Interrail
kortguide
Go one stop further.

Vi försöker säkerställa att informationen i denna guide för Interrailkort på papper är
korrekt och aktuell. Informationen kan dock ändras utan föregående meddelande,
och inga garantier kan ges för att innehållet är korrekt eller fullständigt.
Användare med Interrailkort i mobilen kan använda appen för att hitta lämplig
användarguide i hjälpcentret genom att trycka på ikonen More (Mer).
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Ladda ner
Rail Planner-appen
Planera dina drömresor och registrera alla
dina resor i My Trip. Se din resplan dag för
dag, få statistik över din resa och se hela din
resväg på kartan – spara som en souvenir
eller dela den med andra.

Snabbstartsguide

1.
Spara datumet i Resekalendern (endast Flexi Pass) innan
dagens första resa. Resekalendern finns tryckt på ditt
Interrailkort som sitter fäst vid kortomslaget.

2.
Spara reseinformationen innan du går ombord, antingen i
avsnittet My Trip i kortomslaget eller i Rail Planner-appen. Du
väljer, men det går inte att ändra valet när du väl har börjat resa.
Om du får slut på plats kan du ladda ner extra rader på interrail.
eu/en/info.

3.
Använd en penna med icke-raderbar skrift (ej blyerts) för att
fylla i datumet i din resekalender Travel Calendar och/eller
dina resor i avsnittet My Trip. När du har fyllt i datumet i Travel
Calendar får du inte ändra det.

4.
Vid biljettkontroller kan du ombes att visa ditt Interrailkort
och ditt pass (eller id-kort) för personalen. Registrerar du din
reseinformation i Rail Planner-appen ska du även visa din
mobiltelefon.

Interrailkortets giltighet
Interrailkort kategoriseras efter de länder kortet är giltigt i, deras
typ samt giltighetens längd. Det är möjligt att göra en resa som
inte helt täcks av giltigheten för ditt Interrailkort. Då måste du
köpa en vanlig biljett för den delen av resan.
Du kan börja resa från klockan 00.00 den första giltighetsdagen,
och den sista resan måste vara färdig vid midnatt (kl. 24.00) den
sista giltighetsdagen. På samma sätt sträcker sig en resdag för
Flexi Pass från midnatt till midnatt.

Flexi Pass
Med ett Flexi Pass kan du resa ett bestämt antal dagar under en
viss tidsperiod. Med Interrailkortet 5 days within 1 month kan du
exempelvis resa under fem resdagar (Travel Days), utspridda
under en månad. Du bestämmer vilka dagar som räknas som
resdagar (Travel Days) genom att registrera dem i Travel
Calendar, din resekalender. Mer information om Travel Days och
Travel Calendar hittar du här.

Continuous Pass
Continuous Pass är ett periodkort som du kan använda för att
resa hur ofta du vill under kortets hela giltighetstid (t.ex. under en
månad). Du ser start- och slutdatum för ditt kort längst upp till
vänster på den biljett som är fäst i ditt kortomslag (Pass Cover).

1 och 2 klass
Ditt Interrailkort är giltigt för resor i den klass som anges på din
biljett. 1 klass-kort är även giltiga i 2 klass-vagnar, men 2 klasskort är inte giltiga för resor i 1 klass-vagnar. Det görs ingen
återbetalning för innehavare av 1 klass-kort som reser i 2 klass.

Typer av Interrailkort
Global Pass
Global Pass gäller för alla tågbolag i vårt kortnätverk. Det kan
även användas för att resa ut ur och tillbaka in i Sverige, så du
kan starta din Interrailresa på din lokala tågstation. Här finns
mer information om hur du reser i det land där du är bosatt.

One Country Pass

One Country Pass är giltiga för tågresor inom ett land (eller, i
vissa fall, en grupp länder). Fortsätt läsa för att se vilka tågbolag
du kan resa med i det land där ditt Interrailkort gäller.

