1(4)
Strategisk Utveck
kling

TJÄNSTEUTL
T
LÅTANDE
2013-04-17
2
Version
V
1

Dia
arienummer

TN
N2-2013-004
484
Inffosäk. klass

K2
2 (Känslig)
Handlä
äggare

Jens Plambeck
08-68
86 1651

Trafiknämn
T
nden
2013-05-21
2
1, p 14

Sva
ar på skr
rivelse ”Förenk
kling av
v sms-biiljetter o
och
SL Access”
”
Ären
ndebeskriivning
ndet är ett svvar till Trafiiknämnden
n gällande sk
krivelsen ”F
Förenkling aav smsÄren
biljettter och SL Access” från
n Moderateerna, Folkpa
artiet Libera
alerna,
Kristtdemokraterna och Cen
nterpartiet d
daterad 20113-02-05. I svaret beskkrivs
nulägge, pågåend
de utvecklin
ng och hur een utvecklin
ng av biljettssystem, betaalsystem
och ö
öppen trafik
kinformatio
onsdata skullle kunna see ut framöver.
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande m
med tillhörande PM – Förenklingg och
utvecckling av billjettsystem,, betalsystem
m och öppeen trafikinfo
ormationsdaata
daterrad 2013-04
4-17.

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

godkänna rapporten: PM – Föreenkling och utveckling av biljettsysstem,
betalsystem och öppe
en trafikinfo
ormationsd
data och därmed anse sk
skrivelsen
besvarad

att

uppdra åt Förvaltning
gschefen attt fortsätta arbetet
a
med
d utvecklinggsplanen
för försäljn
ning under 2013 och åt
återkomma till
t Trafiknä
ämnden meed förslag
till beslut

Upp
pdrag och bakgrund
b
d
Undeer Trafiknäm
mndens sam
mmanträdee i februari 2013
2
besluta
ades utifrån
n skrivelsen
n
”Föreenkling av sms-biljette
s
er och SL Acccess”;
att u
uppdra åt förvaltningschefen att un
ndersöka viilka åtgärde
er som kan ggenomförass
för attt förenkla och
o utveckla de olika b
betalsystemen samt tillgängligheteen av
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inforrmation för resenärern
na,
att u
uppdra åt förvaltningschefen att tilllse att trafiikinformatio
onen ska vaara så
tillgäänglig och möjligt
m
i syftte att fler go
oda idéer frå
ån externa programme
p
erare kan
tillvaaratas och fö
örverkligas,,
att u
uppdra åt förvaltningschefen att un
ndersöka möjlighetern
m
na för samarrbete
med t ex Region
n Skåne och Västra Göttalandsregio
onen i syfte att samord
dna eller
dela betalsystem
m i framtide
en, samt
uppdra åt förvaltningschefen att tilll Trafiknäm
mnden redo
ovisa vilka åt
åtgärder
att u
som vidtas för att
a förverklig
ga ovan näm
mnda förändringar.
n inom områ
ådet har gjoorts
Det aarbete som bedrivs inom Trafikförrvaltningen
kontiinuerligt inom den löpande verksaamheten sa
amt inom ra
amen för dett
strategiarbete so
om resulterrat i fyra straategier som
m beslutadess av Trafikn
nämnden
1
det den 13 mars
m
2013 . S
Strategiarbeetet har äve
en inbegripiit arbetet
på saammanträd
som resulteradee i Trafiknäm
mndens besslut på samm
manträdet 24
2 april 20112 för
2
Trafiikförvaltnin
ngens försäljjningskanaller . Det på
ågående stra
ategiska arbbetet
inbeggriper att ta
a fram en uttvecklingspllan inom fö
örsäljningsområdet därr
resen
närens beho
ov sammanv
vägs med d en hastiga tekniska
t
utv
vecklingen fför att
kunn
na föreslå tilll Trafiknäm
mnden hur u
utvecklingeen bör se ut inom
försääljningsomrrådet på ett sätt som bååde ger attra
aktiva och ekonomiskt
e
t effektiva
lösniingar. Stora
a delar av de
et som står i bilagd PM
M som svar på
p skrivelsen
n är
mateerial från deet pågående
e arbetet meed utvecklin
ngsplanen.
Rapport
Inforrmation om
m nuläge, pågående åtgäärder och frramtida öve
erväganden vad
gälleer uppdraget ovan prese
enteras i billagd PM.
Sam
mmanfattn
ning
Trafiikförvaltnin
ngen säljer årligen
å
biljeetter för omk
kring 6,5 miljarder
m
kroonor. För
att ku
unna möjlig
ggöra att resenärerna kkan köpa biljetter på ettt enkelt och
h smidigt
sätt h
har Trafikfö
örvaltningen
n flera försääljningskanaler som ge
er möjlighett att köpa
n bäst. Traffikförvaltnin
biljettt på det sättt som passa
ar resenären
ngens
Affärrsstrategi3 beskriver
b
ettt fokus på ö
ökade intäktter genom att
a möjliggööra
förbäättrings – och tillväxtpotential i blland annat biljettsystem
b
m, betalsysttem och
försääljningskana
aler. Syftet som Affärssstrategin peekar ut är attt attrahera
resen
närer och dä
ärmed öka resandet
r
m ed kollektiv
vtrafiken.

”Strrategier för den
d regionala
a kollektivtraafiken i Stock
kholms län” (TN2-2013-0
(
00543)
”Strrategi avseen
nde SLs försä
äljningskanaller” (TN 1203
3-0060)
3 ”Str
rategier för den
d regionala
a kollektivtraafiken i Stock
kholms län” (TN2-2013-0
(
00543)
1

2

3(4)
kling
Strategisk Utveck

TJÄNSTEUTL
T
LÅTANDE
2013-04-17
2
Version
V
1

Dia
arienummer

TN
N2-2013-004
484
Inffosäk. klass

K2
2 (Känslig)

I utvvecklingen behöver
b
attrraktiva lösniingar vägass med ekono
omiskt effekktiva
lösniingar, både ur intäkts – och kostn adsperspek
ktivet. Ett ex
xempel är attt
maxiimera nytta
an av redan genomförd
da investerin
ngar i SL Acccess.
Vad ggäller biljetttsystem och
h betalsysteem så går uttvecklingen på marknaaden
myck
ket fort idag
g. Nya möjliigheter pressenteras stä
ändigt i omv
världen.
Mobiiltelefonen får en mer framträdan
f
nde roll, önsskemål om att
a kunna kööpa,
betalla, hantera och
o använd
da sin biljettt på nya sättt inkommerr ständigt. M
Många
nya llösningar so
om presente
eras på marrknaden är dock
d
i sina initiala
i
sked
den och
behö
över vidare utveckling
u
och
o tid för eetablering.
I all d
den utvecklling som ske
er idag finn
ns många möjligheter. Några
N
konkkreta
pågåående utveck
klingssteg som
s
genomfförs av Traffikförvaltnin
ngen för attt förenkla
och fförbättra billjettsysteme
en och betallsystemen omfattar
o
bla
and annat een
möjliighet för ressenären att få en autom
matisk ”påla
addning” av
v exempelviis 200 kr
på sin Reskassa när belopp
pet på kortett går under en viss nivå
å så att reseenären
a på Reskasssan. En ann
nan utvecklling är möjliigheten
själv slipper att aktivt ladda
att laadda sin Resskassa via e-handeln.
e
F
Fler aktiviteeter är att an
npassa sl.see och
mobiil.sl.se till sm
martphonefformat, föreenkla hanteeringen av skol- och
förettagsbiljetterr, förbättra användargr
a
ränssnittet i SL Accessa
automatern
na samt
utökaa andelen fö
örsäljningso
ombud som
m säljer hela
a biljettsortimentet.
ngen, tillsam
mmans med
d stora delarr av kollektivtrafikbran
nschen,
Trafiikförvaltnin
ökar idag sin sam
mverkan för att kunnaa möta förvä
äntningarna
a och skapa bra,
enklaa och smidiga framtida
a lösningar fför att kunn
na få inform
mation, köpaa biljett
och rresa mer meed kollektiv
vtrafiken. Deenna samveerkan sker redan
r
idag
tillsaammans meed andra sto
ora beställarre (bland an
ndra Västtra
afik och
Skån
netrafiken) samt
s
komm
mersiella akttörer i företaget X2AB där ett speccifikt
gemeensamt projjekt handlar som framttida biljett – och betalllösningar.
Att taa vara på möjligheten
m
med
m öppen data vad gä
äller trafikin
nformation och att
skapa tjänster, innovation
i
och
o utvecklling via exteerna utveckllare är ett o mråde
där T
mmans
Trafikförvalltningen är branschleda
b
are. Trafikfförvaltninge
en har tillsam
med Samtrafikeen vunnit prriser som ”Å
Årets guldm
mobil 2011” (tidningen
(
M
Mobil),
”Guld
dlänken 20
012” (SKL) samt
s
ett braanschpris fö
ör ”bästa inittiativ” på Svvensk
Kolleektivtrafiks nationella inspirations
i
sdag 2012 (Svensk Kollektivtrafik)). Arbete
pågåår nu för att kunna erbjuda utveckllarna på ma
arknaden ettt antal nya
datak
källor/API:er på trafikllab.se.
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mpel på dettta pågående
e utvecklinggsarbete inn
nefattar info
ormation om
m vart
Exem
försääljningsställlen för biljettter finns saamt API:er för realtidsinformation
n. Syftet
med arbetet är att
a kunna errbjuda mer öppen data
a till utveckllare för att n
nå målet
med än bättre in
nformationsstjänster so
om förenklar för resenä
ären.

