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Tryggt, enkelt och
tillgängligt – hela vägen
Vi på Skånetrafiken vill att så många som möjligt ska känna
sig välkomna ombord på våra bussar och tåg. Därför arbetar vi
kontinuerligt med att anpassa vår trafik och göra den tillgänglig
för fler. Vi bygger om bussar, tåg, hållplatser och stationer för att
du med funktionsnedsättning ska kunna resa med oss. Vi arbetar
med bemötandefrågor och utbildning för att du ska få bra service
och den hjälp du behöver.
Välkommen!
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Resor med stadsbuss
Skånetrafikens gröna stadsbussar rullar i Eslöv, Helsingborg,
Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg,
Ystad och Ängelholm.
Våra stadsbussar är anpassade för att personer med funktionsnedsättningar enkelt ska kunna ta sig ombord, köpa biljett, resa
och ta sig av. Vissa av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade
och bussarna anpassas i höjd till hållplatserna.
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Så här fungerar det ombord
Du går ombord genom framdörren, förutom på MalmöExpressen,
HelsingborgsExpressen och stadsbussen i Lund, där alla dörrar kan
användas.
Ombord finns prioriterade sittplatser för dig som har en funktionsnedsättning. Det finns platser för rullstolar, rollatorer och andra
hjälpmedel som kan användas i mån av plats. Det är alltid det
tillgängliga utrymmet som avgör hur många hjälpmedel som kan
tas med i bussen.
Rullstolsplatserna på stadsbussarna är utrustade med ryggplatta,
utfällbart sidostöd, handtag och en särskild stoppknapp. Ryggen
placeras mot färdriktningen och hjulen på rullstolen ska låsas för
ökad säkerhet. Golven ombord på de flesta av våra bussar är utan
nivåskillnader i den främre delen för att underlätta på- och avstigning.
Bussföraren ska vara behjälplig när du stiger på och av och du
kan också få hjälp med biljettköp. Du stiger av antingen via mittdörr
eller via framdörr. På MalmöExpressen, HelsingborgsExpressen och
stadsbussarna i Lund kan alla dörrar användas, även de bakre.
På alla stadsbussar finns hörselslinga samt audiovisuellt utrop.
Det innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop och en inre
informationsskylt med information om nästa hållplats.
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Resor med regionbuss
Skånetrafikens regionbussar och SkåneExpressen är alla gula.
De är anpassade och tillgängliga så att du med funktionsnedsättning, rullstol eller annat hjälpmedel enkelt ska kunna ta
dig ombord, köpa biljett, resa och ta sig av. Många hållplatser
är tillgänglighetsanpassade och bussarna är utrustade med lågt
insteg och plattformar som är anpassade i höjd till hållplatserna.
Om du sitter i rullstol eller reser med annat hjälpmedel, tar
du dig ombord genom regionbussens framdörr. Regionbussar är
av låggolvstyp och har en ramp. Det finns även bussar som har
lift och då sker på- och avstigning genom mittdörren. Rampen
och liften klarar en belastning på 300 kilo inklusive resenär.
På våra nyare fordon, som till exempel SkåneExpressens
dubbeldäckare, är nivåskillnaden mellan insteg och plattformskant så låg att ramp används istället för lift. Påstigning med
hjälpmedel på SkåneExpressen sker genom mittdörren.
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Så fungerar det ombord
Bussarna har särskilda platser för rullstol, rollator och andra
hjälpmedel. Rullstolsplatsen/platserna ombord har ryggplatta,
utfällbart sidostöd, handtag och en särskild stoppknapp.
Ryggen placeras mot färdriktning och hjulen på rullstolen
ska låsas för ökad säkerhet.
Alla regionbussar är utrustade med säkerhetsbälte. Det är
alltid det tillgängliga utrymmet som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med.
Bussföraren ska vara behjälplig vid på- och avstigning, se till
att ditt hjälpmedel är säkert placerat och även hjälpa till med
biljettköp vid behov.
På alla gula regionbussar finns hörselslinga samt audiovisuellt
utrop. Det innebär att det finns automatiskt hållplatsutrop och
en inre informationsskylt med information om nästa hållplats.