Länder där Global Pass är giltigt

Kortnätverk
Tågbolag som deltar
I listan nedan presenteras alla bolag som deltar i
Interrailsamarbetet. Du hittar även en fullständig lista med alla
tågbolag som deltar i Rail Planner-appen.
Belgien

SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*

Bosnien-Hercegovina

ŽFBH + ŽRS

Bulgarien

BDŽ

Danmark

DSB + Arriva + NT

Estland

Elron

Finland

VR

Frankrike (inklusive Monaco)

SNCF + Thalys* + Eurostar*

Grekland

TRAINOSE + Attica Group

Irland

IÉ + NIR

Italien

Trenitalia

Kroatien

HŽ

Lettland

PV

Litauen

LTG Link

Luxemburg

CFL

Montenegro

ŽPCG

Nederländerna

NS + Thalys*

Nordmakedonien

ZRSM

Norge

Vy + GoAhead Nordic + SJ Norway

Österrike (inklusive Liechtenstein) ÖBB + Westbahn + MICOTRA-line (mellan Villach och
Tarvisio)** + ROeEE/Raaberbahn**
Polen

PKP + PR + KD + SKMT

Portugal

CP

Rumänien

CFR

Schweiz

SBB/CFF/FFS + BLS

Serbien

SV

Slovakien

ZSSK + Leo Express + Regiojet

Slovenien

SŽ

Spanien

RENFE + FEVE

Storbritannien

ATOC + Eurostar*

Sverige

SJ

Tjeckien

ČD + RegioJet + LeoExpress

Turkiet

TCDD

Tyskland

DB + Thalys* + privata operatörer (se diebefoerderer.de)

Ungern

MÁV-START + GySEV/Raaberbahn

* Ditt kort måste vara giltigt både i avgångs- och ankomstlandet för att resa med
dessa bolag.
** Gäller endast på den inhemska delen av linjen.

Hur du använder ditt Interrailkort
Vad ingår i mitt Interrailkort?
Ditt Interrailkort består av ett Kortomslag med en biljett fäst inuti.

Observera: Ta inte bort din biljett från ditt Kortomslag eftersom
de inte är giltiga utan varandra.
När du får ditt Interrailkort är det viktigt att du först kontrollerar
all information, i synnerhet ditt namn, pass-/id-nummer
och giltighetstid. Om du hittar några fel kan du kontakta ditt
inköpsställe för att få kortet utbytt.

Vilka resedokument behöver jag?
Utöver ditt Interrailkort behöver du ett giltigt pass eller en
juridiskt motsvarande legitimationshandling (ingen kopia).
Biljettkontrollanten kan begära att du visar upp din legitimation
tillsammans med ditt Interrailkort, så se till att du har den nära
till hands. Utan den legitimationshandling du använde när du
köpte ditt Interrailkort är det inte giltigt

Kortomslag (Pass Cover)
Din biljett sitter fäst med häftklammer inuti Interrailkortets
kortomslag (Pass Cover). Det skyddar ditt Interrailkort och
innehåller det viktiga avsnittet My Trip.

My Trip
Innan du går ombord ett nytt tåg, buss eller färja måste du fylla
i reseinformationen i My Trip. Men välj först var du vill spara dina
resor! Du kan antingen fylla i din reseinformation i kortomslaget
(Pass Cover), eller så kan du ange informationen i Rail Plannerappen (välj det alternativ som passar dig bäst). Anteckna ditt
val i kryssrutan som finns på kortomslaget (Pass Cover):
What option suits you best? I will record all my journeys in:

My Trip in this Pass Cover
My Trip in the Rail Planner app

När du väl har börjat resa kan du inte ändra dig. Naturligtvis
behöver du inte dokumentera de resor där du inte har använt
ditt Interrailkort.

My Trip – Kortomslag
Day

1 1

Month Time
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From				

To				

V I E N N A			

B U D A P E S T

2

Train Bus Ferry

X
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1

Skriv dag, månad och avgångstid
i avsnittet My Trip i Kortomslaget.

