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L E D A R E

Alla vill ha färdtjänst med god kva-
litet. Men vad är det egentligen? I 
grunden är det förstås den upple-
velse som en enskild resenär har 
av färdtjänsten. Jag tror att det 
finns många olika ingredienser i 
en färdtjänst med god kvalitet. Det 
handlar förstås om att bilarna ska 
komma i tid och att förarna ska hit-
ta till rätt adress utan krångel. Men 
det innebär också att man ska få ett 
vänligt och korrekt bemötande, 
att beställningen ska fungera bra, 
att man känner sig trygg och att 
man får relevant information och 
mycket annat. Allt detta är sådant 
som ständigt måste utvecklas. Un-
der senare år har ett intensivt kva-
litetsarbete skett och mycket har 
gjorts för att förenkla och förbättra 
för resenärerna. Även om det alltid 
finns utrymme för förbättringar så 
kan vi läsa av den positiva utveck-
lingen i det faktum att fler rese-
närer är nöjda med sina resor, att 
tidpassningen blivit bättre, att det 
går snabbare att få sitt färdtjänst-
tillstånd och att resetilldelningen 
ökat med mera. Rullstolsburna 
resenärer har fått en egen service 
som vi kallar Rullstolstaxi. Allt 
detta inspirerar och sporrar mig 
och nämnden att jobba vidare med 

utvecklingsarbetet. Samtidigt mås-
te fler människor kunna röra sig 
fritt utan att enbart vara hänvisade 
till färdtjänsten. Därför spelar alla 
de nya närtrafiklinjerna som star-
tat under senare år en viktig roll, 
liksom alla de åtgärder som sker 
för att förbättra tillgängligheten 
i såväl SL-trafiken som i kommu-
nerna. Målet måste vara att alla 
ska kunna resa utifrån sina egna 
förutsättningar utan att begränsas 
av olika tillgänglighetshinder. .   

Anna Starbrink (FP)  
Ordförande i färdtjänstnämnden

Idag är det en självklarhet att SL-
trafiken ska vara tillgänglig för 
alla. SLs mål är att alla männi-
skor som kan ta sig till en station 
eller hållplats ska kunna resa 
med kollektivtrafiken. SL utveck-
lar och bygger om fordon, håll-
platser, stationer och terminaler 
med tanke på människor som är 
rullstolsburna, har rollator eller 
på annat sätt har svårt att ta sig 
fram eller orientera sig obehind-
rat i samhället. Även informatio-
nen ska vara tillgänglig för alla, 
oberoende av funktionsnedsätt-
ning.

T E X T:  R U T  M I L C H N E R

F O T O :  T O b y  M a U d s L E y 

I L L U s T R aT I O N :  I L L L I

Färdtjänst  
i utveckling  

Kollektivtrafik 
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K O L L E K T I V T R A F I K

Några milstolpar
– Redan år 1981 började en grupp 
inom SLs trafikavdelning att sam-
arbeta med länshandikappråden, 
berättar Göran Ståldal som vid den 
tiden arbetade med tillgänglighet. 
Man tittade på terminaler, infor-
mationsfrågor och försökte skapa 
tidtabeller i tillgängligt format. År 
1983 gjordes försök med automa-
tiska utrop på tunnelbanan. Man 
använde en enkel kassettbandspe-
lare men det slog inte så väl ut.  

I början av 90-talet testade man 
lågt insteg under höger framhjul 
på de röda bussarna i stadstrafi-
ken. Det var uppskattat. Sen följde 
de blåa bussarna i slutet av 90- 
talet med lågt golv och nignings-
funktion. Idag har alla bussar i in-
nerstan låggolv. 

Utbildning
År 2002 startade Södermalms-pro-
jektet med syfte att öka tillgänglig-
heten på Södermalm. Man satsade 
på låggolvbussar och att utbilda 
bussförarna om bemötande av re-
senärer med funktionsnedsättning 
och deras behov när de åkte kol-
lektivt. Utbildningen möttes av po-
sitiva reaktioner bland förarna.

– Då förstod vi vikten av insikts-
utbildning för trafikpersonalen, 
säger Göran. Idag får trafikperso-
nal som har kontakt med resenä-
rer särskild bemötandeutbildning. 
Mötet mellan den som utför resan 
och den som reser är centralt. På 
SL råder idag synen att behovet 
hos  resenärer med funktionsned-
sättning ska tillgodoses i allmän 
kollektivtrafik. 

– Idag skrivs insiktsutbildningen 
in i trafikavtalen med SLs entre-
prenörer. Sedan SL tog över Färd-
tjänsten är ju färdtjänstresenärer-
na även deras kundgrupp, avslutar 
Göran. 

Tillgänglig tunnelbana
– När tunnelbanan började byggas 
för 60 år sen tänkte man inte på 
att den skulle vara tillgänglig för 
alla. Men mycket har hänt och idag 
ser tunnelbanan helt annorlunda 
ut, berättar Ylva Preutz Papantoni 
som är tillgänglighetssamordnare 
på SL idag. 

Hissar 
På de flesta av tunnelbanans sta-
tionsentréer går det att åka hiss 
mellan gatuplan och plattform. 
Några få entréer har bara gång-
ramp, rulltrappa och/eller rull-
band. 

Lågt insteg
För att perrongen och tågets golv 
ska vara på samma nivå pågår ar-
bete med att sänka spåren på sta-
tionerna. Då blir det lättare att 
komma på och av tågen. 

Information som hörs
Pratorer är ett hjälpmedel som gör 
att det går att höra den information 
som finns på destinationsskyltarna 
på stationerna. Alla moderna tun-
nelbanevagnar har automatiska in-
formationssystem som med tal och 
på skyltar visar namnet på nästa 
station. 

Gångstråk 
För att förenkla för synskadade 
lägger SL kännbara markeringar 

llektivtrafik för alla
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längs tunnelbanans alla perronger, 
framför och efter spärrarna och på 
alla bussterminaler. 

Arbetet pågår och ska vara helt 
klart 2010.

Tillgängliga bussar
Även bussarna har blivit mer till-
gängliga. Nästan 80 % av SLs bus-
sar har nu lågt insteg som gör det 
lättare att stiga på och av. 

I SLs tidtabeller kan man se vilka 
linjer och avgångar det gäller. Leta 
efter symbolerna i tidtabellens 
övre högra hörn. 