Andeers Lindströ
öm
Förvvaltningscheef
Jens
J
Plambeck
Chef
C
Strateg
gisk Utveckl
kling

Bila
aga: PM – Förenkling
F
och
o utveckliing av biljetttsystem, be
etalsystem ooch
öppeen trafikinfo
ormationsda
ata daterat 2013-04-17
7
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PM
M - Före
enkling
g och u tveckling av
biljjettsysttem, betalsysstem oc
ch öppe
en
trafikinforrmation
nsdata

Stockholms läns la
andsting
Trafikfförvaltningen
105 73
3 Stockholm

Leveransadre
ess:
Lindhagensga
atan 100
Godsmottagn
ningen
112 51 Stock
kholm

Telefon: 08–
–686 16 00
Fax: 08-686
6 16 06
E-post: registrator.tf@sll..se

Besök oss: Lindhage
ensgatan 100. Kommunika tioner: Stadsh
hagen/Thorild
dsplan

e: Stockholm
Säte
Org.nr: 232100-0
0016
www
w.sll.se
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nde strateg
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rafikinform
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Öppeen trafikinfo
ormationsd
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ågående utveckling
u
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b
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ation ................................................................. 14
Samvverkan och samordning i branscheen ............................................................... 15
Checck in & Checck out ............................................................................................... 17
Möjligheten att använda ba
ank- och kreeditkort i ko
ollektivtrafiiken ...................... 20
NFC – Near Fielld Commun
nication .......................................................................... 22
Öppeen data ............................................................................................................... 24

3(24)
Strategisk Utveck
kling

RAPPORT
R
2013-04-17
2
Version
V
1

Dia
arienummer

TN
N2-2013-004
484
Inffosäk. klass

K2
2 (Känslig)

11. Bakgrund
Undeer Trafiknäm
mndens sam
mmanträdee i februari 2013
2
besluta
ades utifrån
n
skrivvelsen ”Föreenkling av sms-biljetterr och SL Acccess” från Moderatern
M
na,
Folkp
partiet Libeeralerna, Krristdemokraaterna och Centerpartie
C
et daterad 22013-0205;
att u
uppdra åt förvaltningschefen att un
ndersöka viilka åtgärde
er som kan
geno
omföras för att förenkla
a och utveckkla de olika betalsystem
men samt
tillgäängligheten av informa
ation för ressenärerna,
uppdra åt förvaltningschefen att tilllse att trafiikinformatio
onen ska vaara så
att u
tillgäänglig och möjligt
m
i syftte att fler go
oda idéer frå
ån externa programme
p
erare kan
tillvaaratas och fö
örverkligas,,
att u
uppdra åt förvaltningschefen att un
ndersöka möjlighetern
m
na för samarrbete
med t.ex. Region
n Skåne och
h Västra Gö
ötalandsregiionen i syfte
e att samord
dna eller
dela betalsystem
m i framtide
en, samt
att u
uppdra åt förvaltningschefen att tilll Trafiknäm
mnden redo
ovisa vilka åt
åtgärder
som vidtas för att
a förverklig
ga ovan näm
mnda förändringar.
Denn
na PM är ett svar till Trrafiknämnd
den gällandee skrivelsen
n och beskriv
iver
nulägget, förutsättningar förr utvecklingg av biljett- och betalsystem framööver,
vilkeet utveckling
gsbehov som
m finns och
h hur en utveeckling skullle kunna see ut
fram
möver utifrån
n uppdragett ovan.

2
2. Övergr
ripande strategissk inrikttning
Trafiikförvaltnin
ngens Affärssstrategi1 beeskriver i en
n av de strattegiska prin
nciperna
att T
Trafikförvalttningen ska utveckla afffärerna i sy
yfte att öka
intäk
kterna till veerksamhete
en och att deenna princiip kan realisseras genom
m att
möjliiggöra förbä
ättrings – och
o tillväxtp
potential i befintliga inttäktskällor. Detta
kan i sin tur realiseras geno
om att Trafiikförvaltnin
ngen fortsatt lämnar förrslag till
utvecckling av billjettsortime
ent, biljettsyystem, betallsystem och
h
försääljningskana
aler. Syftet som Affärssstrategin peekar ut är attt attrahera nya
resen
närer och ök
ka resandett med kollekktivtrafiken
n.

1

”Strrategier för den regionala
a kollektivtraffiken i Stock
kholms län” (TN2-2013-0
00543)
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För aatt balanserra attraktiviteten med rrationella ko
ostnader occh ökade inttäkter
finnss några viktiiga utgångsspunkter attt ta hänsyn till i utvecklingen fram
möver:
 Utvecklingen skall på
p bästa sättt utnyttja genomförda
g
investeringgar och
a lösningar kring
k
den in
nfrastrukturr som nu fin
nns i drift occh som
utveckla
både är uppskattad
u
av resenäreerna samt bidrar
b
till en
n god intäkttssäkring
 I utveckllingen av fra
amtida biljeettsystem och betalsysttem skall
attraktivviteten balan
nseras mot ekonomisk
k effektivitett (både intäkkter och
kostnadeer). Kostnad
der för nya lösningar måste
m
sålede
es ställas mo
mot
resenärssnyttan
 Den tekn
niska utveck
klingen av d
datorer och kraftfulla mobila
m
lösniingar är
mycket hastig.
h
Därfför skall de m
mobila och e-handels/internetbasserade
lösninga
arna utveckllas för att näärmas varandra. E-han
ndel skall ku
unna ske
via datorr, läsplatta eller
e
mobilttelefon på ettt liknande sätt
 I betalfrå
ågor skall utgångspunk
u
kten vara ”m
minsta geme
ensamma
nämnaree”. Detta inn
nebär att syystem framö
över bör utv
vecklas utifrrån stora
standard
der, bransch
h – och även
n utanför brranschen ge
emensamm
ma
betallösn
ningar. Dettta ställer krrav på strateegiska sama
arbeten
 Utvecklingen måste
e möta inten
ntionen med
d kollektivtrafiklagen ooch
framöver minska trösklarna fö r de kommeersiella aktö
örerna
 Informattion om, pla
aneringen aav och köp av
a biljett ska
all utvecklaas mot
mer inteegrerade, öp
ppna och sam
mverkandee lösningar. ”När jag veet vart,
när och hur jag ska
all resa kan jag också köpa
k
en biljjett på ett en
nkelt
sätt”
Utveecklingen ärr pågående och
o presentteras närma
are i punkt 3-5
3 nedan m
men ur
ett övvergripandee strategiskt perspektivv kan tre fasser lyftas fra
am där
utgån
ngspunkten
n är att säkrra intäktern
na och göra förbättringa
f
ar i befintligga
systeem. Steget vidare
v
är attt uppgraderra existerande system för
f att förbäättra och
fören
nkla för reseenären. På längre
l
sikt lligger fokuss på nästa ge
enerations ssystem
där n
nationell och
h nordisk sa
amverkan b
blir än mer viktigt
v
för att
a nå system
m som
samvverkar med varandra.

3
3. Nuläge
e kring SL
S Accesss, SMS biljetten
b
och öppe
en
trafikiinformattionsdata
Trafiikförvaltnin
ngen säljer årligen
å
biljeetter för omk
kring 6,5 miljarder
m
kroonor. För
att ku
unna möjlig
ggöra att resenärerna kkan köpa biljetter på ettt enkelt och
h smidigt
sätt h
har Trafikfö
örvaltningen
n flera försääljningskanaler som ge
er möjlighett att köpa
n bäst. För att kunna erbjuda
biljettt på det sättt som passa
ar resenären
e
olikka
försääljningskana
aler finns flera tekniskka biljettsysttem och bettalsystem soom
tillsaammans bild
dar en helhet. SL Accesss är Trafikfförvaltningens största system
för b
biljetter och för att säkrra biljettintääkterna. An
ndra system, mer eller m
mindre
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kopp
plade direktt till SL Acce
ess, är systeem för e-han
ndel, SMS tjjänsten sam
mt
systeem för försä
äljning till ju
uridiska perrsoner. Även
n externa sy
ystem finnss för att
kunn
na skapa atttraktiva lösn
ningar för reesenärerna, exempel på
p detta är R
ResPlus –
en biiljettsamverrkan inom ramen
r
för S
Samtrafiken som möjlig
ggör för reseenären
att ku
unna köpa en
e kombine
erad enkelreesa vill ett tillfälle
t
mellan olika op eratörer
och llän.
nden två oliika typer av
v system därr
Biljetttsystem occh Betalsystem är i grun
Biljetttsystem sk
kapar biljetter, distribu erar biljetteer, validerarr biljetter occh tar
hand
d om regelveerket, affärssreglerna, kkring biljetteerna ur ett systempersp
s
pektiv.
Biljetttsystemen är grunden
n för intäktsssäkring gen
nom säkra biljettlösnin
b
ngar samt
exem
mpelvis spärrrlinjer. Betalsystem m
möjliggör attt kunden kan betala förr sin resa
och ssäkerställer intäkter ge
enom att mö
öjliggöra exempelvis sä
äkra betallöösningar.
Systeemen är i viissa fall sepa
arerade från
n varandra men ibland
d är de kombbinerade
i tjän
nsteleveranssen.

