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Allmänna bestämmelser

1  BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Fast biljett: biljett där alla uppgifter som påverkar priset är tryckta på
biljetten
SNAP och SMART jardbiljett: biljett utskriven av biljettdator
Biankobiljett: helt eller delvis utskriven för hand
Fast enhetsbiljett: lika med biankobiljett, dock med förtryckta upgifter.
Datum ifyllt for hand
Automatbiljett: biljett såld ur biljettautomat
Normalpris: pris på biljett i 1 och 2 klass med eller utan rabatt med
undantag for pris på biljett till lågpris (RÖD AVGÅNG)
Ordinarie pris: pris på biljett till normal- eller lågpris (RÖD AVGÅNG)
utan rabatt. I vissa tåg kan biljett till lågpris (röd avgång) även gälla i sov-
och/eller liggvagn. Se "RESTIDER".
Lågpris (röd avgång): biljett till lågpris (röd avgång) gäller för en direkt
resa i sittvagn, 2 klass, som börjar med ett tåg från en station vid viss
angiven röd avgång
Rabatterat pris: pris på biljett med rabatterat normal- eller lågpris (röd
avgång).

2  BILJETTMÖNSTER

Avbildningar av biljetter och andra färdhandlingar finns i biljettmönster-
samlingen, SJF 875. Av exemplen där framgår även hur olika slag av
blankobiljetter fylls i. Uppgifter om tillfälliga biljetter och biljetter som
endast förekommer i lokal trafik meddelas i SIM eller på annat sätt.
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3  GILTIGHETSTID

Första giltighetsdatum
På färdbiljetter och tilläggsbiljetter finns första giltighetsdatum angiven.

På internationella kupongbiljetter anges första giltighetsdatum på om
slaget.

På edmonsonska biljetter i samtrafik med utlandet kan första giltighetsda
tum vara angiven på biljettens baksida. Om inte, gäller datum då biljetten
utfärdats som första giltighetsdatum. Detta anges på biljettens framsida.

Biljetts giltighetstid börjar kl 0.00 första giltighetsdatum och slutar kl
24.00 sista giltighetsdatum, med undantag av biljett till lågpris (röd av
gång) som även har giltighetstid angiven på biljetten.

Inländsk trafik, olika biljettslag
Giltighet

— enkel biljett, normalpris
10 dagar

— tur och returbiljett, normalpris
1 månad

— månadsbiljett
1 kalendermånad

— tågkontobiljett och partibiljett
3 månader

— 50-biljett
12 månader

Anm. Giltighetstiden en eller flera månader räknas från och med första
giltighetsdatum (avstämplingsdagen) till och med dagen närmast fÖre
samma datum motsvarande antal giltighetsmånader framåt i tiden eller,
om detta datum saknas (februari), den sista dagen i denna månad.
Giltighetstiden för partibiljett, 50-biljett samt internationell biljett räknas
på motsvarande sätt.
Exempel: Enkel biljett med första giltighetsdatum den 26 mars gäller
t o m den 4 april. Tur och returbiljett med första giltighetsdatum den 30
januari, 31 januari eller 1 februari gäller tom den 28 (29) februari.
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Giltighet

— studerandebiljett
— pensionärsbiljett
— gruppbiljett
— vämpliktsbiljett

enkel (normalpris) 10 dagar, tur och retur I månad

— biljetter vid specialresor av olika slag
den tid som angetts på biljetten eller på särskild resplan, som fast-
nitats vid biljetten; eventuellt kan särskild order om biljetternas
giltighetstid vara utfärdad

— SJ årskort och årskort för riksdagsledamot
12 månader

— bussbiljett som gäller för resa med tåg
samma giltighetstid som motsvarande järnvägsbiljett

— biljett till lågpris, RÖD AVGÅNG, (alla biljettslag)
36 timmar räknat från och med på biljetten angiven avgångstid.
Exempel:
Biljett med avgångstid kl 16.07, dag 1, gäller t o mkl 04.06, dag 3.
Biljett med avgångstid kl 09.12, dag 1, gäller t o mkl 21.11, dag 2.

Internationell trafik, olika biljettslag

— biljetter i samtrafik med utlandet
2 månader ; annan giltighetstid kan vara angiven på biljetten,
biljettomslaget eller särskilt tilläggsblad.

Anm. Biljett utfärdad i länder utanför Europa eller för resa till sådana
länder gäller dock 6 månader. Giltighetstiden 6 månader gäller även för
biljetter utfärdade till eller från stationer i den europeiska delen av Tur
kiet.
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Giltighet

— eurail youthpass
1 eller 2 månader

— eurailpass
15 eller 21 dagar samt 7, 2 eller 3 månader

— eurail flexipass 9 dagar, 21 dagars giltighet

— inter-railkort

7 månad. Biljetter utfärdade mot kortet gäller 3 dagar före kortets
första giltighetsdag och 3 dagar efter dess sista giltighetsdag

— Rail Europ S (RES)
samma giltighetstid som biljetter i internationell trafik resp lokal
trafik. Giltighetstiden får dock inte överskrida RES-kortets giltig
hetstid.