Med rullstol eller rollator 
På de flesta bussar i Stockholms in-
nerstad, på alla blåbussar, går det 
att komma ombord med rullstol, 
eftersom bussarna har lågt golv 
och föraren kan sänka golvet ytter-
ligare när bussen stannat vid håll-
platsen. Även utanför innerstaden 
körs flera busslinjer med låggolv-
bussar och antalet ökar. I Bromma 
och på Lidingö har nu alla bussar 
lågt golv. 

Information på skyltar 
Alla bussar är utrustade med elek-
troniska skyltar som visar vart bus-
sen går och vilken nästa hållplats 
är. Hållplatserna ropas också ut 
automatiskt. Även utvändigt ropar 
bussen upp vilket linjenummer 
den har och vilken ändstation den 
är på väg till. 

Vid busshållplatser 
Utanför alla nyanlagda och om-
byggda busshållplatser finns mön- 
ster på marken som kan kännas 
med käpp eller fötter. Det finns 
skyltar som visar när nästa blåbuss 
1, 2, 3 eller 4 i Stockholms inner-
stad kommer. Det finns elektronis-
ka skyltar som visar avgångsinfor-
mation för samtliga bussar vid en 
knutpunkt eller bussterminal.

Information till resenärer
Informationen till resenärerna är 
jätteviktig.

–Det handlar om att förenkla till-
varon för många människor som 
hittills haft problem att ta till sig 

vår information, säger Ylva Preutz 
Papantoni. SL har sedan 2006 ett 
nära samarbete med flera handi-
kapporganisationer vid planering 
av ny- och ombyggnationer. Re-
presentanter från organisationer-
na pekar då på behov av informa-
tion och kommer med synpunkter, 
bland annat vid bygget av Cityba-
nan.

Vi har till exempel tagit fram 
nya tydligare kartor. Vi erbjuder 
numera dessutom en mer omfat-
tande ledsagning för personer som 
av olika skäl har svårt att orientera 
sig i SL-trafiken. 

Viktigt med samarbete
Att bygga upp ett förtroendefullt 
samarbete med länets handikapp-
organisationer är oerhört viktigt 
i arbetet för ökad tillgänglighet 
inom SL-trafiken. 

– Handikapporganisationerna är 
med i resursgrupper som får insyn 
i SLs verksamhet, berättar Ylva. 
Resursgrupperna ska komma in 
tidigt i projekt och utvecklings- 

K O L L E K T I V T R A F I K

Elektroniska 
skyltar

Hållplatsutrop 

Skyltar som visar 
nästa blåbuss

Ramp

Taktila marker-

ingar, kännbara 
mönster på 
marken 

Knapp för 
hållplats-  

information

Lågt insteg

Rulltrappa/  

rullband 

Hiss

Lågt insteg 

Taktila, kännbara, 
marke  ringar vid 
perrongkanten 

Automatiska 
informations-
system med tal

Digitala skyltar 
med högtalare för
talad information

I tunnelbanan I bussen

Åtgärder för att öka tillgängligheten
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K O L L E K T I V T R A F I K

arbete. Representanterna i resurs-
grupperna är medvetna om att det 
ibland är svårt att möta alla behov 
eftersom kraven från skilda grup-
per kan vara väldigt olika. Då hit-
tar vi gemensamma kompromiss-
er. På så sätt lyckas SL med hjälp 
av resursgrupperna att göra rätt 
prioriteringar i utvecklingsarbetet. 
Man får ut största möjliga nytta för 
så många resenärer som möjligt.

Insiktsutbildning
För att SL ska lyckas nå tillgänglig-
hetsmålet i SL-trafiken är det vik-
tigt att den som arbetar med kol-
lektivtrafik har förståelse för hur 
en funktionsnedsättning påverkar 
den enskilde resenären. Alla med-
arbetare inom SL får därför gå 

insiktsutbildning inom området 
”tillgänglighet för resenärer med 
funktionsnedsättning”. Med på ut-
bildningen är representanter från 
de handikapporganisationer som 
SL samarbetar med.

Ledsagarservice 
SL erbjuder ledsagning för perso-
ner som har svårt att orientera sig 
och behöver hjälp att byta mel-
lan olika trafikslag. En ledsagare 
möter resenären vid till exempel 
pendeltåget och följer med till an-
slutande trafik. Ledsagarna är spe-
cialutbildade för att kunna hjälpa 
resenärerna på bästa sätt. 

Ledsagning beställs hos SL kund-
tjänst på tel 08-600 10 00. Sen ska 
du göra ett antal knappval. Tryck 

först 3 ”För övriga kundtjänst- 
ärenden” och sedan 5 för ”Vill du 
beställa ramp- och ledsagarser-
vice?”. Här görs ett val från vilket 
trafikslag du behöver ledsagning.

Från tunnelbanan tryck 1, från 
Nockebybanan, Tvärbanan, Lidingö- 
banan eller Saltsjöbanan tryck 2, 
från Roslagsbanan tryck 3, från 
pendeltåg tryck 4.

Tunnelbana
Kommer du till eller åker från en 
tunnelbanestation kan du beställa 
ledsagning till anslutande trafik, 
till exempel lokalbana, pendeltåg 
eller bussar. Du ringer senast 30 
minuter före.
 
Lokalbanorna 
Kommer du med någon av lokalba-
norna – Tvärbanan, Lidingöbanan, 
Saltsjöbanan eller Nockebybanan 
– kan du beställa ledsagning till 
anslutande trafik till exempel tun-
nelbanan, pendeltåg eller buss på 
stationerna Gullmarsplan, Slus-
sen, Ropsten, Alvik, Årstaberg och 
Liljeholmen.

Ledsagningen beställs senast en 
timme i förväg under dagtid före 
klockan 18.00 måndag till fredag. 
Reser du under övrig tid beställer 
du senast två timmar i förväg. För 
ledsagning till eller från Roslags-
banan vid Östra station beställer 
du senast en timme i förväg.