S
SL Access
Access är Tra
afikförvaltn
ningens messt strategisk
ka biljettsysttem. Det ärr ett
SL A
omfaattande systtem där cen
ntralsystemeet omfattar konfiguratiion av biljettter och
regellverk, statistik, teknisk
k övervaknin
ng, rapporteering, ekono
omifunktion
ner,
spärrrlistor etc. SL
S Access om
mfattar hel a försäljnin
ngsprocessen från försääljning av
biljettt via exemp
pelvis en au
utomat, ett fförsäljningssombud elle
er e-handeln
n till
valid
deringen av biljetten so
om godkänn
ner resan – i en buss så
åväl som i
tunn
nelbanans sp
pärrlinjer. Systemet
S
an
nvänds av biiljettkontrollen som
kontrrollerar att resenärerna har giltigaa biljetter och används av SLs kun
ndtjänst
för attt hjälpa ressenärerna vid
v behov. S
Systemet an
nvänds också
åi
Trafiikförvaltnin
ngens senastte trafikkon
ntrakt, E19b
b och E20, där
d antal beetalande
resen
närer utgör grunden fö
ör ersättningg till trafikeentreprenören. SL Acceess är
såled
des både ettt strategisktt biljettsysteem och ett strategiskt
s
affärssystem
a
m då det
är ko
opplat till bå
åde kostnad
der och intääkter.
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Accesskortett kan idag bära två sepaarata biljettter samt en Reskassa viilket
SL A
inneb
bär en stor flexibilitet för
f resenäreerna – exem
mpelvis kan en ny biljettt laddas
på in
nnan den ga
amla har gåttt ut, paralleella biljetterr kan använ
ndas på korttet
samttidigt (exem
mpelvis en sk
kolbiljett fråån en skola och en egen
nköpt fritid
dsbiljett
för sk
kolungdom
mar) samtidigt som reseenären kan ha
h en Reska
assa laddad
d i det fall
att biiljetten skullle gå ut och
h resenären
n vill ha en ”reserv”
”
på kortet.
k
Biljettten kan köpas på ca 15
500 fysiska försäljning
gsställen i Sttockholm, i både
bemaannade och
h i automatisska kanalerr. Utöver dee fysiska kan
nalerna som
m
försääljningsomb
bud och automater så kkan en resen
när via MitttSL köpa en
n biljett i
e-han
ndeln för attt sedan lad
dda ner sin b
biljett till sittt SL Accessskort i trafikken.
Access ger occkså möjligh
heter till dee tjänster so
om idag erbjjuds till reseenärerna
SL A
i form
m av förlusttgaranti. I det
d fall en reesenär har registrerat
r
sitt
s Accesskoort i
MittS
SL får resen
nären förlusstgaranti förr sin biljett.. Om biljette
en skulle taappas
eller på annat sä
ätt förloras kan den förrlustanmäla
as. Via SL Accessystem
A
met kan
n en ny
Trafiikförvaltnin
ngen spärra den förloraade biljetten
n och erbjud
da resenären
biljettt. Detta är något som är
ä omöjligt att genomfföra med exempelvis ettt
magn
netkorts sysstem som fo
ortfarande äär i drift i många
m
delar av världen,, bl.a
New York.
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SL A
Access är ida
ag ett ”check
k-in” system
m där resenären validerrar sin biljeett i
exem
mpelvis en sp
pärr eller i bussens
b
Acccessutrustn
ning då resan påbörjas..
Acceessutrustnin
ngen läser av
v att resenäären har en giltig biljettt på kortet ooch
utrusstningen ma
arkerar med
d ljud och ljjussignal om
m biljetten är
ä giltig, snaart
komm
mer att gå ut
u alternativ
vt ej är giltigg. Resenäreen behöver inte
i
använd
da eller
på an
nnat sätt gö
öra något me
ed sin biljettt då resan avslutas
a
(”check-out”)..

S
SMS biljettten
nfördes i sam
mband med
d kontantsto
oppet i bussstrafiken. Tj
Tjänsten
SMS-biljetten in
har k
kontinuerlig
gt vuxit till en
e viktig förrsäljningska
anal. De stö
örsta anledn
ningarna
till dess kraftiga
a tillväxt harr varit dels aatt det varitt en lättillgä
änglig biljett
tt och
nkelt att köp
pa den. I occh med införrandet av deen nya
dels att det varitt relativt en
betalltjänslagen i Sverige ha
ar nya krav ställts på mobila
m
betaln
ningar vilkeet har
resullterat i att mobiloperat
m
tören har aggerat med en ny strateg
gi. Den nya strategin
inbeggriper att Telia, Teleno
or, Tre och T
Telia har billdat ett gem
mensamt bollag – 4T
som har skapat en mobil pllånbokslösn
ning – WyW
Wallet. Telia, Telenor, T
Tre och
Teliaa har tidigarre som de sttora operatö
örerna i Sveerige erbjud
dit en tjänst som
kallaas ”premium
m SMS” som
m Trafikförvvaltningen och
o andra orrganisation
ner,
exem
mpelvis Röd
da korset, an
nvänt sig avv för att ta betalt för sin
na biljetter ooch
tjänsster. ”Premiium SMS” tjjänsten inn ebar att ressenären beta
alade sin billjett via
sin m
mobilfaktura
a eller via siitt, hos mob
biloperatöreen, registrerrade kontan
ntkort.
4T haar varit tydlliga med attt de inte erb
bjuder ”prem
mium SMS”” tjänsten läängre
utan att de vill att
a Trafikförrvaltningen och de and
dra organisa
ationerna an
nvänder
sig avv WyWallett utan upph
handling enlligt LUF. Deet var premium SMS tj änsten
som gjorde det enkelt
e
och okomplicera
o
at att erbjud
da möjlighe
eten att utan
n
regisstrering kun
nna köpa en
n SMS biljett
tt. Mobilopeeratörernas nya strateggi
inneb
bar dock attt de gav sig in på en maarknad med
d konkurren
ns, det finnss flera
leverrantörer på marknaden
n som kan leeverera likn
nande tjänstter som 4Tss
WyW
Wallet. Därfö
ör var det heller
h
inte m
möjligt för Trafikförvalttningen att iinte
upph
handla SMS
S tjänsten.
ngens strategiska inrikttning inför startskedet
s
av upphand
dlingen
Trafiikförvaltnin
för d
den nya SMS
S tjänsten var
v att få en enkel lösning, så lik so
om möjligt d
den
lösniing som då var
v i drift efftersom den
n blivit så uppskattad av
a resenärerrna för
sin enkelhet. Meed anlednin
ng av mobilo
operatörern
nas nya stra
ategi var dettta dock
inte m
möjligt och en annan lösning som
m medför attt användare
en i förväg m
måste
regisstrera sig beehövde upph
handlas. Up
pphandlingeen avslutades 2012-09
9-28.
Vinn
nande anbud
dsgivare varr ett konsorrtium beståeende av Sam
mtrafiken occh
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Mobiill. Den nya
a tjänsten drriftsattes 20
013-02-01. Med
M anledn
ning av
mobiiloperatörerrnas nya strrategi så levvererar mob
biloperatöre
erna alltså in
nte
längrre denna tjä
änst. Det ha
ar också desssvärre lett till
t att tjänsten inte län
ngre
uppleevs som lika
a enkel för resenären
r
ssom tidigaree med anled
dning av attt
regisstrering beh
hövs innan det
d första kö
öpet kan genomförs. Trrots att
regisstreringen gör
g tjänsten mindre enkkel och skap
par ett ”nyttt steg” i
försääljningsproccessen finnss det fördelaar med den nya tjänste
en. En av förrdelarna
är attt resenären
n nu själv ka
an välja betaalsätt: kort eller
e
faktura
a. En annan
n stor
förbäättring jämffört den förrra lösningen
n är att en resenär
r
med
d
förettagsabonnem
mang till sin
n mobilteleffon nu har möjlighet att använda sin
förettagsmobil fö
ör att köpa privata
p
SMS
S-biljetter men
m betala dem
d
med siitt
privaata kort. Detta var ett problem
p
tidiigare då må
ånga företag
g har spärraade
n lösa
förettagsabonnem
mang för tjä
änsten ”preemium SMS
S”. Den nya tjänsten kan
dettaa problem vilket
v
förenk
klar för de s om gärna vill
v köpa SM
MS-biljetter m
men inte
tidigare haft mö
öjlighet. Möjjligheten attt koppla ba
ank – eller kreditkortet
k
t till SMS
biljettten öppnarr också upp för en lösniing som är mer flexibel för turisteer. Rent
geneerellt är ocksså den nya SMS
S
lösnin
ngen mer fleexibel för utv
veckling fraamöver.
Vad ggäller enkellhet och den
n registrerin
ng som idag
g krävs är de
et
Trafiikförvaltnin
ngens analyss att det sku
ulle kunna förändras
f
en
nbart genom
m att
mobiiloperatörerrna ändrar sin nuvaran
nde strategii. Detta inne
ebär att de ååterigen
börjaar erbjuda tjjänsten att mobilabonn
nemanget räcker
r
som ”registrerin
”
ng” samt
att op
peratörerna
a tillåter attt betalningeen för SMS biljetter
b
ske
er via
mobiilräkningen
n.

Ö
Öppen traffikinformationsdata
a
d öppen datta vad gällerr trafikinforrmation och
h potentialeen i att
Möjligheter med
skapa tjänster, innovation
i
och
o utvecklling via exteerna utveckllare är ett o mråde
där T
Trafikförvalltningen är branschleda
b
are och harr tillsamman
ns med Sam
mtrafiken
vunn
nit priser som ”Årets gu
uldmobil 20
011” (tidningen Mobil),, ”Guldlänke
ken 2012”
(SKL
L) samt ett branschpris
b
s för ”bästa iinitiativ” på
å Svensk Ko
ollektivtrafikks
natio
onella inspirrationsdag 2012 (Sven sk Kollektiv
vtrafik). Tra
afikförvaltniingens
arbette med öppen data kom
mbinerat meed kreativitteten hos utvecklare haar
resullterat i uppsskattade tjä
änster som fför exempell Res i Stock
kholm och SSTHLM
Travveling.
Trafiiklab.se, utvvecklingspla
attformen d
där utveckla
are hämtar data,
d
har idaag 1600
na
utveccklare och 900
9 registre
erade projekkt. Många av
a projekten
n är dock ren
testp
projekt.
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n av tjänsterr baserad på
å öppen datta är
Ett frramgångskrriterium i utvecklingen
kvaliiteten i grun
nddatat. Därför är ökatt fokus på datafångst,
d
strukturerin
s
ng och
kvaliitetssäkring
g av data av vikt framövver. I synnerhet är foku
us på realtid
dsdata av
stor vvikt då det bedöms
b
ha stor utveckklingspotenttial och efterfrågas av m
många
utveccklare. Dettta är ett arbete som red
dan pågår men
m med ökade datamäängder
blir aarbetet allt mer
m om fatttande och kkomplext.

