
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Bane- og 
planavdelingen 

Saksbehandler 
Ole Rasmus Owe 
22 24 82 62 

Ber om vurdering av nasjonal togbillett og feriekollektivbillett 
 
Samferdselsdepartementet vurderer å legge til rette for en nasjonal togbillett tilsvarende en 
interrail-billett, dvs. en periodebillett som gjelder på alle tog som inngår i trafikkavtaler med 
Jernbanedirektoratet. Vi legger til grunn at en slik billettype ikke bør omfatte 
tilleggsprodukter, som soveplass og oppgraderte produkter. Billettypen vil nok være mest 
aktuell for feriereisende. 
 
Før en beslutning om å innføre dette kan tas, ønsker vi mer informasjon av konsekvensene 
av en slik beslutning. Vi ber med dette Jernbanedirektoratet om å redegjøre for muligheter og 
konsekvenser ved å innføre en nasjonal togbillett. Det har også vært uformell kontakt mellom 
SD og Entur i denne saken, og vi legger til grunn at direktoratet involverer Entur AS i dette 
arbeidet. 
 
Vi ber om at det redegjøres for hvorvidt et slikt billettprodukt kan tilbys av togselskapene selv 
uten avtale med staten. Dersom dette ikke kan forventes, ber vi om at det redegjøres for de 
praktiske mulighetene for å få dette til, samt økonomiske og andre konsekvenser ved å 
innføre en nasjonal billett. Vi ber om en vurdering av varigheten på billettypen, og om den 
bør være tilgjengelig hele året, samt om den bør være gyldig på lokal (fylkeskommunal) 
kollektivtransport og/eller på togavganger innenfor takstsamarbeidsområder eller ikke. 
 
Vi ber også om en vurdering av hvor lang tid det må være mellom beslutning og salgsstart 
for en slik billettype for at man skal ha tid til å inngå nødvendige avtaler og til å få på plass  
tekniske løsninger for salg av produktet. Vi legger ellers til grunn at direktoratet vil opplyse 
om eventuelle andre relevante forhold som ikke er nevnt spesifikt i dette brevet. 
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Side 2 
 

Samferdselsdepartementet ber videre om at det legges økt trykk bak målet om å kunne 
kjøpe alle kollektivbilletter – minimum tog- og fylkeskommunale billetter – fra Entur. At 
billett(er) til en reise som krysser fylkesgrenser eller benytter ulike transportslag kan kjøpes i 
én operasjon, er viktig for at det skal være så enkelt som mulig å reise kollektivt. 
 
Vi ber også direktoratet om å utrede mulighetene for en "feriekollektivbillett", dvs. at en 
periodebillett ikke bare kan benyttes i området hvor den er kjøpt, men at den også kan 
brukes i andre deler – eller hele resten – av landet når man er på ferie eller andre reiser.  
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Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.) 
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