— nordturist med tåg
27 dagar

Fribiljetter

— personalbiljett
13 månader; varje ruta på biljetten gäller för obegränsat antal
resor under ett kalenderdygn (tidtabellstid gäller)

— personalfrikort
13 månader

— frikort A

— frikort B

högst 3 år

— internationellt frikort

2 år

— nordisk fribiljett
obegränsad giltighetstid

— specialfribiljett
— Fribiljett Norden (2 månaders giltighet)
— internationell fribiljett

giltighetstiden varierar, anges på biljetten; nordisk specialfribiljett
och internationell fribiljett gäller dock 3 månader
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4  TILLTRÄDE (GILTIGHET) TILL TÅG

Färdbiljetter
Färdbiljett gäller till alla tåg som är annonserade för allmänheten med
nedan angivna inskränkningar.
— för resa med tåg med obligatorisk platsreservering krävs därutöver sitt-

platsbiljett/tågplatsbiljett/tågplatsavgift/City Expresstillägg eller i vissa
fall särtilläggsbiljett

— resande med färdbiljett som av en eller annan anledning inte gäller till
visst tåg (dag, sträcka) får följa med tåget utan extra avgifter om han
fått skriftligt medgivande genom Meddelande till tågpersonalen (bl.
65 113)

— personalbiljett/kort och frikort A utfärdat för anställd vid SJ — undan
tag för tjänsteresa — och specialfribiljett påtecknad "Inskränkningar i
giltigheten, se SIM..." gäller inte till de tåg och på de dagar som an-
getts i meddelandet

— fribiljetter/frikort av alla slag för SJ tjänstehavare och SJ pensionärer
(inklusive familjer) gäller inte för privat- eller tjänsteresa i första klass
i City Express

— resande på personalbiljett/kort och frikort A för tjänsteman vid SJ är vid
privatresa vid behov skyldig att avstå sin sittplats till betalande resande.
Detta gäller dock inte i tåg (vagnar) med obligatorisk platsreservering.

Reservering av sittplats
För resa med tåg med obligatorisk platsreservering måste platsbiljett
lösas. Förteckning över dessa tåg och övriga bokningsbara tåg finns i Tåg
med platsreservering, SJF 651.1, där även undantagen anges. I tidtabeller
na utmärks tåg med obligatorisk platsreservering med d eller El och övri
ga bokningsbara tåg med R. För resa i City Expresståg måste ett särskilt
tillägg lösas. Tillägget inkluderar avgift för sittplats.
Anm Platsbiljett köpt i utlandet till genomgående vagn till Sverige gäller
även för svensk sträcka. Ny platsbiljett för den svenska sträckan behöver
alltså inte lösas.

Vid samtidig reservering av sittplats i flera tåg, med vilka direkt resa med
tågbyte företas (resan fortsättes med första anslutande tåg) erlägges endast
en sittplatsavgift. Vid samtidig reservering av plats i City Expresståg och
vanlig sittplats erläggs endast tillägg för City Express. Detta gäller även
från svensk station till station i utlandet, om bytet sker på svensk station.
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Vid samtidig reservering av sovplats och sittplats eller av liggplats och
sittplats vid direkt resa och byte från sov-/liggvagn — även internationell
vagn — till sittvagn eller omvänt erhålls fri sittplatsreservering. Detta gäl
ler även i internationell trafik om sittplatssträckan är svensk och bytet
sker på svensk station.

Resande med gruppbiljett skall i tåg med obligatorisk platsbokning lösa
sittplatsbiljetter for samtliga deltagare i gruppen. På sådana delsträckor,
där individuella resor får ske utan platsbiljett eller på sträckor där plb
med 100 % rabatt utlämnas (t ex G—F) är avgiften dock högst 150 kr for
hela gruppen. Fram och åter 300 kr. I övriga tåg erhålls fri sitt
platsreservering.

Anm För gruppresenärer med internationell gruppbiljett tas alltid reserve-
ringsavgift ut. Denna tas upp på gruppbiljetten.

Avgiften tas inte ut om platsbiljett löst i
— sovvagn

— liggvagn
— tåg med obligatorisk platsreservering
Avgift tas heller inte ut for gruppresor mellan på den ena sidan stationer
belägna på och väster om järnvägslinjen Ängelholm — Åstorp — Kävlinge
— Lund — Malmö C — Trelleborg och på den andra sidan stationer på
sträckorna Köbenhavn — Helsingör, Köbenhavn — Hilleröd — Helsingör,
Köbenhavn — Frederikssund, Köbenhavn — Farum och Köbenhavn —

Roskilde, mellan svenska och norska stationer på sträckorna Kiruna —
Narvik, Östersund — Trondheim och Karlstad C — Oslo S.