Pendeltåg
Kommer du till eller åker från 
någon av stationerna Flemings-
berg, Märsta, Sollentuna, Spånga, 
Stockholms central, Stockholm 
södra, Sundbyberg, Upplands Väs-
by, Västerhaninge, Årstaberg, Älv-
sjö kan du beställa ledsagning till 
anslutande trafik, till exempel buss 
eller tunnelbana: Ledsagningen be-
ställer du senast en timme i förväg 
under dagtid före klockan 19. Resa  
mellan klockan 19 och klockan 7 
beställs minst tre timmar i förväg.
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Tillgängliga lokalbanor
Lokalbanorna är Tvärbanan, Nocke- 
bybanan, Lidingöbanan, Saltsjö-
banan och Roslagsbanan. På dessa 
finns alltid en konduktör ombord 
som kontrollerar biljetter och kan 
svara på frågor. 

Tvärbanan
Tvärbanan som går mellan Alvik 
och Sickla är ett bra exempel på att 
det går att göra kollektivtrafik för 
nästan alla. Där var god tillgäng-
lighet ett krav från början. 

På Tvärbanan körs bara låggol-
vade vagnar och insteget är plant 
på alla stationer i första dörrparet i 

tågets färdriktning. 
Tågen har elektroniskt informa-

tionssystem med automatiska ut-
rop.  På alla stationer finns elektro-
niska skyltar som visar kommande 
avgångar. Om trappor finns, finns 
också ramp eller hiss. Ledsagning 
finns vid Gullmarsplan, Årstaberg, 
Liljeholmen och Alvik. 

Nockebybanan
På Nockebybanan kör likadana 
vagnar som på Tvärbanan. Platt-
formarna är i nivå med vagnarna 
vilket innebär plant insteg. Om 
trappor finns, finns också ramp. 
Ledsagning finns vid Alvik.

Roslagsbanan
Roslagsbanans vagnar har trapp-
steg för att komma in i vagnen. 
Föraren ropar ut nästa station i 
högtalarna. De flesta stationerna 
ligger i gatunivå. Där trappsteg fö-
rekommer finns ramp och i Täby 
centrum finns hiss. Roslagsbanan 
genomgår just nu en omfattande 
upprustning och inom några år 
kommer alla stationer att vara till-
gänglighetsanpassade och även 
vagnar ombyggda och tillgängliga. 
Ledsagning finns vid Tekniska 
högskolan. 

Saltsjöbanan
På Saltsjöbanan kör ombyggda 
tunnelbanetåg av den gamla mo-
dellen. Instegen är plana. Föraren 
ropar ut nästa station i högtalarna. 
De flesta stationerna ligger i gatu-
nivå och där trappsteg förekom-
mer finns ramp. Ledsagning finns 
vid Slussen. 

Lidingöbanan
Lidingöbanans vagnar är gamla 
och har trappsteg för att komma 
in i vagnen. Föraren ropar ut näs-
ta station i högtalarna. De flesta 
stationerna ligger i gatunivå. Där 
trappsteg förekommer finns ramp. 
Ledsagning finns vid Ropsten. 

Tillgängliga pendeltåg
Pendeltågen går mellan Nynäs-
hamn och Bro, Märsta och Söder-
tälje–Gnesta. 

De nyare vagnarna har elektro-
niskt informationssystem med au-
tomatiska utrop ombord, i de äld- 
sta vagnarna ropar föraren ut nästa 
station i högtalarna. Alla stationer 
har elektroniska skyltar med ut-
rop. Hissar finns som komplement 
till trappor på alla stationer utom 
Södertälje hamn. 

Arbetet fortsätter
– SL fortsätter med att göra trafiken 

K O L L E K T I V T R A F I K

SL erbjuder ledsagning för personer som behöver hjälp att byta 
mellan olika trafikslag.
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På Färdtjänstens webbplats finner 
du som resenär snabbt och enkelt 
den information du söker. Här 
finns nyheter om verksamheten, 
information om eventuella stör-
ningar i trafiken samt  informa-

tionsmaterial från färdtjänsten.  
På webbplatsen kan du även an-

mäla en felaktig resa, få informa-
tion om ditt nya färdtjänstkort, om 
sjukresor samt översikt över olika 
sätt att resa. Här finns även SLs re-

seplanerare och med hjälp av den 
kan du planera dina SL-resor. 
Har du synpunkter på till exempel 
en resa kan du lämna dem via 
webbplatsen.

Färdtjänstens webbplats har en enkel struk-
tur och ett tydligt innehåll. Här kan du be-
ställa dina färdtjänst- och sjukresor via tjäns-
ten Mina Sidor.  

T E X T:  R U T  M I L C H N E R

www.fardtjansten.sll.se
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Hitta information 
på Färdtjänstens 
webbplats

ännu mer tillgänglig, berättar Ylva. 
Just nu sänks spåren vid statio-
nerna i tunnelbanan så att det inte 
ska bli någon höjdskillnad mellan 
vagnen och perrongen. Alla pen-
deltågsvagnar är snart utbytta mot 
nya där golvet i vagnen och per-
rongen är på samma nivå. Innan 
2010 års slut kommer alla låggolv-
bussar att ha ramper, så att den 
som använder rullstol kan komma 
på och av även på hållplatser där 
det är höjdskillnad mellan bussens 
golv och marken. Digitala infor-
mationsskyltar och pratorer, som 
läser upp information, sätts upp på 
allt fler bussterminaler, hållplatser 
och stationer.

– Det är vår förhoppning att allt-
fler färdtjänstresenärer ska upp-
täcka att de kan åka tryggt och 
säkert med SL, avslutar Ylva. Den 
allmänna kollektivtrafiken är till 
för alla. 

Antalet miljöbilar som kör färd-
tjänst ökar snabbt. När leveran-
törerna byter ut sina bilar blir 
det för det mesta en miljöbil.

T E X T:  R U T  M I L C H N E R

Färdtjänsten arbetar för att främja 
användningen av miljöanpassade 
fordon och bränslen. För att stimu-
lera övergången till förnyelsebara 
drivmedel betalar Färdtjänsten en 
bonus till fordon som är miljöbils-
klassade. Och det ger goda resul-
tat.   

År 2009 var 46 procent av de 

taxibilar som kör för Färdtjänsten 
miljöbilar. Det är nästan dubbelt 
så mycket som 2008 då det var 24 
procent. Ökningen beror bland an-
nat på Färdtjänstens bonus men 
också på att entreprenörerna skaf-
far miljöbilar på grund av krav från 
kunderna. 