Resor
med tåg
Våra tåg, lila Pågatågen och
grå Öresundståg, är tillgänglighetsanpassade för att du med
funktionsnedsättning enkelt ska
kunna resa.
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Pågatågen ®
Pågatågen som känns igen på sin lila färg har kundvärdar ombord.
De hjälper dig med på- och avstigning, placering av hjälpmedel,
information om tidtabeller eller annat som är viktigt före, under
och efter din resa.
Om tåget består av två eller fler tågsätt, ska du som behöver
hjälp att ta dig ombord, välja mittdelen på det främre tågsättet,
där det finns markering med rullstolssymbol. Symbolen visar att
här är det lättast att komma ombord med hjälpmedel. Genom att
trycka på symbolen kan du som behöver assistans också påkalla
hjälp från kundvärden. Pågatågens ingång är i höjd med plattformen, men kundvärden kan vid behov fälla ut en ramp för att
ytterligare underlätta på- och avstigning.
Ombord finns en anpassad rullstolsplats med säkerhetsanordning
och en väggtelefon om du behöver hjälp samt en rymlig toalett.
I kupédelen finns mer utrymme för rullstolar och andra hjälpmedel
som kan användas i mån av plats. Alla pågatåg är utrustade med
ljudfyrar i dörrarna för att du ska höra när dörrarna öppnas och
stängs, samt hörselslinga och audiovisuellt utrop. Det innebär att
det finns automatiskt hållplats-utrop samt en inre informationsskylt med information om nästa hållplats.

Öresundståg
Öresundstågs mittvagn är en låggolvsvagn med insteg på
samma nivå som plattformen, vilket förenklar på- och avstigning, framför allt för dig som reser med rullstol eller elrullstol.
På dörren finns en symbol som visar att denna vagn är lättast
att komma ombord på med hjälpmedel. I de fall det behövs,
finns en ramp för att ytterligare underlätta på- och avstigning.
Ombord finns en anpassad rullstolsplats med säkerhetsanordning och en väggtelefon om du behöver hjälp samt en
rymlig toalett. I kupédelen som ligger i direkt anslutning till
låggolvsdelen finns mer utrymme för rullstolar, rollatorer och
andra hjälpmedel som kan användas i mån av plats. Det är alltid
det tillgängliga utrymmet som avgör hur många hjälpmedel
som kan tas med. På alla Öresundståg finns det tågvärdar som
hjälper dig med på- och avstigning, placering av hjälpmedel,
information om tidtabeller eller annat som är viktigt före, under
och efter din resa. Alla Öresundståg är utrustade med ljudfyrar i
dörrarna för att du ska höra när dörrarna öppnas och stängs, samt
hörselslinga och audiovisuellt utrop. Detta innebär att det finns
automatiskt hållplatsutrop samt en inre informationsskylt med
information om nästa hållplats.
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Köpa biljett
Du köper enklast din biljett i vår app, på vår hemsida, i biljettautomat,
på kundcenter eller hos våra ombud.
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För dig som har en serviceresebiljett gäller följande
• Fritt resande med bussar och
tåg inom Skåne.
• På bussen blippar du reskortet
mot biljettläsaren.
• På tåget visar du upp reskortet
för tågvärden som läser av
biljetten med sin handenhet
• Reser du utanför Skåne behöver
du köpa till en biljett.
• Tänk på att du alltid ska kunna
visa upp din legitimation.

Om du inte har en serviceresebiljett kan du köpa biljett såhär
• Enklast är att köpa din biljett
i vår app, på vår hemsida, i
biljettautomat, på kundcenter
eller hos våra ombud.
• På de gröna stadsbussarna
kan du blippa ditt betalkort
mot biljettläsaren. Då köper
du en vuxen enkelbiljett inom
staden. För att det ska fungera
behöver ditt betalkort ha symbolen för kontaktlös betalning
(fyra vågor på kortet) och
tjänsten ska vara aktiverad.
• På de gula regionbussarna kan
du köpa biljett med betalkort
av föraren.
• Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte
kan köpa biljett på några av
våra köpställen så kan du köpa
biljett ombord. Tågvärden
skriver då ett inbetalningskort
på resans pris.
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Hjälpmedel
Buss
Rullstol, rollator och andra förflyttningsbara hjälpmedel medtas
kostnadsfritt och i mån av plats. Ett hjälpmedel får maximalt vara
70 cm brett, 120 cm långt och väga maximalt 300 kg inklusive
resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast medföras på tåg.
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Alla bussar är utrustade med
• Utvändigt utrop av linjenummer och
destination vid framdörren
• Inre hållplatsinformation med utrop och text
• Kontrastmarkerad ”stoppknapp”
• Kontrastmarkerad dörröppnare
• Kontrastmarkerade handtag
• Kontrastmarkerade nivåskillnader
och trappsteg
• Belysning på föraren i mörker
• Hörselslinga vid förarplatsen
• Ramp eller lift som kan överbrygga om
det finns mellanrum/höjdskillnad mellan
hållplats och buss vid på- och avstigning
• Förare som hjälper till vid på- och avstigning
• Särskild plats för rullstol eller annat hjälpmedel
• Särskild stannaknapp vid rullstolsplats
• Minst två särskilt anpassade sittplatser nära
framdörr med armstöd, extra hög sits och
särskild stannaknapp

