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Målgrupp för dokumentet 

Detta dokument riktar sig till en bred skara. 

• TF:s pressfunktion 
• Övriga medarbetare på Trafikförvaltningen 
• Medarbetare hos trafikentreprenörerna 
• Kundtjänstmedarbetare  

 

Syfte 

Syftet med detta dokument är att ge en tydlig beskrivning om varför vi tar bort 
de tryckta tidtabellshäftena och vad det innebär för våra resenärer.  

Mottagarna för dokumentet är alla ambassadörer som har möjlighet att 
informera, upplysa och påverka resenärer i positiv riktning. Målen som 
presenteras längre ned i dokumentet kan alla bidra till.  

 

Bakgrund 

• Behovet av tryckta tidtabellshäften har minskat i takt med att digitala 
alternativ växt fram.  
 

• Snabba anpassningar i trafiken och förändringar i framförallt 
busstrafiken och skärgårdstrafiken gör att det tryckta tidtabellshäftet 
genast kan innehålla fel, vilket innebär att det blir inaktuellt och 
bristfälligt.  
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• Tidtabellshäftet har även i många fall blivit en engångsprodukt som 
slängs efter en användning.  
 

• Med anledning av ovan samt trafikförvaltningens hållbarhetsstrategi 
kommer produktionen av tidtabellshäften att upphöra efter 
vintertidtabellsskiftet 2019. Förslaget går i linje med trafikförvaltningens 
uttalade hållbarhets- och digitala strategi. 

 

Mål med förändringen 

Huvudmål 

• Få fler att övergå från tryckta tidtabeller till de digitala 
tidtabellsalternativen. 
 

1 Resenären bör förstå VILKA ALTERNATIV som finns till tryckta 
tidtabellshäften  

2 Resenären bör förstå VAR och HUR de kommer åt 
tidtabellsinformation digitalt eller hur de själva skriver ut 

3 Resenärer bör förstå VARFÖR vi vill att våra resenärer använder 
digitala alternativ  
 

Delmål 

• Resenären bör veta: 
o SL/Waxholmsbolaget är en organisation som arbetar för 

resenärernas bästa 
o Alternativen till tidtabellshäftena är bättre ur resenärssynpunkt  
o SL och Waxholmsbolaget tar ansvar för miljön och att hushålla med 

skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.  
o Att SL:s respektive Waxholmsbolagets appar finns, vilka fördelarna 

är samt hur de används. 
o Vid beställning av enskilda tidtabeller är leveranstiden högst 10 

dagar. 
 
 

• Resenären bör känna: 
o Detta innebär ingen större omställning för mig, det är tydligt och jag 

har fått tillräckligt med information för att förändra mitt beteende 
o Sig trygg med hur de får ut tidtabellsinformation digitalt eller vid 

behov utskrivet i A4-format 
o Att hen bidrar till att göra gott för miljön  
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• Resenären bör (göra): 
o Använda digitala alternativ 

 Hemsida 
 Och/eller appen   

o I andra hand: skriva ut specifika tidtabeller från hemsidan 
o I tredje hand: beställa utskrifter via sl.se eller waxholmsbolaget.se  
o I fjärde hand: beställa utskrifter via kundtjänst 

 

Kanaler för tidtabellsinformation 

Vilka alternativ finns i dag och vilka uppmuntrar vi primärt?  

• SL-appen (SL-Reseplanerare och biljetter) eller Waxholmsbolagets app i 
mobilen 

• Reseplaneraren på sl.se och waxholmsbolaget.se 
• Ladda ner och/eller skriva ut tidtabeller från sl.se samt 

waxholmsbolaget.se 
• (Fr.o.m. december 2019) Beställa hem printade tidtabeller i A4-format 

via sl.se och waxholmsbolaget.se. Tidtabellerna levereras inom maximalt 
10 dagar. Mer information finns under rubriken Print on demand nedan. 

• SL Kundtjänst (chatt, telefon eller fysiskt besök). För synskadade finns 
punktskriftsformat.  

 

SL:s och Waxholmsbolagets kundtjänst kan fortsätta skicka ut tidtabellshäften 
till resenärer som önskar få dem hemskickade, fram till sommarens 
tidtabellsskifte 2020 för SL och vårens tidtabellsskifte 2020 för 
Waxholmsbolaget. För Waxholmsbolaget gäller max 3 häften per kund. 
Kundtjänst ska också tipsa kunderna om beställning av printade tidtabeller i 
A4-format för enskilda linjer. 
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Frågor och svar 
 
Allmänt om avvecklingen av tryckta tidtabellshäften 

När kommer de tryckta tidtabellshäftena att tas bort? 