Den största miljövinsten är dock 
om alla kan resa med den allmän-
na kollektivtrafiken. I takt med att 
tillgängligheten ökar kan allt fler 
färdtjänstresenärer åka kollektivt 
istället för att resa med taxi och 
specialfordon.  

Fler miljöbilar  
inom färdtjänsten
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Började i Borås
Den första servicelinjen startades i 
Borås på 80-talet. Det blev snabbt 
en succé som spred sig över landet. 
Från slutet av åttiotalet fram till 
millennieskiftet inrättades service- 
linjer i ett åttiotal kommuner i  
Sverige.

I Stockholm 1988
I Stockholm startade de första tre 
linjerna år 1988, två i Hökarängen 
och en i Nacka. Grundtanken var 
att servicelinjen i första hand skul-
le ge pensionärerna i ett område 
bättre möjlighet att uträtta dagliga 
ärenden som till exempel att hand-
la mat och besöka vårdcentralen. 
Ett nära samarbete med kommun- 
och stadsdelsrepresentanter för 
äldreomsorgen var en förutsätt-
ning för att starta en linje. 

Totalt 15 servicelinjer
År 1990 kom fyra nya servicelinjer i 
Bromma, Sollentuna, Norrtälje och 
Lidingö. Åren 1993–1998 inrät-
tades 2–3 servicelinjer per år. Det 

blev totalt 15 linjer från Upplands 
Väsby i norr till Södertälje i söder. 
Servicelinjerna utvärderades och 
statistik samlades in om linjernas 
användning. Knappt hälften som 
reste var färdtjänstkunder och mer 
än hälften av resorna gjordes för 
att göra inköp.

VällingbyFlexen
År 2000 startades den första an-
ropsstyrda Flexlinjen i Vällingby, 
Vällingby-Flexen, som var ett sam-
arbete mellan Färdtjänsten, SL och 
stadsdelsförvaltningen. Den var då 
ett mellanting mellan traditionell 
färdtjänstbuss och vanlig kollek-
tivtrafik. Flexlinjen körde inom ett 
större område än servicelinjen och 
den trafikerade många mötesplat-
ser (hållplatser). Resenären be-
ställde bussen till sin ”mötesplats” 
via telefon. Vällingby-Flexen blev, 
med sina specialutbildade förare, 
snabbt en stor succé och är nu en 
del av närtrafiken. Vid årsskiftet 
2003–2004 övertog Färdtjänsten 
servicelinjerna från SL. Service-
linjer och Flextrafik fick då det ge-
mensamma samlingsnamnet när-
trafik.

Närtrafiken – en buss för alla
Närtrafiken har små lättillgängliga 
bussar med låga golv, som gör det 
lätt att stiga på och av. Den kör i 
ett lugnt tempo och är särskilt an-
passad för äldre och funktionshin-
drade men är öppen för alla tra-
fikanter med SLs färdbevis eller 

färdtjänstkort. Bussarna trafikerar 
ofta bostadsområden där många 
äldre bor och ansluter till centrum 
där man kan byta till annan kollek-
tivtrafik. 

Framtidens färdtjänst
Närtrafiken är ett bekvämt sätt att 
ta sig till servicehuset, köpcentret, 
vårdcentralen och till den övriga 
kollektivtrafiken. Med närtrafiken 
kan man klara av det vardagsre-
sande i närområdet som man ti-
digare gjorde med färdtjänsttaxi. 
Närtrafiken kommer nära den som 
vill resa och nära dit man vill resa 
inom det lokala området. Den blir 
en viktig del av framtidens färd-
tjänst. I dagsläget finns 36 när-
trafiklinjer spridda över länet och 
flera planeras. 

Mycket förarbete
– Innan vi bygger en ny linje samar-
betar vi med kommunernas äldre- 
respektive handikappomsorgsför-
valtningar, berättar Hans Adeby, 
ansvarig för närtrafiken inom SL. 
Dessutom lyssnar vi på vad pen-
sionärer och handikappade har för 
synpunkter genom de kommunala 
handikapp- och pensionärsråden. 
Samarbetsklimatet är mycket po-
sitivt och vi får bra hjälp med vårt 
arbete. Lokal hjälp är mycket vär-
defull, ja till och med nödvändig. 

– Vår strategi är att koppla när-
trafiken till SL-trafiken. Vi diskute-
rar varifrån närtrafiken ska starta 
och till vilka platser den ska köra. 

Från servicelinjer till närtrafik

N Ä R T R A F I K E N

Närtrafiken i nuvarande form har funnits i drygt fem år. Men konceptet  
– små bussar med lågt insteg som trafikerade områden där många äldre 
bor och som kördes av utvalda förare som fått specialutbildning – började 
långt tidigare.

T E X T:  R U T  M I L C H N E R

F O T O :  s L ,  T O b y  M a U d s L E y

Första servicelinjen i Hökarängen.
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Sen lämnar vi ett förslag till grup-
perna, får eventuellt synpunkter 
och bygger sen närtrafiken. Det tar 
ca ett år innan allt arbete är gjort, 
upphandling genomförd och när-
trafiken kan börja köra i ett nytt 
område. 

Frihet och flexibilitet 
– Eftersom närtrafiken ofta anslu-
ter till annan SL-trafik kan många 
färdtjänstresenärer göra längre re-
sor utan att behöva använda färd-
tjänsten, fortsätter Hans Adeby. 
Det ger dem större frihet och flexi-
bilitet och de kan göra så många 
resor de önskar. De behöver inte 
heller betala 70 kr som en enskild 
färdtjänstresa kostar så fort de vill 
ta sig hemifrån. Med närtrafiken 
åker de utan avgift tillsammans 
med ledsagare om de visar sitt 

färdtjänstkort. 
– Våra utvärderingar visar att de 

som reser med närtrafiken får god 
service och att deras behov av resor 
väl tillgodoses med närtrafiken. 

Linjetrafik
Det finns idag två typer av närtra-
fik. Den ena är linjetrafiken som 
körs enligt tidtabell med bussar 
som har 15–20 sittplatser och ut-
rymme för minst en rullstol. Gol-
vet är i samma nivå som trottoaren 
och en ramp gör påstigningen enk-
lare för de med rollator eller rull-
stol. 