För ett eller två barn under 12 år, som medföljer vuxen person, får sitt-
plats(er) reserveras utan att färdbiljett innehas for bamet/bamen.

Sittplats kan beställas ett år i förväg.

Tågplatsbiljett/särtilläggsbiljett
Resande, oavsett ålder, som önskar resa med fullbokat tåg med obligato
risk platsreservering kan innan resan påbörjas lösa tågplatsbiljett. Den
säljs till avsett tåg och gäller angiven sträcka i endast detta tåg. Tågplats
biljett säljs ej till vissa tåg med röd avgång.

Ledig sittplats får utnyttjas. Resande med sittplatsbiljett har företräde till
på denna angiven plats.
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Resande som i tåg med obligatorisk platsreservering varken har sitt-/sov-
/ligg- eller tågplatsbiljett skall erlägga tågplatsavgift av konduktören.

Undantag: Tågplatsavgift tas inte ut
— av resande på SJ årskort, årskort for riksdagsledamot eller internatio

nellt frikort

— vid tekniska fel på bokningssystemet eller telenätet som anmäls av sta
tionspersonal muntligt eller skriftligt.

Särtilläggsbiljett skall lösas vid resa Stockholm C—Uppsala C eller om
vänt med vissa av affärsområdeschefen i Stockholm bestämda fjärrtåg på
färdbiljett, vars biljettsträcka begränsas till Stockholm C—Uppsala C.
Undantag:

— resande med internationell biljettblankett
— resande med fribiljett/kort
— resande med värnpliktsbiljett
— resande med årskort.

Sov- och liggvagn
För att få disponera plats i sov- eller liggkupé erfordras
— i enbäddskupé: 1 klass färdbiljett och sovplatsbiljett till enbäddskupé,
— i tvåbäddskupé: 1 klass färdbiljett och sovplatsbiljett till tvåbäddskupé.

I trafik inom Sverige får två pensionärer vid gemensam resa natt mot
tisdag, onsdag eller torsdag disponera en tvåbäddskupé mot avgift for
två 2 klass färdbiljetter och två sovplatsbiljetter till tvåbäddskupé. Gäl
ler ej i sovvagn litt WL 5.

— i trebäddskupé: 2 klass färdbiljett och sovplatsbiljett till trebäddskupé,
— i liggkupé (kupé med sex platser): 2 klass färdbiljett och liggplatsbiljett.
— För hel trebäddskupé som reserveras av endast en eller två resande

skall erläggas avgift for enbädds- resp hel tvåbäddskupé.
— hel liggkupé får reserveras mot lösen av sex liggplatsbiljetter och sex

färdbiljetter. För oanvänd liggplats löses färdbiljett till normalpris utan
rabatt.

Anm. Fribiljett/kort får inte utnyttjas for oanvänd plats i syfte att få
disponera hel kupé.
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I sov- och liggkupé far antalet vuxna resande inte överstiga antalet platser.
Vaije bädd får utnyttjas av högst en vuxen jämte ett barn under 12 år eller
av högst två barn varav minst ett skall vara under 12 år (i de internatio
nella vagnarna under 10 år).

För ett eller två barn under 12 år som medföljer vuxen person får plats(er)
reserveras utan att färdbiljett innehas för bamet/bamen. Platsavgift skall
erläggas.
Barn under 12 år med samma plats som vuxen far medfölja utan platsbil
jett och färdbiljett.
Barn under 10 år får medfölja i sovkupé for motsatt kön.
Två barn varav minst ett skall vara under 12 år, i de internationella vag
narna under 10 år far begagna en plats. Om båda barnen är under 12 år, i
de internationella vagnarna under 10 år och åtföljs av vuxen person skall
endast en platsavgift erläggas. Om ett av barnen är över 12 år skall även
färdbiljett till halvt pris erläggas for detta. Om barnen inte åtföljs av vux
en person skall färdbiljett till halvt pris erläggas for vardera barnet oavsett
ålder.

Resande i enbäddskupé — även uppbäddad — far ta med en eller två
medresande med 1 eller 2 klass färdbiljetter men utan sovplatsbiljetter.
Medresande erhåller således fri sovplats med bäddutrustning. För barn
under 12 år krävs inte heller färdbiljett.

Två resande i tvåbäddskupé utrustad med tre bäddar — även uppbäddad
— far ta med en resande med 1 eller 2 klass färdbiljett men utan sovplats
biljett. Den medresande erhåller fri sovplats med bäddutrustning. För
barn under 12 år krävs inte heller färdbiljett.

Om resande inte infunnit sig vid sin kupé eller meddelat sig med
sovvagnskonduktören far platsen erbjudas annan resande tidigast 15 min
efter tågets avgång från den resandes påstigningsstation (se dock "Kon
duktörsboken, SJF 610.1, kap Sov- och liggplatser betr sk blindbokade
platser).