Tidtabellerna kommer att tas bort inför sommartidtabellsskiftet, våren för 
Waxholmsbolaget. De sista tryckta tidtabellerna blir vinterns häften 2019. 

Varför kommer tidtabellerna att tas bort?  

Snabba anpassningar i trafiken och förändringar i framför allt busstrafiken och  
skärgårdstrafiken, gör att det tryckta tidtabellshäftet genast kan innehålla fel. 
Det innebär att den tryckta tidtabellen snabbt blir inaktuell och bristfällig. 
Informationen i de digitala alternativen uppdateras frekvent.  

Efterfrågan på tryckta tidtabellshäften har minskat i takt med att digitala 
alternativ växt fram. Det är därför inte längre försvarbart att vi producerar och 
trycker upp tidtabellshäften. 

SL och Waxholmsbolaget ska vara ett hållbart resealternativ och har ett ansvar 
att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt. Genom att upphöra med 
tidtabellshäftena minskar vår miljöpåverkan genom mindre pappersproduktion 
och färre transporter. 
 

Vilka fördelar finns med att använda de digitala alternativen? 
 

• SL  
 
De digitala alternativen erbjuder mer information, exempelvis:  

− Trafikstörningsinformation  
− Nästa avgångstid  
− Ny prognos 
− Planering av en hel resa, d.v.s. från där du befinner dig – till starthållplats, 

till sluthållplats – till slutadress/destination/intressepunkt (så som sjukhus, 
bibliotek, skola, bad, teater, universitet, köpcentrum, sevärdhet etc.)  

− Kartfunktion, så att du hittar både hållplats och slutdestination (kartan 
innehåller samtliga gatunamn). 

− Hållplatser längs med linjen på din resa 
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• Waxholmsbolaget 
 
De digitala alternativen erbjuder mer information, exempelvis: 

− Trafik- och störningsinformation (tekniska fel på båtar, fartygsbyten, 
tabelländringar, avstängningar av bryggor) via push-notis 

− Se fartyg ”nära mig” (inklusive rutten, starttid, sluttid) 
− Karta med fartygsposition i realtid - se var fartygen är just nu  
− Se bryggor ”nära mig” (endast appen) 
− Prisinformation för resan 

Har trafikförvaltningen minskat successivt på upplagan eller blir det 
ett tvärt stopp med produktionen av tryckta tidtabeller? 

Trafikförvaltningen har de senaste åren successivt minskat på antalet tidtabeller 
som har tryckts, och även antalet platser där resenärerna har kunnat hämta 
tidtabellshäften. Det beror på att vi har sett en minskad efterfrågan på tryckta 
tidtabeller, och även sett att många häften har slängts. 
 

Är det bara i Stockholm som tidtabellshäftena kommer att tas bort?  

Nej, andra trafikhuvudmän som Skånetrafiken, Upplands Lokaltrafik (UL), 
Länstrafiken Södermanland och Östgötatrafiken har upphört helt med sina 
produktioner av tryckta tidtabellshäften - alla med lyckat resultat. Vi ser också 
samma utveckling i många andra länder. 
 
 
Kanaler för tidtabellsinformation 

Var kan resenären få tidtabellsinformation? 
 

SL/Waxholmsbolaget uppmuntrar dig som resenär i första hand att använda dig 
av (förklara varför samt fördelar med de digitala alternativen): 

1. SL-appen, Reseplaneraren eller Waxholmsbolagets app i 
mobilen. 

2. Reseplaneraren på hemsidorna.  
3. Ladda ner och/eller printa ut tidtabeller för enskilda linjer från 

hemsidan (sl.se/waxholmsbolaget.se) 
4. De som inte har utskriftsmöjligheter hemma eller i närheten, kan 

beställa hem utskrifter av tidtabeller för enskilda linjer via sl.se 
och waxholmsbolaget.se. Man kan också få hjälp av kundtjänst 
att beställa utskrifter. 

5. Chatta med, ring eller besök SL Kundtjänst. 
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6. Det finns fortfarande tidtabellshäften att hämta vid SL 
Kundtjänst på Fridhemsplan, Tekniska Högskolan och 
Centralstationen, samt vid Waxholmsbolagets tre terminaler - 
Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs.  
 

OBS! Tidtabellerna för SL-trafiken finns att hämta fram till 
sommartidtabellsskiftet 2020 och Waxholmsbolagets tidtabeller finns 
tillgängliga fram till vårtidtabellsskiftet i april 2020. 
 

Var på hemsidan hittar resenären sina tidtabeller? 