4
4. Pågåen
nde utve
ecklingsa
arbete fö
ör att förenkla förr
resenä
ären
R
Resenären
n i fokus – hur ser b ehovet ut i framtide
en för
m
målgruppe
erna?
Vad ggäller biljetttsystem och
h betalsysteem så går uttvecklingen mycket fort
rt idag.
Nya m
möjligheterr presentera
as ständigt. Mobiltelefo
onen får en mer framtrrädande
roll. Önskemål om
o att kunn
na köpa, bettala, hanterra och använ
nda sin biljeett på
nya ssätt kommeer ständigt och
o Trafikfö
örvaltningen
n tillsamma
ans med
kolleektivtrafikbrranschen ök
kar sin samvverkan för att
a kunna möta
m
förvääntningarna
a och skapa bra, enkla o
och smidiga
a framtida lösningar
l
föör att
kunn
na få inform
mation, köpa
a biljett och
h resa mer med
m kollektiivtrafiken. P
På
mark
knaden drivvs utvecklingen på av m
många parteer. Det blir allt
a mer vikttigt att
sorteera vad som
m egentligen är intressaant för kollek
ktivtrafiken
ns resenärerr utifrån
beho
oven. Anledn
ningen till detta
d
är att m
med fler lössningar, flerr alternativ och
lanseeringar av nya
n innovatiiva lösningaar följer ock
kså komplex
xitet och ökaade
kostn
nader. Kom
mplexiteten kan
k i värstaa fall leda tilll att det inte blir enklaare och
smid
digare utan istället
i
skap
par otydligh
het, blir svårröverskådlig
gt och
oped
dagogiskt.
I den
n kundundeersökning so
om låg till ggrund till strrategin avse
eende SLs
försääljningskana
aler efterfrå
ågades om d
det framtida
a behovet. Sammanfatt
S
tningsvis
finnss naturligtviis förväntniingar om utv
tveckling ho
os resenärerrna. Mobilen
n ses
som en viktig biiljettbärare i framtiden
n men även andra aspek
kter kom fraam i
undeersökningen
n, exempelv
vis att i all teeknisk utvecckling som pågår så up
pplever
de tilllfrågade i hög
h grad attt det fysiskaa SL Accessk
kortet är en trygghet occh något
som är angelägeet att behålla. Följandee två citat illustrerar två
å aspekter ssom har
fram
mkommit i an
nalyser och
h som uppviisar kompleexiteten i utv
vecklingsfråågan
samtt visar hur viktigt
v
det är att utgå ifr
från resenärrernas faktisska behov:
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”Risken med att ha biljetten i m
mobilen är att
a batteriett kan ta slutt, med
Accessko
ortet vet jag
g att jag alltiid kommer hem även om
o batteriett i
mobilen tar slut”
”SL biljeetten är operrsonlig. Jagg kan låna ut
u mitt Accessskort till väänner
och famiilj, men jag vill inte läm
mna ut min mobiltelefo
on”

Dettaa visar att in
nnovativa frramtida lös ningar behö
över analyseras på ett oobjektivt
sätt u
utifrån Traffikförvaltnin
ngens uppd
drag och resenärernas egentliga
e
beehov. Det
finnss alltid mån
nga aspekterr att ta hänssyn till.
ålitlighet är de viktigastte egenskap
perna hos
Enkeelhet, smidighet och på
biljetttsystemen och betalsy
ystemen, enlligt resenärrerna. Dessa
a egenskapeer kan
beskrrivas som attraktivitete
a
en som beh
höver vägas mot resenärernas behoov samt
en raationell kosttnads – och
h potentiell iintäktsutveckling. En tydlig
t
omväärldstrend är
ä det fria valet
v
– att reesenären sjä
älv kan välja
a hur han elller hon
sökerr informatio
on om resan
n och biljettten, att beta
alningen kan ske på det
et sätt
som passar reseenären och att
a biljetten
n kan ligga på
p en valfri bärare
b
–im
mobilen,
på ettt separat ko
ort eller för exempel i eett armband
d.
oven skiljer sig åt mella
an Trafikförrvaltningenss olika kund
dsegment ooch
Beho
målggrupper. Detta är någott som är vikktigt att beak
kta i utveck
klingen. Av aalla sålda
SL biiljetter är ca
a 75% perio
odbiljetter. D
Den mest kö
öpa biljetten
n är 30
dagaarsbiljetten.
Vaneeresenären
För een resenär som
s
har en periodbiljettt idag är deet i det närm
maste svårt att
fören
nkla själva användande
a
et av biljetteen och hur biljetten
b
i siig fungerar..
Perio
odbiljettern
na innebär id
dag att reseenären får reesa obehind
drat i hela SSLs
trafik
ksystem Beh
hoven antass i större grrad vara kop
pplade till in
nköpet av biiljetten,
komb
binationen med andra transportsyystem och/eeller tjänste
er, exempelvvis SLnnas,
WÅA
AB samt mö
öjligheten attt välja självv på vilken bärare
b
biljettten skall fin
mobiilen, på en nyckelknipp
n
pa etc.
Sälla
anresenären
n
En säällanresenä
är kan vara en
e person so
om växlar mellan
m
cykel, gång, bil ooch
kolleektivtrafik eller en turisst som besökker Stockho
olm. Resenä
ären använd
der sig av
enkeelbiljetter so
om Zonbilje
etter (köpta i exempelviis automate
er eller som SMS
biljettter), rabattterade biljettter för enkeelresor som
m Reskassan
n samt kortaare
perio
odbiljetter som
s
24h biljjetten eller 72h biljetteen (biljetter på SL Acceesskort).
En reesenär som inte reser i systemet vvar dag har större
s
behov
v av bra
inforrmation krin
ng hur han eller hon kaan resa i kolllektivtrafik
ken, hur biljjetterna
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fungeerar och hu
ur biljetterna
a kan inköp
pas till resan
n. Turister är
ä en grupp
p som har
särsk
kilt behov avv information och tydliighet i hur det
d fungerar i kollektivvtrafiken
i Stocckholm och
h hur biljette
er till resan
n fungerar. Turisterna
T
är
ä generellt sätt
mind
dre priskänssliga än and
dra grupperr, informatio
on är vanlig
gtvis ett störrre
hinder för turistten att åka kollektivt
k
un
nder sitt besök i Stockh
holm. För aatt göra
det eenkelt för sä
ällanresenärrer finns idaag möjligheeten att köpa
a zonbiljetteer på
papp
per för ensta
aka resor sa
amt 24h & 772h biljetten
n (på SL Acccesskort) i
För att
tunn
nelbanans occh pendeltå
ågets spärrkkiosker direk
kt när resan
n skall ske. F
skapa bra förutssättningar för
f ett bra fllöde på statiionerna är priset
p
någott högre
för d
de som vill köpa
k
sin biljett ”i trafikeen” istället för att förkö
öpa sin biljeett i
exem
mpelvis en automat
a
elle
er hos ett förrsäljningsombud.
Papp
persbiljetterr som förköp
pskupongerr och förköp
psremsa är i många fall
ll enkla
biljettter både attt förstå och
h använda, sspeciellt för sällanresen
närer. En föördel med
papp
persbiljetterr kan till exe
empel vara att resenäreen kan se diirekt på själlva
biljettten hur län
nge den är giltig,
g
hur m
många resor som kan ge
enomföras eetc. I de
tekniiska biljettssystemen so
om SL Accesss behöver resenären
r
kontrollera
k
ssitt saldo
på Reskassan viia sl.se, i en automat elller genom att
a fråga i sp
pärrkiosken
n, något
som inte är lika enkelt som
m att direkt kkunna inforrmationen på
p själva biljjetten i
sig. F
Funktioner finns också
å idag i SL A
Access för attt hjälpa till att uppmärrksamma
resen
nären på attt biljetten (e
exempelvis 30-dagarsb
biljetten elle
er Reskassaan) håller
på attt gå ut geno
om att både
e bussutrusttningar och
h spärrar sig
gnalerar dett
tta till
resen
nären. För sällanresenä
s
ärer är denn
na typ av in
nformation viktig
v
då ressorna
inte ssker särskilt frekvent.
persbiljetterr är att de in
nte är koppllade till ett ttekniskt
Utmaaningen meed just papp
systeem så att gilltigheten ka
an kontrolleeras och han
nteras. Detta påverkar
möjliigheten till intäktssäkrring. Intäktsssäkring av pappersbiljjetter är någgot som
alltid
d varit svårtt för Trafikfförvaltningeen. Det är reelativt lätt att förfalska
papp
persbiljetterr och det är svårt för traafikpersona
al att avgöra
a äkthet. Urr detta
persp
pektiv är deet en viktig princip
p
att ggå mot en utveckling
u
där samtligaa biljetter
är maskinellt avvläsbara.