2

Skriv avrese- och ankomststation
för din resa (på det lokala språket om möjligt).

3

Ange vilket transportsätt
du använder (tåg, buss eller färja).

4

Control area

4

Kontrollområdet är endast avsett för biljettkontrollanter
–
de kan stämpla det när de kontrollerar ditt Interrailkort.

My Trip - Rail Planner-appen
Det är enkelt att komma igång:
1. Ladda ner Rail Planner-appen, gå till My Trip och skapa en ny
resa.
2. Koppla ditt Interrailkort till din resa genom att fylla i
information från ditt Interrailkort på paper, som startdatum och
numret på Kortomslaget.
Reser ni i grupp? Om ni alltid reser tillsammans kan ni välja att
lägga till alla Interrailkort till samma enhet – upprepa steg 1 och
2 för att skapa en resa för varje Interrailkort.

3. För att registrera en resa, sök efter tågresan i planeraren
och spara tågavgången till din resa. Du kan lägga till, redigera
och ta bort dina planerade resor upp till det ögonblick du går
ombord på tåget. Hittar du inte din tågavgång? Du kan lägga till
informationen manuellt.
4. Vid biljettinspektioner visar du dina sparade resor i My Trip
tillsammans med ditt (eller era) Interrailkort på papper samt id.

Oavsett om du skriver in informationen i kortomslaget Pass
Cover eller fyller i din reseinformation i Rail Planner-appen så
kommer du att skapa en personlig dokumentation av dina resor
i My Trip.

Resekalender
Om du använder ett Flexi Pass för att resa har du ett visst antal
resdagar att använda under en viss tidsperiod. På en resdag kan
du resa hur mycket och hur ofta du vill, från midnatt till midnatt.
Kom ihåg att kontrollera om platsreservation krävs för de tåg,
bussar eller färjor du reser med.
Resekalendern Travel Calendar på din biljett används för att
registrera de resdagar (travel days) du använder. Det är viktigt,
eftersom ditt Flexi Pass inte är giltigt om du reser på en dag som
inte är registrerad i din Travel Calendar.
Din Travel Calendar har en dagsruta och en månadsruta för
varje resdag/travel day. Både dagen och månaden måste
anges med två siffror (så den 7 maj skrivs som 07/05) och i
löpande ordning. Det är bäst att fylla i din Travel Calendar efter
hand som du reser, eftersom den inte kan ändras i efterhand.
Skriv helt enkelt in dagens datum innan du påbörjar dagens
första resa.
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När en resdag (travel day) har skrivits in i resekalendern Travel
Calendar kan den inte ändras. Om du försöker göra det kan det
ses som försök till fusk. Det är därför du måste fylla i datumen
med blått eller svart permanent bläck; inte blyerts. Om du skriver
fel måste du fylla i rätt datum i en ny ruta, vilket alltså innebär
att du går miste om en resdag.

Att resa i ditt hemland
Ditt hemland är det land där du bor och/eller är medborgare.
Du hittar det angivet i det övre högra hörnet av din biljett. I
normalfall kan ett Interrailkort inte användas för resor i ditt
hemland, men med Interrail Global Pass kan du göra två
resor i hemlandet under förutsättning att landet deltar i
Interrailsamarbetet. Alla länder i denna lista anses delta i
Interrail.
Dessa två resor kallas Outbound journey (utresa) och Inbound
journey (hemresa).

Utresan, Outbound journey, kan användas för att resa från
valfri plats i ditt hemland till gränsen, eller till en flygplats eller
hamn.
Hemresan, Inbound journey, kan användas för att resa från
gränsen, en flygplats eller en hamn tillbaka till din destination i
ditt hemland.
Du måste inte börja med att använda Outbound journey –
det är helt upp till dig. Du kan resa med fler än ett tåg under
förutsättning att alla delar av din resa görs under samma
resdag/travel day. Om du reser med nattåg gäller särskilda
bestämmelser.