• På sl.se hittar du tidtabeller under Tidtabellssökning, som presenteras under 
kartan på startsidan. Skriv in de linjer du söker och klicka på pdf-ikonen för 
den eller de tidtabeller du vill spara ner eller printa ut.  

• På waxholmsbolaget.se hittar du tidtabeller under rubriken Tidtabeller, som 
presenteras på övre delen av startsidan. Välj område och klicka på pdf-
ikonen för den eller de tidtabeller du vill spara ner eller skriva ut.  

 

Print on demand-tjänst – utskrivna tidtabeller för 
enskilda linjer 

Produktionen av tryckta tidtabellshäften ersätts med enklare utskrifter i A4-
format för de resenärsgrupper som är i behov av tryckt material, och som inte 
använder digitala alternativ eller har tillgång till dator och skrivare. Tjänsten 
finns tillgänglig från och med december 2019. 

Vad innebär den nya tjänsten? 

SL och Waxholmsbolaget har tillsammans med en leverantör tagit fram en 
beställningsportal, där resenären kan beställa utskrifter av tidtabeller för 
enskilda linjer i A4-format. Du fyller i ett formulär på nätet, och anger vilka 
tabeller du vill ha och till vilken adress. Sedan skickar leverantören utskrifterna 
till den adress du har uppgett. Det behöver inte vara din folkbokföringsadress. 

Var finns beställningsportalen? 

Beställningsportalen kommer att finnas tillgänglig från december 2019 på 
print.sl.se respektive waxholm.sl.se. Du kan också gå in via en länk på 
sl.se/reseinfo och waxholmsbolaget.se/tidtabeller. 

Kan jag beställa utskrifter av tidtabeller för både SL och 
Waxholmsbolaget? 

Ja. Gå in på print.sl.se respektive waxholm.sl.se. Du kan också gå in via en länk 
på sl.se/reseinfo och waxholmsbolaget.se/tidtabeller. 
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Hur fungerar beställningsformuläret? 

Beställningsformuläret är uppbyggt ungefär som en vanlig webbshop, där du 
fyller i vilka linjer du vill ha utskrifter för. Sedan går du till kassan, där du fyller i 
namn och adressuppgifter, och sedan slutför beställningen. 

Vad ska Kundtjänst hjälpa till med? 

Medarbetarna på kundtjänst ska kunna hjälpa resenärer att beställa utskrifter 
via formuläret på webben. Vi kommunicerar att de som behöver hjälp med 
beställningen kan ringa kundtjänst eller gå in i en kundtjänstbutik eller 
terminal.  
 
Kundtjänst ska endast hjälpa till med att beställa utskrifter av tidtabeller, inte 
att skriva ut och posta tabellerna! 

Kostar det något för resenären att beställa utskrifterna? 

Nej, det kostar ingenting för resenären att beställa utskrifterna. 

Hur lång tid tar det att få tidtabellerna? 

Det tar ungefär en vecka, men maximalt 10 dagar, att få tidtabellerna.  
 
Varför tar det så lång tid att få min beställda tidtabell levererad i min 
brevlåda? 
 
Det beror på att vi samlar ihop ett antal beställningar innan vi gör utskicket, av 
ekonomiska skäl. Tidtabellerna skickas med B-post. Därför är det bra att 
beställa utskrifterna i god tid innan du ska resa. 

Får jag beställa obegränsat med utskrifter? 

Nej, vi har satt en maxgräns på 10 exemplar per tabell. Däremot har vi i 
startskedet ingen begränsning på hur många olika tabeller du får beställa.  
Vi kommer att utvärdera användningen av tjänsten när den har varit igång en 
period, för att se om det finns anledning att begränsa antalet ytterligare. 

Kan jag beställa utskrifter till utlandet? 

Nej, detta är en tjänst som är avsedd att användas inom Sverige. 

Kan Kundtjänst hjälpa till med utskrifter direkt i butik eller 
terminal? 

Kundtjänst hjälper redan idag resenärer att skriva ut enskilda tabeller i  
A4-format. Ambitionen är att så många som möjligt av de som behöver en 
tidtabell på papper, ska använda den nya tjänsten.  



 

 

2019-11-15 

 

 

  

9(11) 

 

   

Om resenären inte har möjlighet att skriva ut själv ska självklart kundtjänst 
även fortsättningsvis kunna ge denna service till den som verkligen behöver. 
Tanken är dock att det ska göras i undantagsfall, om resenären ska åka samma 
dag eller innan tidtabellerna hinner levereras med posten. 
 

Äldre och personer med funktionsnedsättning 

Hur säkerställer ni att äldre och personer med funktionsnedsättning 
får tillgång till tidtabellsinformation?  

• Det finns alternativ till de tryckta tidtabellshäftena – digitala men också 
tryckta. 