Tåg
Rullstol, rollator och andra förflyttningsbara hjälpmedel medtas
kostnadsfritt och i mån av plats. Ett hjälpmedel får maximalt vara
70 cm brett, 120 cm långt och väga maximalt 300 kg inklusive resenär.
Elrullstol med styre (elscooter) får endast medföras på tåg.
Alla tåg är utrustade med
• Entré i höjd med plattform
• Utskjutningsbara fotsteg
• Inre hållplatsinformation
med utrop och text
• Ramp som kan överbrygga
om det finns mellanrum/höjdskillnad mellan perrong och
tåg vid på- och avstigning
• Kontrastmarkerade nivåskillnader och trappsteg
• Kontrastmarkerad dörröppnare och symboler

• Tågvärdar som hjälper till
vid på- och avstigning
• Särskild plats för rullstol
eller annat hjälpmedel
• Anpassad toalett
• Nödtalenheter (väggtelefon)
i varje entré samt på toalett
• Ljudfyrar i dörrarna
• Hörselslinga och audiovisuellt utrop
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Ledsagare eller medresenär

Stationsledsagning

Du som har en serviceresebiljett får kostnadsfritt ta med en ledsagare
vid resor med Skånetrafikens allmänna kollektivtrafik. Tänk på att
kunna visa upp legitimation. Denna förmån gäller i hela Skåne och
med Öresundståg till Danmark. Färdtjänstresenärer i Skåne kan även
ta med sig en ledsagare kostnadsfritt inom hela Hallandstrafikens
allmänna kollektivtrafik.

Alla resenärer som har en funktionsnedsättning eller särskilda
behov har rätt till att få hjälp med ledsagning till/från mötesplats
på tågstationen. Eftersom det är en tilläggstjänst måste du beställa
ledsagning när du bokar din resa eller via Skånetrafikens kundtjänst
på 0771-77 77 77. Beställningen måste göras senast 24 timmar
innan du ska resa. Kom ihåg att avbeställa ledsagningen om du
ändrar dina resplaner. Får du problem med din förbokade ledsagning
kan du ringa 0774-44 55 55.
Ledsagningen utförs av utbildad personal som möter dig vid
utpekade mötesplatser på stationen och följer med dig till tåget.
Ledsagaren har gul reflexväst med ordet ledsagare tydligt markerat
både på framsidan och på baksidan av västen. Ledsagaren kan hjälpa
dig med ditt bagage och får bära maximalt två väskor på stationen.

Ska du resa till Danmark eller vidare mot Halland?
Då behöver du köpa till en biljett. Om du reser med en ledsagare
behöver du dessutom ett inspektionskvitto för din serviceresebiljett.
Inspektionskvittot visar att du får ta med dig en ledsagare. Du kan
hämta ut ett sådant kvitto hos våra ombud, kundcenter eller i en
biljettautomat.
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Ledarhund, servicehund
och signalhund
Du som behöver resa med ledar-, service- och signalhund gör det
utan extra kostnad i både Sverige och över Sundet. Normalt finns det
avsedda platser eller avdelningar för husdjur ombord men när det
gäller ledar-, service- och signalhund får dessa vistas i hela fordonet.

Information om linjer och tider
Tidtabeller finns på vår hemsida, i vår app och i biljettautomaten.
Du kan också ringa vår kundtjänst eller automatiska trafikupplysning.
Hemsida: skanetrafiken.se
Kundtjänst: 0771-77 77 77
Automatisk trafikupplysning: 0771-77 77 24 dygnet runt
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Art nr STL_500009-120

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt
att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra
14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen
och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom
att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och
ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.
Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara
kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än
170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen
och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

skanetrafiken.se

Alla Skånetrafikens buss- och tågresor är märkta
med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Denna broschyr är tryckt på miljövänligt papper
tillverkat av 100 procent returfiber.

Skånetrafiken · 281 83 Hässleholm