I uppbäddad sovkupé
— disponeras enbäddskupé av den resande
— är två- och trebäddskupé avsedd för högst två resp tre resande
— har sovplatsresenären företräde till sittplatsen med samma nummer
som sovplatsen.
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Resande får hänvisas till sovkupé på dagsträcka endast om övrigt sittut-
rymme är fullsatt.

I uppbäddad liggkupé far sittplatser anvisas oavsett om lediga platser
finns i andra vagnar. Resande med liggplatsbiljett har företräde till mot
svarande sittplats på dagsträcka.

Anm. Se även "Konduktörsboken, SJF 610.1, kap "Sov- och liggplatser"

Vagnklass
Färdbiljett gäller till plats i den vagnklass som är angiven på biljetten.
Expressbussbiljett gäller till 2 kl.

Om resande med 1 kl biljett inte kan få sittplats i 1 kl har han rätt att resa
i 2 kl och få tillbaka prisskillnaden. Färdbiljetten påtecknas enligt
"Konduktörsboken", SJF 610.1, kap "Biljettkontroll". Om plats blir ledig
i  1 kl under vägen upplyses resenären om detta. Han är emellertid inte
skyldig att flytta över till 1 kl. Om han flyttar över till 1 kl ändras påteck-
ningen att avse endast den sträcka han färdats i 2 kl.
Resande med 1 kl biljett har rätt till sittplats i 1 kl före resande med biljett
till 2 kl som stiger på vid samma station men önskar erlägga
prisskillnadsavgift på tåget.

1 kl biljett kan vara försedd med anteckning om att resan företas i 2 kl på
viss sträcka.

Resande på 2 kl biljett far gå över till 1 kl mot prisskillnad (se
"Konduktörsboken", SJF 610.1, kap "Biljettförsäljning på tåg").
Undantag: Vämpliktsbiljett berättigar inte till övergång till 1 klass mot
prisskillnad.

Har resande med 2 kl biljett tagit plats i 1 kl upplyses resenären om detta
förhållande och erbjuds att lösa prisskillnad eller uppmanas att omgående
flytta över till 2 kl — om möjligt med upplysning om var i tåget lediga 2 kl
platser finns.

Vid de tillfallen när SJ, t ex genom vagnskada, bär skulden till att det är
platsbrist, kan 2 kl resenärer tillåtas resa i 1 kl utan prisskillnad.
Anm. I tåg med obligatorisk platsreservering endast vid fel på
bokningssystemet då "Meddelande till tågpersonalen", bl 65 113, skall va
ra utfärdat.
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Hänvisning till 1 kl får ske först sedan resande som vill lösa prisskillnad
till 1 kl beretts möjlighet till det. Hänsyn måste även tas till platsbehov för
senare påstigande 1 kl resande. Hänvisning till 1 kl bör begränsas till dem
som bäst behöver sittplatser, t ex äldre personer. Hänvisningarna bör i
första hand styras till 1 kl utrymme med få resande.

Resande med 2 kl biljett ska så snart utrymmet medger anvisas plats i 2 kl.

5  RESAS BÖRJAN

Resa får normalt påbörjas när som helst inom biljettens giltighetstid.
Undantag: På biljetter med fastställd resplan skall resan ske med de tåg
som angetts på biljetten eller resplanen.

6  RESVÄG

Enkel biljett gäller för en resa mellan de stationer och i den riktning, som
anges på biljetten. Biljett för tur- och returresa gäller för en resa i vardera
riktningen mellan de stationer och i den ordning, som anges på biljetten.
Parti-, tågkonto- och 5O-biljett gäller i valfri riktning.

Biljett gäller prisbildande väg och väg med samma eller lägre avstånd.

Biljett som är prisbildad över kortaste järnvägssträcka enligt
Knutpunktstabell (SJF 850.1 avd 5) gäller även annan väg
— i genomgående tåg eller genomgående vagn
— i sovvagn eller liggvagn på del av färdsträckan
— om antalet tågbyten blir lägre
— om man får kortare restid

— om man räknat från tidpunken för avresan kommer fram tidigare än
med tåg över den prisbildande vägen

Anm. Uppehåll medges mellan omvägssträckans gränspunkter endast för
att invänta anslutande tåg/buss.

Biljett gäller för resa över dubbelsträcka eller med annat färdmedel enligt
tabell i SJF 850, art 1.5.6.
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Efter uppehåll vid station på prisbildande väg gäller biljett alternativ res
väg som om biljetten utfärdats från uppehållsstationen.

Två eller flera biljetter som tillsammans bildar en sammanhängande res
väg gäller även for resa över en kortare väg.

Anm. Om SJ biljett används i kombination med Länsbolagens periodkort
vid genomgående resa över gräns for korts giltighetsområde gäller dock
varje biljett efter sina regler.

Biljett för tur- och returresa kan vara utfärdad över olika resvägar for
framresan och för återresan.

Biljett för tur- och returresa i samtrafik med utlandet kan vara utfärdad
med återresa från annan station än framresans bestämmelsestation eller

med återresa till annan station än framresans avresestation.

