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Blippa – när du inte vet hur mycket du ska resa 

 

Nu blir det ännu smidigare för dig som inte vet hur mycket du kommer att resa 

med kollektivtrafiken den närmaste tiden. Östgötatrafiken har tagit fram en ny 

tjänst med ett pristak för biljetter som köps genom att kunden blippar sitt 

betalkort i stadstrafiken. 

 

Den nya tjänsten innebär att det introduceras ett pristak för biljetter som köps med 

betalkort direkt i biljettläsaren ombord på fordonen i stadstrafiken i Linköping, 

Norrköping och Motala. Det betyder att du som kund inte behöver veta i förväg om det 

är enstaka biljetter eller en periodbiljett som är det bästa alternativet. I stället kan du 

blippa ditt betalkort på varje resa och vara trygg med att aldrig betala mer än 780 kronor 

under en 30-dagarsperiod. 

– Vi har som mål att göra det enklare för fler att resa hållbart och den här tjänsten är ett 

bra exempel på det. För arbetspendlare som kommer att arbeta på distans någon eller 

några dagar i veckan är det här ett bra alternativ som gör att fler kan lämna bilen 

hemma, säger Sofia Malander, VD på Östgötatrafiken. 

Funktionen att blippa sitt betalkort i stadstrafiken lanserades förra året och 

Östgötatrafiken är nu först i landet med denna vidareutveckling av tjänsten, efter att 

trafik- och samhällsplaneringsnämnden tog beslut om pristaket under torsdagen. 

– Tack vare vårt nya biljettsystem som vi lanserade under 2020 har vi goda möjligheter 

att nyutveckla och anpassa våra tjänster för kollektivtrafiken och på så sätt vara 

relevanta och attraktiva för östgötarna. Vi tror att den här tjänsten kommer att 

uppskattas av både gamla och nya kunder, säger Sofia Malander 

 

Fakta – blippa betalkort i stadstrafiken 

Ett blipp ger en biljett som gäller i 60 minuter. Andra gången betalkortet blippas inom 

ett dygn blir biljetten automatiskt en 24-timmarsbiljett. Efter 15 stycken 24-

timmarsbiljetter under en period på 30 dagar skapas en ny biljett som är giltig under 

resten av 30-dagarsperioden. 

 

För övrig information kontakta 

Sofia Malander, VD Östgötatrafiken, 010-434 00 01 

Eva Jylltorp, Kommunikationschef, 010-434 00 10 

 

 