Närtrafik som ska beställas
Den andra typen av närtrafik är 
anropsstyrd vilket innebär att man 
måste beställa resan. Den här när-
trafiken körs med mindre bussar 

som har fem sittplatser och ut-
rymme för en rullstol. Bussarna 
har också golvet i samma nivå som 
trottoaren. Här finns inga buss-
hållplatser, utan bussen stannar 
istället nära den adress man vill 
åka från eller åka till. Den kommer 
nära porten och hämtar resenären 
där det är möjligt.  

På många platser
Beställningsbussarna som bokas 
på tel 08-720 80 10 finns inom föl-
jande områden: 
• Närtrafiken Årsta–Gullmarsplan 
• Närtrafiken Bromsten–Solhöj-

den–Spånga C 
• Närtrafiken Hagsätra–Rågsved-

Högdalen och delar av Band- 
hagen 

• Vällingby-Flexen i området 
Vällingby–Grimsta–Råcksta 

• Haninge-Flexen i området Ha-
ninge – Handen–Brandbergen 

• Lidingö-Flexen på norra  
Lidingö

• Närtrafiken Danderyd–Mörby–
Djursholm

Gott om tid
Gemensamt för alla typer av när-
trafik är att det ges gott om tid för 
av- och påstigning och föraren 
hjälper gärna till om resenären 
önskar. Man möter ofta samma fö-
rare – högst två–tre förare delar på 
varje linje.

Framtiden
– Utbyggnaden av närtrafiken fort- 
sätter. Varje år kommer alltfler 
beställningsbussar att trafikera 
Stockholms län, avslutar Hans 
Adeby.  

Frågor besvaras av SL
SLs kundservice tel 600 10 00 be-
svarar frågor om närtrafiken och 
de olika linjerna. Närtrafikens 
tidtabeller finns på SLs hemsida 
www.sl.se 

N Ä R T R A F I K E N

Enkelt att stiga på och av närtrafikbussen.



10

R u L L S T O L S TA x I

w  

Den politiska majoriteten Allian-
sen hade som ett vallöfte år 2006 
att öka flexibiliteten och friheten 
för de rullstolsburna färdtjänst-
resenärerna. Detta har skett med 
införandet av Rullstolstaxi. Dessa 
fordon sattes i trafik 2008 och har 
sedan dess utvecklats både i funk-
tion och i kapacitet. Du har redan 
kunnat läsa om detta i Din färd-
tjänsts två senaste nummer och 
den nya bilmodell som tagits fram 
just för Rullstolstaxi har beskri-
vits. 

Fler nya leverantörer
Färdtjänsten har, för att öka till-
gången på fordon, gett ett antal 
”nya” leverantörer möjlighet att 
ansluta sig till Rullstolstaxi. Dessa 
är inte helt nya inom färdtjänst 
utan är välkända taxiföretag som 
nu också har tillgång till nya rull-
stolstaxibilar. Både de nya och de 
tidigare leverantörerna hittar du 
för beställning i telefonlistan så 
att du kan välja just den leverantör 
som du vill resa med.

Har du provat Rullstolstaxi?
Om inte, passa på att beställa di-
rekt hos leverantörerna. Den som 

ger dig bästa funktion och trygghet 
kanske blir ditt val även vid nästa 
resa. Idén med Rullstolstaxi är att 
det är du som kund som ska välja 
din leverantör.

Det går naturligtvis även i fort-
sättningen att ringa det vanliga be-
ställningsnumret 08-720 80 00 för 
att beställa en resa. När fordonsre-
surser nu flyttas till Rullstolstaxi så 

kan det, till exempel vid högtrafik, 
bli sämre tillgång på resor via detta 
nummer. Men då finns Rullstols-
taxi som ett alternativ. 

Nu kan kunden välja
Både färdtjänstnämnden och SLs 
styrelse, som ansvarar för färd-
tjänstverksamheten, har en inrikt-
ning mot kundval som en frihets-

Rullstolstaxi utför 
fler uppdrag
Nu blir det lättare för dig som har tillstånd att resa med specialfordon  
att beställa din rullstolstaxi direkt hos leverantörerna. Färdtjänsten flyttar 
successivt över större kapacitet från Specialfordon, som beställs på  
tel 720 80 00, till Rullstolstaxi som beställs direkt hos leverantörerna.  
överflyttningen sker successivt fram till början av år 2011.

T E X T:  K E N N E T H  s v ä R d 

F O T O :  M a R C I a  v I E R a  O R d E I X

Andreas Runwall är en av Samtrans förare.
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reform för rullstolsbrukare, något 
som också DHR, De handikappa-
des riksförbund, har som önske-
mål. För att gå mot denna inrikt-
ning sker arbetet med att förbereda 
trafiken till en mer kundvalsinrik-
tad trafikform både i dagens tra-
fikutförande och i kommande upp-
handling. 

Leverantörerna är beredda
Samtrans AB är en av de större le-
verantörerna av rullstolsfordon i 
trafik för Färdtjänsten. Din färd-
tjänst frågade Samtrans VD Jan 
Pelli hur de förberett den förväntat 
ökade trafiken med Rullstolstaxi.  

– Vi ser verkligen fram mot detta 
och är väl förberedda. Vi har satsat 
på nya fordon, vi har förstärkt vår 
växelkapacitet, utbildat våra förare 
och står beredda att ta emot allt fler 
nya kunder, säger Jan Pelli. Under 
2009 ökade trafiken med rullstols-

taxi och 2010 blir det år då vi verk-
ligen ställer om för ett resande där 
kunden själv kan välja leverantör 
– och vår förhoppning är att man 
väljer Samtrans, avslutar han.

Ökad frihet
Anna Starbrink, färdtjänstnämn-
dens ordförande, har följt utveck-
lingen av Rullstolstaxi och är glad 
över den utökade kapacitet som nu 
byggs upp. 

– Jag ser detta som en viktig fri-
hetsreform för alla de rullstolsbur-
na färdtjänstresenärer som inte 
har haft möjlighet att resa spon-
tant på sina olika aktiviteter, säger 

Anna.  Hon påpekar att Alliansen 
med denna förstärkning av trafi-
ken inom Rullstolstaxi väl uppfyllt 
vallöftet från 2006 och gett alla 
leverantörer ett tydligt incitament 
att en god kvalitet på tjänsten ska 
löna sig, det skapar fler uppdrag. 

R u L L S T O L S T A x I

Idén med Rullstolstaxi är att 
det är du – kunden – som 
ska välja din leverantör.