S
SL Access
Utveeckling av Trrafikförvaltningens biljjettsystem och
o betalsysstem pågår.. Det
som ligger närm
mast tillhand
ds är möjliggheten för reesenären attt kunna lad
dda på
sin R
Reskassa via
a sl.se. En sk
killnad med
d den nya e--handelsfun
nktionen förr
Resk
kassan jämfö
ört den befiintliga för p
periodbiljettter är att när resenären
n laddat
Resk
kassan på nä
ätet komme
er den att ku
unna laddass ner per au
utomatik tilll
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Acceesskortet, deetta sker auttomatiskt saamtidigt so
om resenäre
en validerar sitt kort
matspärr. D
Detta är något som kom
mmer att förrenkla för
för siin nästa ressa i en autom
resen
nären och göra
g
det smiidigare att kköpa sin biljjett och resa
a.
ngen arbetarr också med
d en framtid
da funktion som möjligggör för
Trafiikförvaltnin
n
resen
nären att få en automattisk ”påladd
dning” av ex
xempelvis 200
2 kr på sin
Resk
kassa när beeloppet på kortet
k
går un
nder en visss nivå. Rese
enären kan ssjälv
bestäämma belop
pp som skalll laddas på och slipperr på så sätt själv
s
aktivt lladda på
Resk
kassan. Reseenärer som framöver aanvänder deenna tjänst slipper
s
varaa oroliga
för attt pengarna
a på Reskasssan tar slut utan att ressenären mä
ärker detta ooch
behö
över inte på samma sättt hålla konttroll över hu
ur mycket pengar som ffinns
kvar på sin Resk
kassa.
Vidare utvecklin
ng av e-hand
delsfunktio
onen pågår för
f att få en automatiskk
anpaassning till smartphone
s
e format. Syyftet är ett nytt
n användargränssnittt för
sl.se och mobil.ssl.se som ärr enklare förr resenären
n att använd
da och som ööppnar
upp fför e-handeel via moderrna mobilteelefoner fram
möver. Dettta är ett sättt att
drivaa en utvecklling där mob
bilen och e--handeln nä
ärmar sig va
arandra.
Mobiiltelefonen kopplas närrmare bådee informatio
on och försä
äljning.
Utveeckling pågå
år också för att förenklaa och förbätttra biljetthanteringen för
skolo
or och företag. En adm
ministrativ siida utveckla
as nu för attt möjliggöraa att
skolaan eller föreetaget admin
nistrerar sin
na Accessko
ort med åte
erkommand
de
pålad
ddning av periodbiljett
p
ter eller Resskassa. De biljetter
b
som
m köps av skkolor och
förettag via den administrat
a
tiva sidan fåår automatiskt förlustg
garanti, som
m även
den k
kan administreras via sidan.
s
För aatt förenkla biljettköp i tunnelban an planerass för installa
ationen av
kortlläsare för ba
ank – och kreditkort
k
i sspärrkioskeerna, som id
dag säljer biiljetter
mot k
kontanter. En
E potentie
ell möjlighett som dock behöver utrredas vidaree är
möjliigheten som
m framförha
andlas av fleera RKTM och
o länstraffikbolag meed
bank
kerna att få möjligheten
n att ta betaalning med kort
k
utan attt resenären
n
behö
över ange sin
n pinkod. Detta
D
minskkar säkerhetten i lösning
gen samt skkulle öka
Trafiikförvaltnin
ngens ekono
omiska risk.. Det gör å andra
a
sidan
n
försääljningsproccessen – och
h därmed fllödet betydlligt snabbarre – något ssom är
myck
ket viktigt i Stockholmss tunnelban
na.
omaterna p
pågår ett
För aatt förenkla för resenärren vid köp av biljetter i biljettauto
arbette med att förbättra
f
flö
ödet för reseenären vid ett
e köp i auttomaten gen
nom
utveccklade och förbättrade
f
skärmgrän
nssnitt.
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Utveeckling av zo
onbiljettern
na pågår som
m ger resenä
ären möjlig
ghet att köpaa en
”vilan
nde” zonbilljett framöv
ver. Idag närr resenären
n köper en zo
onbiljett så börjar
den ggälla direkt vid köp. En
n funktion m
med vilandee zonbiljette
er innebär aatt
resen
nären kan köpa
k
sin biljett innan reesan och attt biljetten blir giltig närr resan
påbö
örjas. Denna
a funktion finns
f
idag i d
drift för perriodbiljetterrna. Föränd
dringen
komm
mer att und
derlätta för resenären
r
eexempelvis när han/ho
on vill köpa
zonb
biljetter för en
e resa ”turr & retur” dåå resenären
n kan köpa en
e biljett förr senare
anväändning.
En pågående utvveckling förr att ytterliggare förbättra tillgängliigheten av bbiljetter
är attt ett urval Återförsäljar
Å
re, vilka enb
bart säljer ett
e begränsa
at utbud av bbiljetter,
omvaandlas till Försäljnings
F
sombud – vvilka säljer hela
h
biljettso
ortimentet.
Omvvandlingen innebär
i
en kostnad
k
förr installation
n av SL Acccessutrustniing vilket
inneb
bär att en avvvägning allltid måste ggöras mella
an kostnad och
o nytta (bbehov i
områådet och pottentiell förssäljning) så att omvand
dlingen är väl motiveraad. För
2013
3 omfattar denna
d
förbättring att caa 40 st Återfförsäljare få
år möjlighett att
omvaandlas till Försäljnings
F
sombud. Deetta ger en förbättrad
f
tiillgång på h
hela
biljetttsortimentet vilket förrenklar för rresenärerna
a.
s
SL och
h Waxholmssbolaget,
För llandstingetss kollektivtrrafik till lan ds och till sjöss,
pågåår ett utveck
klingsarbete
e där tidigarre beslut attt SL Access skall utgöraa
utgån
ngpunkten för ett geme
ensamt systtem kommeer att omsätttas till verkklighet.
Utveecklingen in
nnefattar attt installera S
SL Accessuttrustning i WÅABs
W
traffik samt
att uttreda och åtterkomma till
t Trafiknäämnden om
m hur biljettssortimentett och
taxessystemet ka
an samordnas och harm
moniseras mellan
m
SL occh WÅAB n
när den
poten
ntialen finn
ns i och med
d ett gemenssamt system
m.

SMS
S biljetten
Pågåående utveck
klingsarbete vad gällerr SMS tjänstten innebärr en möjligh
het att
implementera optiska
o
SMS
S läsare i späärrlinjerna.. Detta fören
nklar för ressenären
då reesenären som har en SM
MS biljett kkan gå igeno
om spärren som har en
n optisk
läsarre likt de ressenärerna som har Acccesskort med periodbiljjett eller Reeskassa.
Dettaa minskar i sin tur köerr i spärrkiosskerna vilkeet möjliggörr en bättre
kund
dservice till de som verk
kligen behö
över hjälp med
m frågor eller
e
biljetteer.
Desssutom förbä
ättrar detta i väsentlig ggrad intäktsssäkringen dvs.
d minskaar
möjliigheten till att förfalska
a SMS-biljeetter då de optiska
o
läsarna kontrolllerar att
SMS biljetten ärr giltig och inte
i
förfalskkad. En ann
nan utveckling av SMS bbiljetten
inneb
bär en möjllighet att erb
bjuda flerreesorsbiljetteer i mobiltellefonen, någgot som
planeeras för ino
om ramen fö
ör UL/SL saamarbetet fö
ör länsöversskridande rresor
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mellaan Uppsala och Stockh
holms län. Y
Ytterligare en
e utvecklin
ng för SMS bbiljetten
är ko
opplad till utveckling
u
av
v erbjudand
det till förettag. Utveckllingen innebbär att
förettaget kan ko
oppla sina mobiltelefon
m
nnummer tiill SMS tjänsten. De an
nställa
reserr sedan på SMS
S
biljette
er vartefter een faktura skickas
s
till företaget
f
förr de
resorr som genom
mförts. Dettta uppmunttrar att fler tjänstereso
or görs med
kolleetivtrafiken och förenkllar för förettag som önsskar att sina
a anställda rreser
kolleektivt. Det blir
b således både
b
enklarre och smid
digare för bå
åde de anstäällda och
för fö
öretaget.

Ö
Öppen tra
afikinform
mationsdatta
Undeer 2013 harr Trafikförva
altningen m
medverkat i två större aktiviteter m
med syfte
att drriva på inno
ovationskra
aften kring ö
öppen data och kollektivtrafiktjän
nster;
Travvelhack 2013
3 (24-timmars utvecklaartävling – www.travellhack.se) occh ITS
Inno
ppen
ovation Stocckholm Kistta (prova nyya sätt att up
pphandla tjänster på öp
data http://trafiiksatsningsttockholm.see/itsinnova
ation/).
Arbeete pågår förr att kunna erbjuda maarknaden ettt antal nya datakällor//API:er
på trrafiklab.se. Till
T exempe
el geografiskka koordina
ater för försä
äljningsställlen
(både Access-au
utomater occh Ombud/Å
Återförsälja
are). Detta för
f att utveccklare på
så säätt enkelt sk
ka kunna läg
gga in en fun
nktion för att
a ”Visa närrmaste
Försääljningsställle” i sina tjä
änster). And
dra nya APII:er som är under utvecckling är
ett nyytt realtids--API som äv
ven visar evventuella tra
afikstörning
gar samt ettt API för
att viisa linjesträ
äckningar occh stoppstäällen/hållpla
atser.