Hur du reser i ditt hemland
1.Fyll i datumen för utresa och hemresa (Outbound/Inbound)
på kortomslaget (Pass Cover) i det avsedda området i My Trip
även om du har valt att spara dina resor i Rail Planner-appen.
Om du inte använder dig av dessa resor kan du lämna fältet
tomt.
Outbound Journey

Day		

Month

Inbound Journey

Day		

Month

2. Spara din reseinformation i My Trip
Precis som vid alla andra resor ska du skriva in alla tåg du tar
på din utresa (Outbound journey) och din hemresa (Inbound
journey) i My Trip.
Day

Month Time

1 1

From				

0 7 0 9 4 2

To				

V I E N N A			

Train Bus Ferry

Control area

X

B U D A P E S T

3. Flexi Pass? Fyll i datumet på din pappersbiljett
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Spara en resdag när du reser över natten
Om du åker med Flexi Pass och inte byter tåg efter midnatt
behöver du endast utnyttja en resdag: avresedagen. Observera
att både avrese- och ankomstdagen måste infalla inom kortets
giltighetstid. Detta gäller även nattfärjor som täcks av ditt kort.
Om du exempelvis går ombord på ett nattåg som avgår kl. 18.10
den 11 augusti och som enligt tidtabellen ska anlända till din
destination kl. 02.15 dagen efter så behöver du bara skriva in 11
augusti i din Resekalender. Trots att du är kvar på tåget efter
midnatt behöver du inte använda en andra resdag – så länge
du inte går ombord på ett annat tåg.
Denna regel gäller även för din ut- och hemresa, under
förutsättning att båda dagarna då resan pågår omfattas av ditt
korts giltighetsperiod. Fyll i avresedatumet i din Resekalender
liksom i fältet för ut- eller hemresa (beroende på vilket det
gäller).
Ett exempel: Vi antar att du bor i Tyskland och inleder din
Interrailresa med att ta nattåget från Düsseldorf till Wien

i Österrike den 2 juli. Avgångstiden är kl. 20.54 och enligt
tidtabellen ska tåget komma fram kl. 08.11 den 3 juli. Du ska
då skriva 2 juli i din Travel Calendar, samt i fältet för utresan
(Outbound journey).

Utbyte av Interrailkort
Ett Interrailkort kan endast bytas ut om det har
felaktig information på grund av att något blev fel vid
försäljningstillfället. Bytet måste göras på det försäljningsställe
där du köpte ditt kort. Skadade, borttappade eller stulna kort
kan inte kan inte ersättas. Du får inte heller ersättning för biljetter
som du köper istället för borttappade eller stulna kort.

Missbruk av Interrailkort
Om du inte följer bestämmelserna i den här Kortguiden kan
det innebära att ditt kort inte längre är giltigt för att resa med.
Om du reser med ett ogiltigt Interrailkort kan du, beroende på
reglerna för det aktuella tåg- eller färjebolaget, antingen få
betala en kontrollavgift, bli tvungen att köpa en biljett till fullpris
eller bådadera.
Tåg- och färjepersonal har rätt att beslagta ett kort:
•
•
•
•
•

som är en förfalskning eller kopia
som används av någon annan än den som det utfärdades till
där information på biljetten har ändrats manuellt
som används utanför giltighetsperioden
som används utan pass eller juridiskt motsvarande
legitimation (ej fotokopior).

I dessa fall anses kortinnehavaren försöka begå bedrägeri
gentemot både Eurail B.V. och den aktuella reseoperatören.
Detta anmäls till nationella myndigheter, som beslutar om
straffet. Konfiskerade Interrailkort kan inte under några
omständigheter återlämnas eller ersättas.
Mer information om Användarvillkoren för Interrail (vilka
omfattar, men inte är begränsade till: policyer för avbokning,
återbetalning och kompensation samt juridiska bestämmelser)
finns på: interrail.eu.