1. Hur många av SLs  
bussar har lågt insteg?
1.  Nästan 50%   
x.  Nästan 65%   
2.  Nästan 80%

2. Tvärbanan firade jubi-
leum i år. Hur många år 
har den funnits?
1.  5 år 
x.  10 år
2.  15 år

3. När infördes rullstols-
taxi?
1. År 2007   
x.  År 2008   
2.  År 2005

4. Hur många närtrafik-
linjer finns för närva-
rande?
1. 19 x. 27 2. 36

5. SL erbjuder ledsagning 
för personer som behöver 
hjälp att byta mellan olika 
trafikslag. Den beställs 
hos SLs kundtjänst? Vilket 
tel nr har SLs kundtjänst?
1.  08-600 10 00  
x.  08-720 80 80    
2.  08-123 150 00 

6. Du har fått ett nytt 
färdtjänstkort som är ett 
kombinerat färdtjänst- 
och SL Access-kort hem-

skickat. Från vilket datum 
gäller bara det nya kortet?
1.  från den 1 september 
x.  från den 1 november 
2.  från den 1 december  
 
7. När blev tillstånds-
prövningsavdelningen en 
egen förvaltning inom 
landstinget?
1.  1 april 2009  
x.  1 juli 2009   
2.  1 januari 2010 

8. När började tunnel- 
banan byggas? 
1.  år 1945  
x.  år 1950  
2.  år 1952  

Har du läst 
tidningen 

Din färdtjänst 
noga? Då kan du 
 kanske svara på 
följande frågor 

om Färdtjänsten 
och vinna en av 

tio handdukar 
som lottas ut.

 
Skicka ditt svar 

på ett vykort 
till Kundservice-

avdelningen, 
 Färdtjänsten,

Box 30 103, 
104 25 Stockholm. 

Vi önskar svaret 
senast 30 juli. 

Märk vykortet 

”Tävling”.

 

Resa med  
Rullstolstaxi
vill du resa med Rullstolstaxi 
beställer du hos någon av 
leverantörerna nedan:

saMTRaNs     08-1200 1200
TaXI KURIR    08-744 95 54
TaXI 020         08-28 75 15

Från 1 juli kan du också beställa 
Rullstolstaxi hos:

Ekerö Taxi        08-560 315 00 
södertälje Taxi 08-554 205 10 
Norrtälje Taxi 0176-15 000 
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Tvärbanan är en snabbspårväg 
som knyter ihop SLs tunnelbane- 
och pendeltågsstationer runt 
centrala Stockholm. Den startar i 
Alvik och går hela vägen till Sickla 
udde och har cirka 50 000 påsti-
gande varje dag. Tvärbanan drivs 
med förnybar el från vind- och 
vattenkraft.  

T E X T  &  F O T O :  R U T  M I L C H N E R

I L L U s T R aT I O N :  s L

På Tvärbanan körs bara låggol-
vade vagnar och insteget är plant 

på alla stationer i första dörrparet i 
tågets färdriktning. Det finns alltid 
en konduktör ombord som kon-
trollerar biljetter och kan svara på 
frågor.

Information
Tågen har elektroniskt informa-
tionssystem med automatiska ut-
rop. På alla stationer finns elektro-
niska skyltar som visar kommande 
avgångar. Om trappor finns, finns 
också ramp eller hiss. Ledsagning 
finns vid Gullmarsplan, Årstaberg, 
Liljeholmen och Alvik. 

Mest nöjda resenärer
När Tvärbanan planerades var god 
tillgänglighet ett krav från början. 
Den öppnades för trafik år 2000 
och har idag SL-trafikens mest 
nöjda resenärer. Nyligen firades 
tioårsdagen med pompa och ståt 
och den 100 miljonte resenären 
firades med blommor och present.

Åka längre
Tvärbanan började byggas ut hös-
ten 2009 norrut från Alvik till 
Solna station via Ulvsunda indu-
striområde, Sundbybergs centrum 
och Solna centrum. Solnagrenen 
beräknas tas i trafik 2013. När den 
är fullt utbyggd kommer resan 
mellan Alvik och Solna station att 
ta drygt en kvart. 

Tvärbanan planeras också att 
förlängas från Sickla udde till Lug-
net och där byggas ihop med Salt-
sjöbanan. Det finns också planer 
på att förlänga Tvärbanan ända in 
till Slussen via Folkungagatan och 
Katarinavägen. 

Tvärbanan byggs ut norrut

T V Ä R B A N A N



13

F Ä R D T J Ä N S T K O R T

OBS! Den 1 september har alla 
resenärer fått det nya färd-
tjänstkortet. Då är det bara 
det som gäller.

Det nya kortet har en giltighetstid 
på upp till 6 år. Anledningen till 
detta är en begränsning i kortets 
hållbarhet då vi inte kan lova att 
tekniken i kortet håller längre. Din 
tillståndstid är inte påverkad – be-
gränsningen gäller enbart kortets 
giltighetstid. Gäller ditt färdtjänst-
tillstånd kortare tid än 6 år, så gäl-
ler kortet hela din tillståndstid.

Hur använder jag kortet?
Färdtjänstkortet är personligt och 
ska alltid bäras med under dina 
resor.

Hur du använder kortet beror lite 
på vilken typ av resa du gör.

När du gör en färdtjänstresa ger 
du kortet till föraren i början av 
din resa. Föraren drar då kortet i 
kortläsaren. Utan kortet kan inte 
resan genomföras.

När du reser i den allmänna kol-
lektivtrafiken lägger du kortet mot 
den blå kortläsaren. Gå in genom 
spärrgrinden när du får en grön 
signal. Gå inte in för långt i spär-
ren innan du håller fram kortet. 
Då riskerar du att få rött kryss. Är 
du osäker på hur du gör kan du 
fråga en spärrexpeditör. Reser du 
med en ledsagare eller medrese-
när måste du visa upp ditt kort för 

spärrexpeditören så att han eller 
hon kan släppa igenom er båda.

Hur ser kortet ut? 
Framsidan på kortet ser nästan 
likadan ut som framsidan gjorde 
på det gamla färdtjänstkortet. Till 
vänster står ditt namn och ditt 
kundnummer, därefter står det hur 
länge ditt kort är giltigt. Till höger 
finns ett fotografi på dig.