5
5. Potenttiella fra
amtida lö
ösningar
r för bilje
ettsystem
m,
betalsy
ystem oc
ch öppen
n trafikin
nformatiion
Som tidigare nä
ämnt går den
n tekniska u
utvecklingen mycket sn
nabbt framååt. Nya
tekniiska lösning
gar presente
eras ständiggt. Beslut om
m nya lösningar måstee alltid
vägass av mellan
n kostnader och nyttor.
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S
Samverkan
n och sam
mordning i bransche
en
För aatt möta nässta steg i utv
vecklingen arbetar Tra
afikförvaltniingen idag n
nära
tillsaammans meed andra sto
ora beställarre (bland an
ndra Västtra
afik och
Skån
netrafiken) samt
s
komm
mersiella akttörer i företaget X2AB där ett speccifikt
gemeensamt projjekt handlar som framttida biljett – och betalllösningar.
Poten
ntiella fram
mtida lösningar bevakass eller utred
ds både gem
mensamt i
ningen.
samvverkan med
d branschen
n inom X2AB
B samt inteernt inom Trrafikförvaltn
Vad ggäller specifikt Skånetrrafiken och Västtrafik har
h Trafikfö
örvaltningen
n ett
myck
ket gott sam
marbete och en konstru
uktiv löpand
de dialog om
m potentiellaa
fram
mtida lösning
gar för bilje
ettsystem occh betalsysttem.
Vad ggäller gemeensamma (a
att dela biljjettsystem och/eller
o
betalsystem) eller
samv
verkande (a
att biljettsysstem och/elller betalsy
ystem kan fu
ungera ihop
p för att
skap
pa gemensamma lösnin
ngar för ressenären) fra
amtida systtem så analyyseras
poten
ntialen i dettta, både inom X2AB o
och internt inom
i
Trafik
kförvaltninggen.
Kom
mplexiteten är
ä hög i den
nna fråga, deet finns många aspekte
er som måstte
beak
ktas. För att nämna någ
gra ges nedaan några av
v Trafikförva
altningens
analyyspunkter från
fr arbetet:
 Fördelarna med gemensammaa och/eller samverkand
s
de system äär att det
högst sa
annolikt sku
ulle innebärra en förenk
kling för resenärerna dåå
systemeets funktion
n blir bekantt för resenären (dvs. so
om resenär kkänner
du igen dig i hur du
u köper och
h använder biljetter
b
i olika delar avv landet).
Detta sk
kulle förenk
kla för resen
nären både vid
v informa
ation om bilj
ljetter,
vid köpeet och vid an
nvändandett, vid själva
a resan.
 I många
a fall är kosttnadseffektiivitet något som komm
mer från
stordrifttsfördelar. Trafikförval
T
ltningens an
nalys är att potentialen
ni
kostnad
dseffektivite
eten via gem
mensamma lösningar
l
be
eror på hurr
punkterrna som följer nedan fö
ör just kollek
ktivtrafiken
ns biljettsysttem och
betalsysstem hanterras framöveer.
 Trafikfö
örvaltningen
n har likt dee övriga RKT
TM eller län
nstrafikbolaagen
investerrat i stora biiljettsystem
m. Även då utvecklingen
u
n har varit p
pågående
under många
m
år förr i princip aalla aktörer så
s har långtt ifrån alla ffullt ut
implementerat sina
a system likknande SL Access.
A
Systemen är ur den
aspekten
n för flera lä
än ”nya” och
ch har flera år
å av avskriivningar kvaar. Detta
minskarr sannolikhe
eten att i näärtid införsk
kaffa gemen
nsamma sysstem.
 Den kan
nske största
a utmaningeen förutom ekonomin i punkt ett äär att de
olika län
nen i Sverig
ge har olika affärsreglerr för sina biljetter, olikaa
taxesysttem och olik
ka politiska mål och inrriktningar. Detta påverrkar
exempellvis hur prisset sätts förr resan, åldeersgränser för
f priser, oolika
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typer avv rabatter, hur
h många b
barn som få
år åka med en
e betaland
de vuxen
etc. Då ett
e tekniskt system mååste kunna hantera
h
desssa regelverkk skulle
det med
d större gem
mensamma ssystem inneebära mång
ga komprom
misser
och anp
passningar av
a länens reegelverk. Altternativet med
m ett tekn
niskt
biljettsyystem som klarar
k
av attt hantera allla regelverk
k parallellt sskulle
potentieellt bli myck
ket kostsam
mt.
Möjligheten att resa på sammaa kort i för exempel
e
Sto
ockholm, soom i
e
Österssund är någo
ot som skullle förenkla för resenärren som
Malmö eller
reser på
å det sättet. Trafikförvaaltningens analys
a
är dock att det sttörsta
behovett av att kunn
na resa geno
om flera län
ns kollektivttrafik uppsttår
regionallt. Ur ett na
ationellt perrspektiv är behovet
b
litett då få resen
närer
reser på
å det sättet på
p regelbun
nden basis. Trafikförval
T
ltningen arbbetar
idag meed att möjlig
ggöra ett efffektivt regio
onalt resand
de med foku
us på
arbetspeendling gen
nom samarb
beten som UL/SL
U
och TiM
T (Trafikk i
Mälarda
alen). UL/SL och TiM gger idag mö
öjligheten attt köpa
länsgem
mensamma periodbiljet
p
tter. Inom ramen
r
för MÄLAB
M
sam
marbetet
ser länen nu gemen
nsamt över om det finn
ns möjlighett att ytterliggare
förenkla
a och förbätttra det sam
mverkande biljettsystem
b
met för resen
närerna.
De natio
onella resorrna över flerra länsgränsser igenom Sverige skeer mer
sällan occh för dessa
a resenären
n har Trafikfförvaltninge
en samarbet
etet med
ResPluss. ResPlus in
nnebär att een resenär kan
k köpa en
n enkelbiljettt för en
kollektivvtrafikresa igenom
i
helaa Sverige, genom
g
flera län, med bllandande
trafiksla
ag (exempellvis en spårvvagnsresa i Stockholm, till regionaalt tåg,
till en avvslutande bussresa i Gö
öteborg).
Förutom
m det region
nala behoveet har ett ny
ytt behov up
ppstått genoom
avreglerringen i den
n nya kollekt
ktivtrafiklagen. Analyse
en av hur en
n resenär
på ett en
nkelt sätt sk
kall kunna rresa, och by
yta emellan,
skattesu
ubventionerrad kollektivvtrafik och kommersie
k
ll kollektivttrafik är
komplex
x. Trafikförsörjningsprrogrammet för Stockho
olm pekar d
dock
tydligt ut
u att samve
erkan inte fåår ske på ettt sådant sättt att offentlliga
medel su
ubventionerar och såleedes ger direkta vinsterr till kommeersiella
företag. Trafikförva
altningen haar idag pågå
ående dialoger om fram
mtida
möjligheeter med ko
ommersiellaa kollektivtrrafikföretag
g samt lyfterr fram
denna frråga inom ramen
r
för d
det branschg
gemensamm
ma arbetet m
med
gemensa
amma syste
em inom X2
2AB. Någon
n bra framtida lösning h
har ännu
inte funnits. Den te
ekniska utveecklingen kommer docck att hjälpaa
utveckliingen framå
åt inom dettta område. Exempelviss en framtid
da
möjligheet för resen
nären att bettala med sittt betal – elller kreditkoort skulle
förenkla
a möjlighete
en till samvverkan.
En viktiig uppgift frramöver förr samarbetett inom X2A
AB är att upp
pnå
enighet i hur standardisering iinom biljetttsystem och
h betalsystem
m skall
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se ut fra
amöver och ta fram en ”road map”” för detta gemensamt. Detta är
särskilt angeläget fö
ör branscheen då grund
den för att nå
n standardeer som
användss i praktiken
n är en gem
mensam bild
d om det ska
all fungera.

C
Check in & Check ou
ut
Access är ett system som
m kan utveccklas till att bli ett ”checck-in & checck-out”
SL A
systeem i det fall beslut om detta
d
skullee fattas. Skriivelsen ger ett uppdragg att
utred
da för- och nackdelar
n
med
m denna ttyp av systeem samt vilk
ka kostnadeer detta
skullle kunna gen
nerera. Traffikförvaltniingen har id
dag en relatiivt god bild av
pektive
”checck in & checck out” system, dess fu
unktion och hur de är lä
ämpliga resp
oläm
mpliga i olika
a typer av siituationer.
F
Förutsättnin
ngar för Cheeck in & Ch
heck out system
ån två överggripande
För ””check-in & check-out”” system gess förutsättniingar utifrå
param
metrar där för- och nackdelar för ett sådant system
s
varie
erar beroen
nde på
hur sstrukturen ser
s ut:
1) Taxesysttem
2
2) Öppna, slutna
s
eller blandade trrafiksystem
m
Taxeesystem i deet avseendett att det avggör hur priset sätts för resan, exem
mpelvis
avstååndsbaserad
d taxa som i SL:s tre zo
oner eller en
nhetstaxa.
Med öppna, sluttna eller bla
andade systtem avses om
m trafiken har
h spärrlin
njer eller
inte. Ett ”öppet system” harr inga spärrrlinjer, ett ”slutet system” har spärrrlinjer
för b
både in- och
h utpassage och ett ”blaandat system
m” har både
e och. Mångga städer
i värllden har bla
andade systtem. Stockh
holm och Lo
ondon är två
å exempel p
på just
bland
dade system
m. För Stock
kholm är tu
unnelbanan ett helt sluttet system i sig,
bussttrafiken är ett
e helt öpp
pet system tiillsammanss med spårv
vägarna och
h
pend
deltågstrafik
ken är till sttörsta del ettt slutet systtem med en
n del station
ner utan
spärrrlinje.

A
Analysen av
v potentialen
n i Check in
n & Check ou
ut system
Trafiikförvaltnin
ngens analyss av ”check in & check out” har om
mfattat en an
nalys av
tidigare underla
ag och speciifikationer ffrån systemleverantöre
en av SL Acccess,
h uppskattn
ningskalkyleer från förva
altningen sa
amt erfaren
nheter
erfarrenheter och
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från olika system
m i omvärld
den (de som
m omnämns nedan är Transport foor
Lond
don och Vässttrafik).
Analyysen av ”ch
heck in & check out” fun
nktionen ha
ar resulteratt i några slu
utsatser:
 ”Check in & check out”
o
lämparr sig väl i hellt slutna sysstem med
spärrlinjjer för både inpassage ssom utpassage. Detta med
m anledn
ning av
att spärrrlinjen vid utpassage
u
”h
hjälper resenären” att göra
g
rätt dåå
resenäreen annars in
nte kommerr ut ur systeemet. Viktig
gt att påpekaa är att
det skullle för Stockh
holm inneb
bära att reseenären behö
över använd
da sitt
Accessko
ort även förr att kommaa ut ur tunnelbanestationen, någott som
inte är fa
allet idag. I öppna systeem med avsståndsbaserrad taxa blirr det
komplex
xt för resenä
ären att försstå hur han eller hon sk
kall bete sigg samt att
resenäreerna i många fall ”missaar” att checcka ut ur sysstemet. Systtemen
byggs då
å på det sättt att resenärren får beta
ala maxpris för den spec
ecifika
resan.
o
bör i bl andade systtem kombin
neras med
 ”Check in & check out”
enhetsta
axa för de ”ö
öppna delarrna” av systeemet. De slu
utna delarn
na av
systemett kan fortfarrande ha en
n avståndsbaserad taxa
a. Detta inneebär att
resenäreen inte behö
över checka ut i de öppna systemen och motvverkar på
så sätt de negativa effekterna
e
eenligt punktten ovan.
eck out” beh
höver resen
nären inte ha
h kunskap oom
 Med ”check in & che
zonsysteemet för att kunna köpaa rätt biljettt till resan. Systemet skköter
detta. Reesenärsundersökningaar har dock visat
v
att dett är viktigt fför
många resenären attt veta vad rresan komm
mer att kosta
a innan resaan
genomfö
örs och att många
m
resen
nären köperr sin biljett i god tid inn
nan
resan dvvs. att resorn
na är relativvt planeradee.
o
system fyller enbarrt sitt syfte i taxesystem
m som är
 ”Check in & check out”
baseradee på avstånd
d eller tid. D
Då kan systeemet vara ett stöd för aatt
”beräkna
a” hur myck
ket resenäreen skall beta
ala för sin specifika ressa. Detta
vill säga att i system
m där en taxxa gäller oav
vsett antal zoner eller tiidpunkt
behövs inte ett ”che
eck in & cheeck out” systtem då det inte
i
finns nåågot att
beräkna.
o Då
D Stockhollms tunnelb
bana är besllutad att ligg
ga i en Zon – A,
in
nnebär dettta att ”checkk in & check
k out” inte behövs
b
i
tu
unnelbanan
n då det enb
bart skulle göra
g
det krå
ångligare förr
r
resenärerna
att resa i tu
unnelbanan
n.
o Då
D SLs perio
odbiljetter ggäller för reesor i alla zo
oner – A, B ooch C så
b
behövs
inte ett ”check i n & check out”
o
system för dessa bbiljetter.
E
Eftersom
pe
eriodbiljetteerna står förr ca. 75% av
v all försäljn
ning så
in
nnebär dettta att ett ”ch
heck in & ch
heck out” sy
ystem skullee fylla sitt
s
syfte
för 25%
% av SLs bilj
ljetter. För resterande
r
delar
d
behövvs inte
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ssystemet uta
an gör det eenbart krång
gligare för resenären.
r
F
För de
2
25%
som består till störrsta delen av
a Reskassa kan dock ettt ”check
in
n & check out”
o
system bidra till fö
ördelar att resenären in
nte
b
behöver
hållla koll på viilka zoner reesan genom
mförs inom vvilket
k uppfatta
kan
as som en fö
örenkling.
Kostnad
der för att uttveckla SL A
Access till ettt ”check in & check ou
ut”
system är
ä svåra att uppskatta
u
d
då det berorr på hur lösn
ningen bygggs upp
och hur omfattande
e installation
ner som beh
höver görass. För att än
ndå få en
bild av vad
v det skullle kunna inn
nebära så skulle ett ”ch
heck in & ch
heck out”
system kräva
k
både systemutvec
s
ckling samtt hårdvaruin
nstallationeer för att
kunna fu
ungera. Exe
empel på håårdvaruinsta
allationer om
mfattar, meen består
inte utesslutande av::
o Spärrlinjern
S
na behöver b
byggas om för
f att även få kortläsarre vid
u
utpassage.
Detta
D
omfatttar hela tun
nnelbana – och
o
p
pendeltågssy
ystemet. Ko
ostnad för en
e kortläsare är mellan 10-25
tk
kr/st exklussive installaation
o Kortläsare
K
behöver
b
insttalleras vid samtliga ba
akdörrar påå SLs över
2
2000
bussfo
ordon. Då an
ntal bakdörrrar i vissa bussar
b
är fleera
o
omfattar
dettta uppskatttningsvis 50
000 läsare. I det fall beehov
fi
finns
att insttallera en lääsare/dörr och
o inte/dörrpar omfatttar detta
1 000 nya läsare.
10
l
Kosttnad för en kortläsare för
f buss är cca 20
tk
kr/st samt ca
c 10 tkr förr installatio
on
o Kortläsare
K
behöver
b
insttalleras på lokalbanorn
nas alla perrronger.
K
Kostnad
för en kortläsaarstolpe för perronger är
ä ca 30 tkrr samt ca
5 tkr för installation
50
o För
F utveckling av centraalsystemetss funktion att
a hantera ””check in
& check out”” uppskattaas kostnaderr till ca 25 mkr
m för Acceess och
c 10 mkr fö
ca
ör kringliggaande system
m som blir påverkade
p
aav system
fö
förändringa
rna och beh
höver kunna
a hantera ”ccheck in & ccheck
o
out”