Vid resa kortare väg — enligt andra stycket denna art — får den resande
tillbaka eventuellt skillnadsbelopp mellan den längre och den kortare vä
gen om anteckning därom gjorts på biljetten.

7  UPPEHÅLL

Obegränsat antal uppehåll får göras utan formaliteter.

Undantag: Uppehåll medges inte på
— biljett till lågpris (RÖD AVGÅNG)
— partibiljett
— 50-biljett
— tågkontobiljett fast enhetsbiljett
— sträcka mellan gränspunkterna for alternativ resväg enligt art 6
— order om inställelse till inskrivningsforrättning
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8  OGILTIG, MAKULERAD, ÄNDRAD FÄRDHANDLING

Biljett eller annan färdhandling som överkorsats är ogiltig. Detsamma gäl
ler färdhandling som rivits sönder eller som genom radering eller på annat
sätt obehörigen ändrats.

Bedömer konduktör å andra sidan att sönderriven eller på annat sätt ska
dad färdhandling inte är obehörigen ändrad, anmodas den resande att
lämna in handlingen på lämplig station för utbyte.

När Sverigekort och årskort vars giltighet gått ut visas upp, skall kortets
framsida tydligt överkorsas (ej fotot!). Kortet återlämnas till den resande,
såvida inte annat framgår av denna artikel.

Vid försök till obehörig användning av färdhandling skall handlingen tas
ifrån den resande och bifogas tågrapporten för åtgärd. Till den resande
överlämnas kvitto. Antingen används "Kvitto på insamlad biljett eller
annan fardhandling", bl 61 515 eller också används baksidan av bl
67 017, "Uppgift till förare/Förutanmälan". Kvittot skall innehålla följan
de uppgifter:
— typ av färdhandling och dess löpnummer
— tågnummer och datum
— tjänstehavarens hemstation samt tumummer.
Exempel: "KVITTO Årskort nr 37184 mottaget Tåg 126, 86-11-03, H
tur 1907".

Blankobiljett kan vara utfärdad att gälla från annan station än utfärdande.
Biljettens påtryckta stationsnamn har i så fall strukits över och ersatts
med den station, varifrån biljetten skall gälla. Detsamma gäller fasta
tilläggsbiljetter, vars pris är oberoende av stationsrelation.

Fast biljett på vilken priset ändrats i samband med taxehöjning är giltig.
Ändrad biljett är också giltig då ändringarna företagits på särskild order
för att undvika omtryckning av en större biljettupplaga, t ex ändringar i
giltighetstiden.

Anteckning om felmärkning stryks när den ej längre är aktuell. Biljetten
märks på nytt vid det felmärkta stället. Det är viktigt att sådan anteckning
makuleras, så att biljetten ej kan missbrukas. Blyertspenna får inte använ
das för makulering.
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Tågklareraren har rätt att enligt givna bestämmelser (jfr Normalvillkor i
järnvägstrafik) utfärda "Meddelande till tågpersonalen," bl 65 113 och på
detta ange färdbiljettens giltighet över annan väg eller under annan tid.
Ändrade föreskrifter om färdbiljetts giltighet kan även lämnas genom på-
teckning på biljetten.

Vid tidsbrist kan tågklarerare muntligen underrätta konduktören om hur
biljetten gäller.

Då resande med ogiltig biljett avvisas på station skall biljetten överlämnas
till tågklareraren eller den tjänsteman, som tar hand om resenären.
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Bestämmelser for vissa grupper
resande och biljettslag
9  BILJETTER FÖR BARN
Barn: till och med det kalenderår den resande fyller 16 år. Åldern vid re-
sans/framresans början är utslagsgivande.
I tveksamma fall skall den resande under resan kunna styrka sin ålder med
pass, ID-kort, skolans legitimationskort eller annan godtagbar handling.
Undantag: Personalbiljett gäller för tjänstemans barn tom det kalenderår
de fyller 18 år.

Barn som fyllt 12 år till och med det kalenderår det fyller 16 år löser
färdbiljett till halvt normal- eller lågpris (röd avgång). Tilläggsbiljetter
samt månadsbiljett löses till fullt pris.
Anm. Vid köp av internationell gruppbiljett i utlandet är barnåldersgrän
serna 4 och 12 år även för svensk sträcka.

Högst två barn som inte fyllt 12 år far utan färdbiljett medfölja vuxen
person (även på biljett för grupp). Detta gäller dock inte för svensk sträc
ka i internationell trafik. För varje barn därutöver eller för barn som fär
das utan vuxen persons sällskap erläggs halvt normal- eller lågpris (röd
avgång) (se även art 12).

