska profilen

• GTFS – En mindre avancerad 
standard för att publicera samma data

• SIRI – EU-standard för att publicera 
realtidsdata, vi publicerar enl. den 
nordiska profilen

• NOPTIS – en nordisk standard som vi tar emot 
data i innan vi transformerar det till NeTEx och 
GTFS



Samtrafikens ekosystem för trafikdata
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Resplus
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• Sveriges största biljettsamarbete

• Trafikföretagens produktutbud når 
hela marknaden

• Möjliggör sömlöst resande för 
resenären



Resplus nyckeltal
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5 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.

2 miljarder kr  

i omsättning 

varje år



Resplus med digitala 
biljetter

10

• Validerbara biljetter

• Enklare för resenären

• Säkrare för operatörerna



Två typer av 
trafik/biljetter
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• Förköpta
− Förbokat

− Specifika avgångar

− Bokade platser

− Dynamisk prissättning

− Mestadels tåg

• Lokaltrafik
− Här och nu

− Biljetter med giltighetstid

− Obokat

− Zon-priser

− Många trafikslag



Två standarder
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• OSDM – branschstandard för 
bokning i ett europeiskt samarbete

• BoB – svensk standard för biljetter



Standarder möjliggör

Hela Sveriges kollektivtrafikutbud i en resa
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AStart MålB C

NATIONELL DISTRIBUTIONSTJÄNST

A

C
B

BoB OSDM

BoB + OSDM

Återförsäljare



Tack!
Johan Hammar

johan.hammar@samtrafiken.se