O
Omvärldsbevakning – Västra Göötaland och London
nna omvärld
dsbevakning presenterras erfarenh
heter och infformation oom två
I den
städeer som har ”check-in
”
& check-out”” system i drift.
d
ån Västtrafik vittnar om
m att system
met blir myccket svårt föör
Erfarrenheter frå
resen
närerna att förstå i avse
eendet vad resan faktisskt kommerr att kosta d
då detta
inte äär förutsägb
bart på sam
mma sätt som
m tidigare. Priset
P
”sättss” slutligen då resan
avslu
utas med en
n utchecknin
ng. Resenärrerna har i alltför
a
stor grad
g
inte ch
heckat ut
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sin reesa vid slutd
destination
nen, av bland
dade orsakeer. Resenären har då d
debiterats
maxp
pris för resa
an som i dett fall resenäären hade ch
heckat ut ha
ade fått ett aavsevärt
lägree pris. Västttrafik uttryccker också een problema
atik i att systemet föruttsätter
olikaa ”beteenden
n” hos resen
nären beroeende på hurr den specifiika resan seer ut. I
Västttrafik fungeerar det på det
d sättet attt vid en ressa i flera zon
ner skall ressenären
bådee checka in och
o checka ut. Om reseenären däreemot reser i en zon skalll
resen
nären enbarrt checka in
n. Västtrafikks uppfattning är att de
etta blir för kkrångligt
för reesenären attt förstå och
h hantera i p
praktiken, det
d har helt enkelt inte fungerat
bra. E
En politisk inriktning har
h sedan in
nförandet fa
astslagit attt ”check in & check
out” systemet sk
kall ersättass till förmån
n för ett nyttt system som
m är ett ”ch
heck in”
systeem. Huvudrrationalen kring
k
detta kkombineratt med en ny taxestruktu
ur är att
fören
nkla för reseenärerna.
ån London uppvisar
u
ettt relativt välfungerande system. V
Vad gäller
Erfarrenheter frå
punk
kt två ovan är
ä denna slu
utsats gjord
d utifrån jusst hur system
met fungeraar i
Lond
don. Tunnellbanan, som
m är ett sluteet system, har
h ”check in & check oout”
vilkeet fungerar väl.
v Tunnelb
banan har aav avståndsb
baserad tax
xa i London till
skilln
nad mot Sto
ockholm. Va
ad gäller bu
usstrafiken i London ärr detta, som
mi
Stock
kholm, ett öppet
ö
system
m där Transsport for Lo
ondon har valt
v att sättaa en
enheetstaxa för busstrafiken
b
n till skillnad
d mot Stock
kholm. Dettta ger helt oolika
föruttsättningar för beslut vad
v som är llämpligt tek
kniskt system
m för att haantera
taxesstrukturen.
Traffikslag
Tunn
nelbana
Busss

Taxa i Sto
ockholm
En taxa förr alla resor
Avståndsbaaserad taxa
a

Taxa i London
n
Avståndsbaserad
d taxa
En tax
xa för alla rresor

M
Möjligheten
n att använda bank-- och kred
ditkort i ko
ollektivtra
afiken
Trafiikförvaltnin
ngen ser fram
mtida strateegisk potential i att ressenären skalll kunna
resa direkt med sitt betal – eller kredittkort. Redan
n idag planeras för inföörandet
av ko
ortläsare i tu
unnelbanan
ns spärrkiossker så att enkelbiljette
e
er kan köpass med
kort. För en vida
are utveckliing har Traffikförvaltnin
ngen inom ramen
r
för
samvverkansbola
aget X2AB frågat
f
om dee fyra storb
bankernas2 hållning
h
tilll att
lanseera kontaktllösa betal- och
o kreditko
ort i Sverigee. Bankerna
a meddeladee sin
tvekssamhet till detta
d
just nu
u och hänviisar till höga
a kostnaderr för utbyte av kort
på m
marknaden. Bankerna meddelade
m
d
dock att de kan vara intresserade oom
någo
on aktör kan
n visa upp ett hållbart ””business ca
ase” för att finansiera
f
d
de nya
2

Norrdea, SEB, Sw
wedbank och
h Handelsban
nken
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korteen på markn
naden. Trafikförvaltniingen påtala
ade i dialoge
en att kontaaktlösa
kort kan ge nya möjligheterr för betallö
ösningar i Sv
verige, i han
ndeln såväl som i
kolleektivtrafiken
n och att bankerna intee kan vara helt
h reaktiva
a i frågan. S om ett
exem
mpel så anvä
änds kontak
ktlösa betal-- och kredittkort i Lond
don. I andraa delar av
värld
den har ban
nkerna också
å valt att bö
örja erbjuda
a marknaden
n kontaktlöösa kort –
ett exxempel är i Norge. Traffikförvaltniingen arbeta
ar även forttsättningsviis
gemeensamt i bra
anschen ino
om X2AB fö
ör att driva frågan vida
are. För att bbankerna
skall kunna han
ntera sina ko
ostnader i o
och med utb
byte av nuva
arande kort till
kontaktlösa kortt är bankern
na i behov aatt någon mycket
m
stor eller
e
mångaa aktörer
anpaassar sina eg
gna infrastrrukturer och
h system kriing kortbeta
alning för aatt
kontaktlösa kortt också skalll användas när de är la
anserade villket ger ban
nkerna
transsaktionsintä
äkter. Detta
a innebär ett
tt ”moment 22” då inge
en aktör som
m
Trafiikförvaltnin
ngen eller nå
ågon butiksskedja vill vara ”först ut” med tekn
niken då
riskeen med detta är att dra på sig bådee de höga ko
ostnader och
h de höga ri
risker
som ny, obeprövvad teknik, innebär.
arknadssitua
ation med kkontaktlösa bank – och
h kreditkort skulle
En frramtida ma
kunn
na innebära
a potentiella
a lösningar:
 En resen
när kan använda sitt ko
ontaktlösa bankkort
b
förr att resa i
tunnelba
anan – vid ”check
”
in” sså dras ett belopp
b
motsvarande en
n Zon A
biljett tilll helt pris. Inget
I
SL Acccesskort sk
kulle behöva
as för den reesenär
som intee önskar dett.
 För bussstrafiken så skulle ett syystem behö
övas där rese
enären försst
bestämm
mer hur mån
nga zoner reesan skall gå
g igenom – sedan gör
resenäreen en ”check
k-in” med siitt kreditkort.
Utmaaningar finn
ns alltid me
ed ny teknikk. Ett identifierat probllemområde är att
Trafiikförvaltnin
ngen behöve
er kunna ko
ontrollera attt resenären
n har en gilttig biljett
undeer resan, exeempelvis vid
d en omstiggning från en
e buss till en
e annan elller från
tunn
nelbana till buss,
b
alternativt vid billjettkontrolll. I de fall so
om resenäreen har
betallat med sitt kontaktlösa
a kort så geenereras ing
gen faktiskt ”biljett”.
Biljetttkontrollen
n kan inte se med nuvaarande utrustning att re
esenären haar betalat
för en
n biljett meed ett betal – eller kred
ditkort. Vid en
e omstigniing skulle vvidare en
ny biiljett debiteras. Lösningar som attt resenären får ett papp
perskvitto soom
biljettt vid köpet anses inte vara
v
möjliggt varken ur ett miljömä
ässigt som
ekon
nomiskt persspektiv då skrivare
s
sku
ulle behöva installeras parallellt m
med
kortlläsare.
Förd
delen med kontaktlösa
k
kort
k
är att d
det sannolik
kt skulle upp
pfattas som
m enkelt
för reesenären attt betala sin resa. De fleesta, Stockh
holmare som
m tillfälliga
besök
kare, använ
nder sig idag
g av bank – eller kredittkort. Det är en stor staandard
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där eenkelheten till
t stor grad
d uppstår m
med anledniing av att de
et är på ban
nken som
resen
nären har siina pengar redan
r
från b
början. Fråg
gan är dock
k mycket om
mogen i
Sveriige och av denna
d
anled
dning är dett av vikt att Trafikförva
altningen forrtsätter
att beevaka denn
na fråga och att fortsattt hålla dialog med bank
kerna om deetta
fram
möver.

