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Yttrande över motion 2009:33 om att införskaffa fler
biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken.
Bakgrund
I motion 2009 :33 från Yvonne Blombäck (MP) föreslås landstingsfullmäktige
att ge SL i uppdrag att installera fler biljettautomater för att öka tillgängligheten
för nedladdning av SL Access-biljetter samt ett system för säkrare och
effektivare kontroll av SMS-biljetter. Motionen bifogas.

Lägesrapport
SMS kortläsare
SL redovisade till styrelsen 2009-09-22 hur arbetet med att testa maskinell
kontroll (optisk läsning) av SMS biljetter framskridit. Det försök som gjorts på
bussarna på Lidingö visade att det är tekniskt möjligt att införa tekniken. Det
har även gjorts prov på de nya AS spärrarna (glasdörrspärrarna) i testmiljö
med gott resultat.
Dock avslutades försöket pga att riskerna för att störa SL Accessintroduktionen med nya systemkrav ansågs för stora.
SL avser att, nu när SL Access i princip är lanserat, under hösten återuppta en
förstudie med att ta fram en lönsamhetskalkyl och ytterligare titta på de
tekniska förutsättningarna för SMS-kortläsare. Detta arbete beräknas vara
klart under första halvåret 2011.

Försäljningsställen
Det finns idag två möjligheter att ladda sitt SL Accesskort, dels hos SLs
försäljningsombud, SL Center och pendeltågens spärrexpeditioner dels i de
Accessautomater som finns placerade framförallt i pendel och
tunnelbanestationernas biljetthallar.
En viktig del i arbetet med svinnet är att säkerställa möjligheten att kunna
köpa biljett. SL har idag drygt 1 500 försäljningsställen. I och med
introduktionen av SL Access har en utökning av SL Accessautomater skett
med 295 nya försäljningsställen. De nya automaterna står nu för över 13
procent av SL:s totala biljettförsäljning vilket får ses som en framgång.
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SL kommer under 2011 fortsatt att arbeta med att utöka antalet
försäljningsställen med nya automater, nya ombud och återförsäljare samt
förbättrad e-handel. Syftet är att få en bred geografisk spridning av antalet
fysiska försäljningsställen och en lättillgänglig e-handel så att alla resenärer
har möjlighet att på ett enkelt sätt köpa sin SL-biljett.
De nya försäljningsställena kommer att placeras med hänsyn till geografisk
tillgänglighet och kundbehov. SL använder ett verktyg som på en digital karta
visar var SL:s olika försäljningsställen finns geografiskt. Med hjälp av detta
kan behovet av nya försäljningsställen enklare utvärderas.
E-handel
Från slutet av året kommer även en tredje möjlighet att finnas. Då får
resenärerna möjlighet att köpa sin SL Accessbiljett via sl.se och en ny ehandelstjänst, för att sedan ladda ned biljetten på buss, i spärr, hos ombud
eller konduktör.

Förslag till beslut
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som svar på motionen 2009:33 överlämna verkställande direktörens
förslag till yttrande.
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