Färdbiljett för barn utmärks på något av följande sätt:
— fast biljett påtryckt "Barn" eller "50 %"
— blankobiljett på vilken t ex "Grupp 4/23" (= 4 vuxna, 23 barn) angetts

på kategoriraden
— internationell kupong från vilken den genom ett streck avgränsade

mindre delen klippts bort
— internationell biljett påtecknad "Barn" (eller "Kind", "Child", "En-

fant", "Ragazzo") eller försedd med symboliskt tecken för barn på ra
den för motiv; på sådan biljett är dessutom barnets ålder angiven i
siffror

— vissa på buss sålda biljetter, på vilka rutan 1/2 klippts.

10 PARTIBILJETT

Blanko klippkort gäller för 10 enkla resor i valfri riktning mellan två sta
tioner.

Biljetterna är opersonliga.
Giltighetstiden är 3 månader.
Uppehåll är inte tillåtet.
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Biljetten utfärdas till normalpris — 1 eller 2 klass — enligt gällande taxa
för respektive kategori av resande: vuxen, barn, pensionär, innehavare av
Sverigekort och CSN-kort samt for hund.
Biljett mot kort gäller endast under kortets giltighetstid.
Biljetten säljs inte på tåg.
Partibiljett får inte säljas som biljett till lågpris (röd avgång).

11 50-BILJETTER

50-biljett gäller for 50 enkla resor i valfri riktning i 1 klass. Biljetten säljs
som separata biljetter på avstånd from 100 km. Giltighetstiden är 12
månader.

Uppehåll får inte göras vid resa på 50-biljett.

Biljetterna trycks utan pris. De skall på baksidan vara försedda med kun
dens namn och ev ortsadress. 50-biljett far endast användas for resor på
köparens uppdrag och bekostnad, vilket finns angett på biljetternas baksi
da.

12 MÅNADSBILJETTER

SJ månadsbiljett
Månadsbiljett är personlig. Den gäller for obegränsat antal resor i angiven
relation, under angiven kalendermånad och i angiven klass. På biljetten
markeras om den gäller for herre eller dam. Innehavaren skall ha skrivit
sin namnteckning med bläck- eller kulspetspenna på biljetten.
För regelbundna resor med tåg till vilka krävs särtilläggsbiljett (se art 4)
finns särtillägg per kalendermånad. Som tilläggsbiljett används en
månadsbiljett på vilken angetts "Särtillägg" på raden for bestämmelsesta
tion. I utrymmet for resväg anges "Med tåg i riktning Uppsala" resp
"Med tåg i riktning Stockholm" vilket skall vara understruket med rött.
Fast särtillägg for kalendermånad, typ 46374, förekommer även.

Länskort, regionkort och periodkort (for län eller mindre region)
Genom "Lag om huvudmannaskap fÖr viss kollektiv persontrafik" skall
en särskild länshuvudman — landstinget och kommunerna inom länet
gemensamt — ha ansvar för lokal och regional trafik på landsväg. Huvud
mannens ansvar kan också utsträckas till spårbunden trafik om över
enskommelse träffas med järnvägsföretag om lokal och regional tågtrafik.
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De regionala korten kan gälla — förutom på lokaltåg inom resp region —
även på vissa SJ-tåg i 2 kl (i vissa fall även tåg med obligatorisk
platsreservering). Giltigheten skall framgå av kortet.

Länsbolagens periodkort, rabatt- och kontantbiljetter som gäller på SJ-tåg
berättigar inte till avgiftsfria barn enl art 9. För dessa resor gäller respek
tive länsbolags egna föreskrifter för transport av barn.

Resande som i gränsöverskridande trafik utnyttjar länskort för sträcka
inom länet skall ha SJ biljett från/till den närmast innanför länsgränsen
liggande station, där tåget har annonserat uppehåll. Resenär med länskort
skall vid resa i 1 klass inneha 1 klass färdbiljett till ordinarie eller rabatte-
rat pris om vederbörande är berättigad till rabatt.

13 ÅRSKORT, BILJETTER MOT RABATTKORT

SJ årskort

Årskort är personligt och skall vara försett med innehavarens namnteck
ning och personnummer (de fyra sista siffrorna behöver inte anges) samt
gäller endast med foto.

Kortet är tryckt på vit kartong och har blå ram med blått bottentryck.
Kortet berättigar till
— fri resa med tåg i 1 eller 2 klass på SJ/TGOJ
— fri sittplats i tåg med platsreservering
— 50 % rabatt på avgiften för sovplats i enbäddskupé i SJ/NSB sovvagnar

i Sverige och till/från Oslo, Narvik och Köpenhamn, mellan Oslo och
Köpenhamn.

Årskort for riksdagsledamot
Varje riksdagsledamot har ett personligt årskort. Kortet skall vara försett
med innehavarens namnteckning. Innehavaren skall på begäran kunna
visa upp fotolegitimation. Baksidan är försedd med riksdagens stämpel.
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Kortet berättigar till
— fri resa med tåg i 1 och 2 klass på SJ/TGOJ
— fri sittplats i tåg med platsreservering
— 50 % på avgiften för sovplats i enbäddskupé i SJ/NSB sovvagnar i Sve

rige, till/från Narvik, Oslo och Köpenhamn samt mellan Oslo och
Köpenhamn.