N
NFC – Near
r Field Com
mmunicattion
d Communiication) är n
något som blivit
b
mycke
et omtalat i Sverige.
NFC (Near Field
Tekn
niken i sig in
nnebär att information
n kan överfö
öras mellan två enheterr då de är
nära varandra. Detta
D
är i sig väldigt likkt hur en resenär använ
nder ett Acccesskort
och een kortläsarre. Skillnade
en med NFC
C som det im
mplementeras nu är attt
tekniiken byggs in
i i primärtt mobila enh
heter. Flera
a nya mobilttelefoner påå
mark
knaden har fått NFC te
eknik och lö
ösningar finn
ns i drift förr att använd
da
tekniiken för att överföra pe
engar. Förh
hoppningen är att NFC tekniken frramöver
kan lleda till att mobiltelefo
m
onen i störree grad använ
nds till att betala
b
med, istället
för attt kunden använder
a
ettt bank – elller kreditkort. En styrk
ka med NFC
C
tekniiken är att kommunika
k
ationen kan
n ske via en mobil
m
enhett. Kopplinggen till
just m
mobila enheeter gör dett enklare attt koppla tra
afikinformattionstjänsteer och
biljetttjänster nä
ärmare varandra vilket är ett viktig
gt framtida steg. En an
nnan
styrk
ka är att NFC tekniken har potentiial som kan komma attt innebära aatt
mobiiltelefonen kan lagra ex
xempelvis kkvittoinform
mation/bilje
etter från reesenärens
köp.
NFC börjar växa
a som förete
eelse i Sveriige men dett kommer sa
annolikt drööja ett
par åår till innan det blir en större stand
dard som an
nvänds för betalningar
b
r. Likt
kontaktlösa kortt behöver de som önskkar använda
a NFC teknik
ken för infoormation
och b
betalningar anpassa sin
na system, b
både mjukv
vara och hårrdvaruinstal
allationer.
Då teekniken är ny
n är fortfarrande risken
n hög för in
nstabilitet occh höga kosstnader.
En viiktig aspektt att betona är också attt dessa nya system som
m NFC och oovan
beskrrivna konta
aktlösa kort enbart kan
n vara ett ko
omplement till
t ett systeem som
SL A
Access underr en relativtt lång period
d framöver.. De kan intte i sig ersättta
Acceess fullt ut avv olika anle
edningar. En
n av anledn
ningarna till detta är förr
exem
mpel att reseenären behö
över ha tillggång till ban
nkkonto och
h bankkort. Detta
inneb
bär att mind
deråriga eller andra grrupper som inte har, elller har möjllighet att
få, baankkonto elller bankkorrt inte har m
möjlighet attt använda denna
d
typ aav
systeem. För de ca
c 75% som reser med p
periodbiljettter bedöme
er
Trafiikförvaltnin
ngen att nuv
varande systtem fyller en
e mycket go
od funktion
n och har
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en hö
ög grad av enkelhet.
e
Re
esenären so
om exempellvis reser på
å en 30-dagaarsbiljett
i daggens system behöver kö
öpa biljetten
n vid ett tillffälle, resenä
ären reser ssedan
obeh
hindrat i sysstemet, behö
över inte reggistrera sig på något viis om resen
nären inte
själv vill, kan lån
na ut biljettten till vänn
ner eller anh
höriga vid behov etc.
Reseenärsbehoveet av de nya
a tekniska lö
ösningarna är i första hand
h
kopplaat till
sällan
nresenärer där behove
et av enkelh
het är störst utifrån dag
gens befintliiga
lösniingar. Detta
a är en myck
ket viktig grrupp i sig fö
ör att locka över
ö
bilisterr till
kolleektivtrafiken
n samt få tu
urister att an
nvända kolllektivtrafike
en vid sina bbesök i
Stock
kholm. För dessa grupp
per kan kon
ntaktlösa ba
ank- och kre
editkorts
betallningar sam
mt möjlighett till betalnin
ng via NFC förenkla biiljettköp vilkket är en
viktigg pusselbit för att öka resandet
r
ho
os dessa gru
upper. Då de
enna nya teeknik
komp
pletterar deen befintliga
a tekniken sser Trafikförvaltningen
n framför sigg att SL
Acceess framöverr kommer att
a komplettteras med kringliggand
k
de och
komp
pletterandee system förr olika resen
närsbehov. Utvecklinge
U
en framöverr skulle
då in
nte kräva ettt ”totalt utb
byte” av ett ssystem för alla
a biljetterr och alla
betallningar utan
n framöver utvecklas m
mer modulärt utifrån kä
ärnan med ett
centrralt system för de störssta resenärssgrupperna.. En sådan modell
m
med
dger
några stora länsssystem elle
er regionala system i Sv
verige, som exempelviss SL
okala eller nationella
n
NFC
N lösninggar för
Acceess och BIMS, komplettterat med lo
mobiiltelefoner eller
e
kontak
ktlösa bank-- och kredittkort för enk
klare betaln
ningar.
och när nya
a tekniker so
om NFC och
h kontaktlösa betalkortt har vunnitt mark
Om o
och aanvänds breett i samhället kan anp
passningar av
a biljettsysttem och
betallsystem för de breda re
esenärsgrup
pperna överrvägas. Anpa
assningar skkulle
fram
möver kunna
a ske på så sätt
s att även
n dagens van
neresenärerr som reser med
perio
odbiljetter använder
a
sig
g av NFC geenom mobilltelefonen eller
e
kort occh
debitteras enkelb
biljettpris viid varje resaa. Då ett vissst antal ressor genomföörts inom
en viiss tidsperio
od kan ett ta
akpris inträäda och begrränsa hur mycket
m
resen
nären
betallar. Detta brrukar kallass för ”cappin
ng” och sku
ulle kunna tiillämpas
/dag/vecka/mån
nad eller årr. Resenären
n kan därmed resa obehindrat meen känna
va betala m
mer än exempelvis 790k
kr (i dagens
sig trrygg med attt inte behöv
prisn
nivå) för sittt resande un
nder en 30--dagars periiod. Resenä
ären behöveer inte
”väljaa” vilken typ
p av periodbiljett han eeller hon sk
kall köpa då takpriset lööser
dettaa per autom
matik. Lösnin
ngar som deenna har stor potentiall att öka enkkelheten
att reesa och beta
ala för sin re
esa i kollekttivtrafiken.
pecifik del att
a vara vak
ksam på i utvvecklingen är kostnade
er för transaaktioner
En sp
då, fö
ör exempel,, ett kontakttlöst bankko
kort är kopplat på precis samma säätt som
dageens chipkortt till kostnad
der/betalni ngstillfälle (transaktion). I dagenss SL
Acceess då resenären köper en periodbiiljett, exemp
pelvis i en automat,
a
geenomförs
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en (11) korttransa
aktion, denna transakttion är betin
ngad med en
n kostnad fö
för
Trafiikförvaltnin
ngen. Resenären gör se dan alla sin
na resor med
d Accesskorrtet. En
avlässning av Acccesskortet i exempelviss en buss geenererar ida
ag inga
transsaktionskosstnader för Trafikförval
T
ltningen villket är myck
ket
kostn
nadseffektivvt. I ett system med exeempelvis ba
ank- eller krreditkort geenomförs
en trransaktion per
p resa som
m resenären
n gör. Detta innebär, trots
takprris/”cappin
ng”, en risk att
a kostnadeen för korttransaktionssavgifter kaan öka
mark
kant jämförrt idag. Dettta är något ssom är särsk
kilt allvarlig
gt för just
kolleektivtrafiken
n jämfört ex
xempelvis h
handeln då kollektivtraf
k
fiken i de fleesta fall
är mer transaktiionsintensiv
v.
Trafiikförvaltnin
ngen bevaka
ar frågan och
ch inväntar att
a tekniken
n implemen
nteras av
störrre aktörer, primärt
p
inom
m handeln, innan tillrä
äckligt stabiila och
kostn
nadseffektivva lösningarr produceraas på markn
naden som kan
k vara läm
mpliga
för k
kollektivtrafi
fiken i Stock
kholm. Då u
utvecklingen
n går fort fin
nns anledniing till
fortsatt bevakniing och att återkomma
å
i frågan.

Ö
Öppen data
a
I taktt med det so
om brukar kallas
k
Big D
Data - alltså möjlighet att
a samla in
n och
proceessa myckett stora män
ngder data fi
finns en fram
mtida poten
ntial i sensoorer som
kan sskicka realtiidsdata om användnin
ng/resandem
mönster i vå
åra trafikmiiljöer och
fordo
on. Detta ka
an också inb
begripa att rresenärer sjjälva gör ak
ktiva val för att dela
med sig av sina personliga resandedatta från till ex
xempel sin mobiltelefoon.
Denn
na typ av da
ata kan möjlliggöra män
ngder av ny
ya innovativ
va tjänster d
där
resen
närerna kän
nner sig merr delaktiga o
och får den
n informatio
on de behövver. Att
hantera denna utökade
u
mängd data occh att installlera sensore
er kommer dock att
ngar i IT-inffrastruktureen framöverr.
krävaa investerin
Att lö
ösningar kn
nyts ihop me
ed övriga paarter på ma
arknaden, so
om kan ge
resen
nären en tottalbild av trrafikutbudett i en region
n, allmän så
åväl som
komm
mersiell kolllektivtrafik
k, är viktigt fför att i fram
mtiden leva
a upp till de krav på
integgrerad inforrmation som
m resenärerrna har/kom
mmer att ha.