En skillnad är att det nu finns en 
streckkod i mitten av kortet. Det är 
den streckkoden färdtjänstföraren 
använder sig av när han eller hon 
ska starta och avsluta din resa.

Inuti kortet finns ett datachip. 
Det är detta chip som gör ditt kort 
till ett SL Access-kort och gör det 
möjligt för dig att själv öppna 
spärrgrindarna i SL-trafiken. 

Vad innebär informationen  
på kortets baksida?
Baksidan av kortet är gult med en 
svart beskrivande text. I texten kan 
du läsa bland annat att kortet är 
personligt och vart du ska vända dig 
om du har frågor om ditt resande.

Texten på baksidan beskriver 
också vilka skyldigheter du som 
kortinnehavare har och innebär i 
korthet att du ska visa upp ditt kort 
på begäran, att du inte får låna ut 
ditt kort till någon annan och att 
du inte ska ladda kortet med någ-
ra andra biljetter. 

För frågor om färdtjänst och vid 
förlust av kort ring 08-720 80 80. 
Ditt borttappade kort kommer att 
spärras och nytt kort beställs.

För mer hjälp om SL-trafiken, 
ring SL Kundtjänst 08 - 600 10 00 
eller gå in på sl.se. Upphittat kort 
sänds till Färdtjänsten, Box 30103, 
104 25 Stockholm. 

Ditt nya färdtjänstkort

Utökad tilldelning 
av färdtjänstresor

Från och med april får du som är 
färdtjänstresenär ytterligare åtta 
resor.

det innebär att du nu kan göra 
upp till 198 färdtjänstresor utan att 
behöva skicka in en extra ansökan. 

de åtta ytterligare resorna läggs 
automatiskt till ditt saldo om detta 
någon gång under perioden april 
till juni understiger 55 resor.

du kan även i fortsättningen resa 
ett obegränsat antal resor med sL 
och närtrafiken tillsammans med 

en ledsagare.

Du har fått ett nytt färdtjänstkort skickat hem till dig. Det nya 
färdtjänstkortet är ett kombinerat färdtjänst- och SL Access-kort. 
Kortet gäller för färdtjänstresor och för resor med den allmänna 
kollektivtrafiken. Vi rekommenderar att du börjar använda ditt 
nya kort så fort du får det.

T E X T:  L E N a  E R L a N d s s O N

Färdtjänstkortet är person-
ligt och ska alltid bäras med 
under dina resor.



Den 1 juli 2009 bildade Tillstånds-
prövningsavdelningen en egen för-
valtning inom landstinget.

Anledningen till att en ny förvalt-
ning bildades var att SL inte arbe-
tar med myndighetsutövning mot 
enskild person.

Den myndighetsutövning som 
utförs innebär, liksom tidigare, att 
vi fattar beslut om färdtjänsttill-
stånd och extra resetilldelningar. 
När din ansökan om färdtjänst 
har blivit beviljad sänds ett kom-
binerat färdtjänst- och SL-Access-
kort hem till dig och ansvaret för 
att färdtjänstresorna ska fungera 
övertas sedan av SL.

Ansökningsförfarandet är det-
samma som tidigare när det gäller 
förlängning av ditt färdtjänsttill-
stånd, ändringar samt extra rese-
tilldelningar.

För frågor om färdtjänst ringer du 
Kundservice tel 08-720 80 80 var- 
dagar kl 07–20 samt helger 9–17. 
Har du frågor om din aktuella an-
sökan om färdtjänst ringer du 08-
123 150 25 eller 08-123 150 26. Har 
du ansökt om ändring av befintligt 
tillstånd eller om extra resetilldel-
ning ringer du 08-123 150 27. Vår 
telefontid är vardagar måndag till 
fredag klockan 08.30–11.30. Åsa Enrot är avdelningschef för 

färdtjänstnämndens förvaltning.

Tillståndsprövningsavdelningen blev 
färdtjänstnämndens förvaltning
T E X T:  J a N  s T ä L    F O T O :  R U T  M I L C H N E R

I juni år 2000 kom det första num-
ret av Din färdtjänst ut. Då ställde 
vi frågan: Varför en tidning från 
Färdtjänsten? Svaret är att vi ville 
ha en ny informationskanal till 
våra resenärer. Vi ville berätta om 
vad vi gör, hur vi arbetar för att 
utveckla färdtjänsten, nya rese-
former, arbetet med tillgänglighet 
mm. 

Under dessa tio år har mycket 
hänt. Många resenärer, förare, en-
treprenörer, tjänstemän och politi-
ker har passerat revy. Vi har skrivit 
om de stora utvecklingsplanerna 
och de små vardagliga erfarenheter-
na. Mycket information och många 
människor har presenterats.

År 2000 kom Vällingbyflexen 
som var ett mellanting mellan 
traditionell färdtjänst och vanlig 
kollektivtrafik. Den blev startskot-
tet för den populära närtrafiken. 

Idag finns 36 närtrafiklinjer på 
olika platser i länet och flera pla-
neras. Även resegarantin infördes 
samma år och dit kan man ringa på 
tel 0200-77 66 55 om fordonet inte 
kommit efter minst 20 minuter 
från beställd hämttid. Då hjälper 
resegarantin till att snabbt få fram 
ett fordon.  

Några andra viktiga händelser 
är att rullstolsburna resenärer fått 
en egen service i form av rullstols-
taxi och att Färdtjänsten tagit fram 
en informativ webbplats där man 
bland annat kan lämna synpunkter 
och enkelt beställa sina färdtjänst- 
och sjukresor via tjänsten Mina si-
dor. 

Vi har ägnat stort utrymme åt att 
berätta om det långvariga samar-
betet mellan SL och Färdtjänsten 
för att öka tillgängligheten till kol-
lektivtrafiken. Genom detta har SL 

fått goda kunskaper om tillgäng-
lighet och funktionsnedsättning. 
När SL övertog Färdtjänsten den 
1 juli 2009 intensifierades arbetet 
och idag är det en självklarhet för 
SL att kollektivtrafiken ska vara 
tillgänglig för alla. 

Vi har under de tio åren fått posi-
tiv respons på Din färdtjänst. Våra 
läsare är nöjda med innehållet och 
tycker att tidningen är mycket läs-
värd. I oktober 2008 fick Din färd-
tjänst Dagens Ros i Expressen av 
en nöjd läsare för ”mycket intres-
sant och givande läsning”. Person-
ligen tycker jag att det är mycket 
roligt att arbeta med tidningen.