SJ Sverigekort
Kortet är personligt. Det skall vara försett med innehavarens namn (tex
tat), namnteckning och personnummer (de fyra sista siffrorna behöver
inte anges) och gäller endast försett med foto.

Kort som inköpts av statlig myndighet kan vara försett med påskrift eller
stämplat "Endast för tjänsteresa". Denna inskränkning skall inte leda till
några åtgärder i samhand med hiljettkontroll. SJ och dess personal saknar
befogenhet att utöva kontroll av ändamålet med en resa.

Kortet gäller 12 månader och giltighetstiden upphör kl 24 sista
giltighetsdatum.

Biljett mot Sverigekort gäller endast för resa under kortets giltighetstid.

Fast kort, typ 44105
— På SJ och TGOJ tåg i 1 och 2 kl vid köp av enkel och tur och returbil

jett erläggs pris enl tabell för rabatterat normalpris (T5) vid resa på
normalpris och enligt tabell för rabatterat lågpris (röd avgång) (T6) vid
resa på röd avgång.

— Vid köp av partibiljett, 2 klass normalpris, lämnas ytterligare 20 %
rabatt enligt tabell T16.
SNAP- och SMART-biljett är betecknad "Sverigekort". Blanko enhets
biljett, blankobiljett RÖD AVGÅNG och blanko konduktörsbiljett be
tecknas "SVK".

Rabatt lämnas inte på månadsbiljett och platsbiljetter.
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SJ studerandebiljett
Studerandebiljett, 2 klass, gäller mot uppvisande av CSN-kort och fotole
gitimation.
Kortet är personligt. Det skall vara försett med innehavares namn (tex
tat), personnummer och giltighetstid. Av biljettexpedition utfärdat kort
skall dessutom vara försett med säljställets datumstämpel.

CSN-kortet skall visas vid biljettköp och biljettkontroll.

Kortet berättigar till
— för enkel biljett och tur och returbiljett pris med 50 % rabatt enligt

tabell T 3 vid resa på normalpris och enligt tabell T 4 vid resa på
lågpris (röd avgång).

— för partibiljett, 2 klass, ytterligare 20% rabatt enligt tabell T 15 vid
resa på normalpris.

Samtliga slag av biljetter betecknas "STUD".
Biljett mot CSN-kort gäller endast för resa under kortets giltighetstid.
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14 PENSIONÄRSBILJETT

Resande är berättigade till pensionärsrabatt från och med den månad de
fyller 65 år. Rabattberättigade är därutöver personer som enligt svensk lag
om allmän försäkring erhåller
— ålderspension före 65 års ålder
— förtidspension
— sjukbidrag
— handikappersättning
— hustrutillägg.
Ålderspensionär skall kunna styrka åldern vid resan. Övriga rabattberätti
gade skall visa upp "Intyg om behörighet till SJ pensionärsrabatt", bl.
61 411, jämte fotolegitimation eller försäkringsbevis vid biljettköp och
biljettkontroll. Intyget fås hos försäkringskassan. Det utfärdas för kalen
derår och gäller tom januari månad påföljande år. Biljett mot "Intyg om
behörighet till SJ pensionärsrabatt" gäller endast för resa under intygets
giltighetstid.
För enkel biljett och tur och returbiljett erläggs pris enligt tab T 5 vid resa
på normalpris och enligt tab T 6 vid enkel resa på lågpris (röd avgång).
För partibiljett erläggs pris enligt tabell T 16. I kategoriraden anges "P".
SNAP/SMART-biljetter har beteckningen "Pensionär".
Direkta pensionärsbiljetter utfärdade i nordisk trafik har påteckningen
"Pensionär".
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15 GRUPPBILJETT

Biljett för gemensam enkel resa eller tur och returresa.

En grupp kan bestå av vuxna, barn eller både vuxna och barn.

Rabatt lämnas med 25 % på normal- eller lågpris (röd avgång), enligt ta
bell T 7 och T 8. Minsta avgift per person gäller. Avgift skall erläggas för
minst 10 vuxna. För barn erläggs hälften av priset för vuxen. Vid beräk
ning av minsta antal vuxna räknas två barn som en vuxen. En del av
gruppen får vid resa till normalpris prisberäknas i 1 klass och övriga i 2
klass.

För barn under 12 år gäller föreskrifterna i art 9.
Exempel:

Grupp om 4 vuxna + 19 barn, varav 11 under 12 år. Gruppbiljett för 4
vuxna och 12 barn (=avgift för 10 vuxna). De avgiftsfria barnen skall inte
tas upp på biljetten.

Normalt skall inte gruppbiljett säljas på tåg. Rabatten far inte kombineras
med andra rabatter eller kort.

Om blanko enhetsbiljett eller blankobiljett röd avgång används anges på
kategoriraden "Grupp". Efter "Grupp" anges antal vuxna och barn — t ex
"Grupp 4/12" för fyra vuxna och tolv barn.