Platsreservation
Interrail accepteras på de flesta tåg i Europa, men vissa
tågbolag kräver att en platsreservation görs i förväg. Det
innebär en ytterligare avgift, något som inte täcks av ditt kort.
Platsreservationen garanterar en stol (eller säng) och kan
även inkludera extra service som måltid eller dryck serverad
vid platsen, tillgång till wifi osv., för en ännu trevligare och
bekvämare resa.
Tågtjänster som kräver reservation i förväg är bland andra:
• sittplatser på de flesta höghastighetståg (som SNCF TGV,
Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar)
• ligg- och sovplatser på nattåg
• panoramavagnar, tillgängliga på vissa natursköna
tågsträckor.
På färjor måste resenärer med Interrailkort i förväg boka och
betala för följande:
• tillgång till hytter, sovplatser och vilstolar
• säsongstillägg från juni till september på färjelinjer som drivs
av Attica Group (Superfast Ferries och Blue Star Ferries)
• Hamn- eller bränsleskatter
• nyttjande av vissa fartyg.
Det kan vara hög efterfrågan på de platser som kräver
förhandsreservation, särskilt under sommaren (i synnerhet juli–
augusti), så vi rekommenderar att du reserverar i god tid Om
du har ett 1 klass-kort och de reserverade platserna i 1 klass är
slutsålda kan du även reservera en 2 klass-plats om det finns
tillgängligt. Höghastighetståg i Tyskland, Österrike och Schweiz
kräver i allmänhet inte platsreservation.

Planner i Rail Planner-appen visar när en platsreservation är
obligatorisk. Reservationer kan göras på tågstationer, hos ett
biljettombud eller online. Reservationer i Italien och Frankrike,
samt på vissa internationella tåg (däribland Eurostar och
Thalys), kan även göras via Rail Planner-appen. Mer information
om platsreservationer och bokningar finns på interrail.eu/
reservations.
Tips: I Rail Planner-appen kan du använda alternativet No
reservation needed när du planerar din resa. Det kan innebära
längre restid och du kan behöva byta tåg oftare, men du slipper
då betala för platsreservationer.

Kortförmåner och rabatter
Ditt Interrailkort ger dig inte bara tillgång till Europas tågnätverk,
utan även många andra förmåner och rabatter som gör din
resa ännu bättre. Det inkluderar rabatter på sightseeingkort,
båtturer, boende på hotell och vandrarhem, museer och
kollektivtrafik, bland mycket annat.
Du kan använda dessa rabatter under hela giltighetstiden för
ditt kort, även om du har utnyttjat alla dina resdagar (travel
days). För internationella färjelinjer är det viktigt att kontrollera
vilken giltighet som krävs, eftersom det kan variera mellan
operatörerna. Ibland räcker det att ett kort är giltigt endast i
avreselandet eller i ankomstlandet.

Hur du utnyttjar förmåner och rabatter
Många förmåner kan utnyttjas på plats genom att du visar upp
ditt giltiga Interrailkort, men i de flesta fall krävs bokning i förväg.
Kontrollera interrail.eu/en/interrail-passes/deals eller Rail
Planner-appen innan du köper eller bokar, eftersom förmånerna
kan ändras utan förvarning.
Tips: I avsnittet Pass Benefits i Rail Planner-appen finns en lista
med förmåner uppdelade efter land. Om en förmån måste
bokas i förväg anges även hur det går till.

Inkluderade förmåner
Natursköna resvägar
Upp till 50 % rabatt, eller endast krav på platsreservation.
Färjor
20–50 % rabatt i hela Europa.
City Cards
10–50% rabatt på citykort i de flesta storstäder.
Sightseeing och attraktioner
Upp till 50 % rabatt på attraktioner, museer och rundturer.
Boende
10–20 % rabatt på hotell och vandrarhem i hela Europa.
Mat och dryck
10 % rabatt på utvalda Hard Rock Cafe i hela Europa.

Få inspiration eller dela din Interrailberättelse online och inspirera
andra!
community.eurail.com
facebook.com/interrail
@interraileu
upload.interrail.eu
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