Jag önskar nya och gamla lä-
sare en skön och avkopplande 
sommar!

Rut Milchner
Redaktör

10 år med Din färdtjänst
R E D A K T ö R E N  R E F L E K T E R A R
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Resa med färdtjänst i nordiska  
huvudstäder
Färdtjänsten i stockholms län deltar i Nordiska Handikapp-
förbundets försöksprojekt om färdtjänst i Oslo, Köpen-
hamn och Reykjavik. Helsingfors är inte med just nu. Pro-
jektet sträcker sig fram till den 15 december 2010. 

Projektet innebär att den som är beviljad färdtjänst med 
specialfordon reser på samma villkor och regler som redan 
finns i staden som besöks. Kostnaden för resan och admi-
nistrationen står hemorten för. Resenären betalar bara 
egenavgiften. 

För att boka resor kontakta Kundservice tel 720 80 80 
minst 14 dagar före avresa. 

ISS tar över delar av SLs  
färdtjänstbeställningar
som ett resultat av upphandlingen flyttar sL tillbaka den 
tidigare utlandslokaliserade beställningen av färdtjänst- 
resor till sverige. det blir företaget Iss som kommer att ta 
emot färdtjänstbeställningarna till sitt kundkontaktcenter 
i Malmö.

avtalet trädde i kraft den 1 juni 2010. Man startar succes-
sivt och beräknar att vara igång för fullt den 1 september. 
då ska kundkontaktcentret i Malmö ta emot drygt 3 000 
samtal om dagen från färdtjänstkunderna i stockholm.

avtalet gäller i sammanlagt ett och ett halvt år, med möj-
lighet till förlängning i ett och ett halvt år.  

För att belysa tillgänglighetsåret 
2010 har Spårvägsmuseet tillsam-
mans med SL skapat en utställning 
med namnet ”Alla reser olika”.  
Utställningen öppnade den 12 
juni. I utställningen kommer be- 
sökaren att få sätta sina fem sin-
nen på prov i ett antal tänkvärda  
”prova-på” moment.  Eller varför 
inte lyssna på när tre personer med  
funktionsnedsättning berättar om 
sina upplevelser i trafiken,  med och  
utan färdtjänst. Ta med dig vänner 
och familj och utmana varandra i  
tillgänglighet.

Ett annat syfte är att låta besö-
karen få en inblick i den  resemiljö  
som färdtjänstens kunder och 
medarbetare rör sig i varje dag.  
Samtidigt vill vi även passa på att 
berätta om färdtjänstens historia.

Utställningen pågår mellan 
12/6–31/12 2010. 

utställning på  
Spårvägsmuseet
Hur är det att resa som rullstolsburen i Stockholms-
trafiken? Kunde du få med dig barnvagnen ombord 
på en spårvagn 1947? Vad tycker synskadade Maja 
om T-banan?

T E X T:  J E N N y  s T E N b E C K

F O T O :  K J E L L  a L M K v I s T
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B Porto
Betalt

 Telefonnummer
Beställa färdtjänsttaxi ........................ 08-555 78 100 
Beställa specialfordon ........................ 08-720 80 00 
Beställa sjukresa med taxi ................. 077-570 00 57
Beställa sjukresa specialfordon ......... 077-670 01 67 
Resegarantin ....................................... 0200-77 66 55  
Automatbeställningen ....................... 0200-11 44 11
Kundservice ......................................... 08-720 80 80 

Öppettider Kundservice
måndag–fredag....................................kl 07:00–20:00   
lördag–söndag......................................kl 09:00–17:00

S K Ä R G Å R D S T R A F I K E N

✂

✂

Om bilen inte  
kommer 

Ibland händer det att bilen inte 
kommer eller är försenad. då kan du 
göra så här. 

Om det har gått…

…mindre än 20 minuter
Om du har frågor om beställningen 
eller undrar om bilen är på väg ring-
er du samma telefonnummer som 
du gjorde när du beställde resan.

…20 minuter eller mer
från beställd hämttid ska du ringa 
Färdtjänstens Resegaranti på telefon 
0200-77 66 55. då kan Färdtjänsten 
hjälpa till att kontrollera att det 
finns en beställning och om det är 
möjligt, skaffa fram en ny bil.

du kan också ta en taxi på gatan och 
betala kontant själv. För att få er-
sättning för resan måste det finnas 
en beställning på resan och det mås-
te ha gått 20 minuter eller mer från 
beställd hämttid. spara kvittot och 
skicka det till Färdtjänsten inom tre 
månader för att få ersättning för 
merkostnaden.

Idag är Waxholmsbolagets fartyg 
utrustade med en bred och stabil 
landgång och de nya fartygen bju-
der på vacker utsikt från övre däck 
dit man lätt tar sig med hissen. 

T E X T  &  F O T O :  R U T  M I L C H N E R

Ombord och vid på- och avstigning 
finns alltid fartygets besättning till 
hands. På de modernare fartygen 
finns en tillgänglig toalett och ett 
minimum av trösklar. M/S Dalarö 
har god tillgänglighet, hiss, stora 
rymliga utrymmen och kan ta flera 

rullstolar. Det finns också en stor 
toalett för rörelsehindrade. 

På flera öar har man placerat ut 
tillgängliga torrdass, vilbänkar och 
anpassat allmänna lokaler för rö-
relsehindrade.

Information om skärgårdens 
tillgänglighet för personer med 
rörelsehinder finns i broschyren 
”Skärgård för alla” utgiven i sam-
arbete mellan Waxholmsbolaget 
och Skärgårdsstiftelsen. Den kan 
beställas från Waxholmsbolaget 
tel 08-679 58 30 och finns även på 
www.waxholmsbolaget.se

Skärgård för alla

Resa med  
Rullstolstaxi
vill du resa med Rullstolstaxi 
beställer du hos någon av leveran-
törerna nedan:

SAMTRANS     08-1200 1200
TAXI KURIR    08-744 95 54
TAXI 020         08-28 75 15

Från 1 juli kan du också beställa 
Rullstolstaxi hos:

Ekerö Taxi        08-560 315 00 
Södertälje Taxi 08-554 205 10 
Norrtälje Taxi 0176-15 000 


