
 

Felles elektronisk billettsystem   
 

For å få flere til å reise kollektivt er brukervennlighet avgjørende. I dag slutter ofte den enkelte buss -

og ferjerute ved fylkesgrensene og har for kort rutetidshorisont. Mangel på harmoniserte 

reiseplanleggere, ulike takst- og billetteringssystemer gjør det krevende for den reisende å planlegge 

og gjennomføre en reise på tvers av fylkesgrensene. Tilbyderne av kollektivtrafikk er i dag NSB, 

ekspressbussene og de 16 regionale kollektivselskapene. Med unntak av på det sentrale 

østlandsområdet er det lite samordning mellom selskapene. Dagens fragmenterte billett- og 

ruteopplysningssystem gjør det vanskelig for forbrukerne å velge raskeste og billigste løsning. 

Systemene er også så ulike at det er vanskelig å benytte seg av kollektivtrafikk i en annen region enn 

der man bor når man er på reise. Mangelen på muligheten til å planlegge og velge raskeste og 

billigste løsning og det faktum at  billettsystemene er svært ulike og at felles billetter ikke eksisterer 

gjør det krevende å velge kollektivt.  

 

Våren 2014 ba Stortinget regjeringen ta initiativ til å etablere et felles billettsystem for 

kollektivtransport. Det skal på denne bakgrunn opprettes en nasjonal ordning med tilbud om 

elektronisk billett for sømløse kollektivreiser over hele landet, i samarbeid mellom de ulike aktørene.  

 

Dette skal sees i sammenheng med etablering av en nasjonal reiseplanlegger tilpasset de kravene 

som kommer for en framtidig sammenhengende reiseplanleggingstjeneste i Europa. Løsningen skal 

inneholde all kollektivtransport i landet, og folk skal både kunne planlegge reiser og bestille billetter 

via planleggeren. En viktig forutsetning for å lykkes med elektronisk billettering er imidlertid at 

fylkeskommunenes takstsystem harmoniseres, forenkles og tilpasses elektronisk billettering. 

 

Når dette er etablert innebærer det at den reisende i Norge skal kunne bruke buss- og togkort i 

samtlige fylker etter modellen «BahnCard» fra Tyskland. Der gis de reisende gjennom et felles 

reisekort adgang til tilgang på tog, buss, bysykler, passasjerbåt og bildelingsordninger i mover 100 

byer.  