• Det går fortsatt att skriva ut de tidtabeller man behöver från hemsidan. 
• För de som inte har utskriftsmöjlighet finns alternativet att beställa enskilda 

tidtabeller via hemsidan och få dem hemskickade. 
• För de som behöver ytterligare stöd har Kundtjänst öppet dygnet runt. De 

hjälper gärna till och förklarar och guidar genom de digitala och tryckta 
alternativen. Kundtjänst kan också hjälpa till med att beställa utskrifter av 
tidtabeller för enskilda linjer, som skickas hem till resenären. 

• Möjligheten att beställa tidtabellen i punktskrift finns kvar som tidigare. 

Hur säkerställer ni att äldre och personer med funktionsnedsättning 
får information om att tidtabellerna kommer att tas bort?  

Då äldre och personer med funktionsnedsättningar är de resenärsgrupper som 
kan komma att påverkas mest, riktar vi oss till dem med information och 
utbildning i de kanaler där vi når dem effektivast.   

Vi planerar för kommunikation i följande kanaler från och med slutet av 
november: 

• Tydlig information på det sista tryckta tidtabellshäftet.  
• Anslag i SL Kundtjänst-butikerna och Waxholmsbolagets terminaler där 

häftena hämtas. 
• Information på digitala skärmar på SL Kundtjänst Sergels torg. 
• Anslag på busshållplatser och stationer. 
• Kundtjänstmedarbetarna informerar även resenärerna när de ringer in och 

har frågor gällande tidtabeller. 
• Anslag i bussar (maj/juni 2020) och i skärgårdsbåtarna. 
• Information i tv-skärmarna som finns i de nyare bussarna, pendelbåtarna 

och skärgårdsbåtarna. 
• Annons i Mitt i-tidningarna (maj/juni 2020). 
• Information till flertalet pensionärsorganisationer och 

funktionshindersorganisationer. 



 

 

2019-11-15 

 

 

  

10(11) 

 

   

• Information till färdtjänstresenärer via utskick och information på 
fardtjansten.sll.se. 

• Information till skärgårdsstiftelsen och andra intressegrupper för 
skärgården. 

Vi har också genomfört många intervjuer med företrädare för pensionärs- och 
handikapporganisationer för att fånga upp medlemmars önskemål och behov.  
 

Skärgårdstrafiken 

Varför tar ni bort de tryckta tidtabellerna för skärgårdstrafiken när 
det fortfarande är dålig täckning på många platser i skärgården? 

Det finns i dag inte tillräckligt stor efterfrågan bland våra resenärer på tryckta 
tidtabellshäften. Det är därför inte försvarbart att producera och trycka upp 
häften. Även om mobiltäckningen i Stockholms skärgård blivit klart bättre de 
senaste åren finns fortfarande öar med dålig täckning (Källa: Länsstyrelsen 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-
stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-06-26-
mobiltackningen-i-stockholms--skargard-okar.html). Vi rekommenderar därför 
att resenärer som vet att de ska resa till en ö med dålig täckning skriver ut 
tidtabellen i förväg från waxholmsbolaget.se. 

Varför lägger ni inte tid på att göra sjötrafiken mer miljövänlig i 
stället för att fokusera på att ta bort tidtabellshäften? 

Vi vill göra allt vi kan, både stora och små åtgärder, för att bidra till ett mer 
miljövänligt samhälle. Att minska vår pappersförbrukning är en sådan åtgärd.  

Omställning till förnybara drivmedel till sjöss har nu blivit ett naturligt nästa 
steg efter Region Stockholms framgångar inom bussflottan som nu drivs på  
100 procent förnybara drivmedel. Att omställningen för sjötrafiken kommer i 
detta senare skede beror främst på skattetekniska skäl, som gör förnybara 
drivmedel dyrare inom sjötrafiken.  

Övergång till förnybart drivmedel är ett viktigt politiskt beslut. 
Waxholmsbolaget beräknas nå målen för sjötrafiken som är beslutade i 
Waxholmsbolagets drivmedelsplan. Se nedan. 
 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-06-26-mobiltackningen-i-stockholms--skargard-okar.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-06-26-mobiltackningen-i-stockholms--skargard-okar.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-06-26-mobiltackningen-i-stockholms--skargard-okar.html
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Ett nytillskott i Waxholmsbolagets fartygsflotta levererades under hösten 2018. 
Yxlan är det första fartyget hos Waxholmsbolaget som levererats med både 
energi- och materialdeklaration samt en skrotningsplan. För att begränsa 
miljöpåverkan och minska energiåtgången är fartyget försett med 
dieselelektrisk hybriddrift. 
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