För resor i grupp utfärdas en gemensam biljett samt kontrollbiljetter för
varje deltagare.
Undantag: Kontrollbiljetter erfordras inte för mindre grupp som reser i
gemensamt utrymme.
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Varje deltagare utom innehavaren av gruppbiljetten skall kunna visa upp
kontrollbiljett vid biljettgranskningen. Innehavare av kontrollbiljett måste
resa med samma tåg som innehavaren av gruppbiljetten. Om deltagare
färdas med annat tåg löses färdbiljett till fullt pris. Resande som förlorat
sin kontrollbiljett får trots detta följa med gruppen. Kontroll sker i detta
fall genom räkning av de resande.
Om särskilda tåglägenheter fastställs används Resplan (bl 61 913) eller
"Platsbeställning fÖr gruppesa", (bl 61 911), i sistnämnda fall med be
styrkt anteckning om reserverat utrymme. På färdbiljettens framsida an
tecknas "Resplan fastställd". Reseledaren skall vid biljettkontrollen visa
upp även resplanen.

Resande med fastställd resplan som färdas med i denna ej angett tåg skall
erlägga prisskillnad.

16 TÅGKONTOBILJETT

För resenärer från företag, institutioner m fl som tecknat avtal med SJ, s k
tågkontokunder, har inrättats fast enhetsbiljett, enkla biljetter i 1 och 2
klass, normalpris som gäller i valfri riktning mellan två stationer.

Giltighetstiden är 3 månader.

Uppehåll är inte tillåtet.

17 RABATT FÖR RESEBYRÅPERSONAL

För tjänsteresor på tåg fÖr anställda på de privata resebyråer i Sverige som
säljer SJ biljetter lämnas 50 % rabatt.

Rabatten gäller på samtliga SJ järnvägslinjer.

Rabatten beräknas på normalpris (T3) eller på lågpris (Röd avgång) (T 4).

Om den resande har Sverigekort lämnas 50 % rabatt på pris enl tab T 5
resp T 6.

Rabatten gäller endast färdbiljetter.

Den resande ska kunna legitimera sig vid biljettviseringen.
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18 MILITÄRBILJETTER

Militär tjänsteresa
Biljett gäller för enkel eller tur- och returresa i 2 klass (normalpris) och 1
klass. Biljett till lågpris utfärdas endast för enkel resa.
Legitimation erfordras inte.
Biljetten är påtecknad "Militär tjänsteresa"
Prisskillnad för övergång till 1 klass, som köps på tåg, skall erläggas utan
rabatt.

Inskrivningsresor
För inskrivningsresor används "Order om inställelse till inskrivnings
förrättning".
Ordern gäller som färdbiljett fram och åter i 2 kl om den nedre rutan är
kryssmarkerad och avstigningstation utskriven. Den gäller för resa från
valfri station till i rutan "Avstigningsstation" angiven station och åter till
valfri station under den längst ner angivna giltighetstiden. Uppehåll under
resa medges inte.

Biljetten gäller inte för resa med City Express.

In- och utryckningsresor
För militära in- och utryckningsresor liksom motsvarande resor för
civilförsvaret resp de vapenfria tjänstepliktiga används "Order om mili
tärtjänstgöring", "Kallelse till civilförsvarsutbildning" och "Kallelse till
vapenfri tjänstgöring". För in- och utryckning vid FN-tjänst gäller "Kallel
se till militärtjänstgöring FN-tjänst", typ 10514. För militära inrycknings
resor gäller även "Krigstjänstgöringsorder" och "Krigsplaceringsorder".
De gäller för resa från valfri station till som "Avstigningsstation" angiven
station och åter från valfri station till valfri station under angiven
giltighetstid.
Anm. Beträffande "Kallelse till civilförsvarsutbildning" gäller istället för
avstigningsstation "inställelseplats".

Färdhandlingarna är giltiga under de två på varandra följande dygn som
angetts i respektive datumrutor. Inryckningsresa får äga rum valfritt antal
dagar före angivet inryckningsdatum. Utryckningsresa skall vara genom
förd inom en vecka efter angivet utryckningsdatum.

Biljetterna gäller inte för resa med City Express.
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Gemensamma bestämmelser

Ovannämnda biljetter gäller också för två genomgående sittplatsreserve-
ringar per ruta i tåg med obligatorisk platsreservering. När platsbiljett
lämnas ut markeras detta på färdbiljetten genom ett kryss på angiven
plats. Resande som stiger på tåg med obligatorisk platsreservering utan att
ha sittplatsbiljett/tågplatsbiljett skall betala tågplatsavgift och i förekom
mande fall tillägg för köp på tåg.

Värnpliktsbiljett
Värnpliktsbiljett säljs enbart på fasta sälj ställen.

Biljetten gäller för enkel eller tur- och returresa i 2 kl, normalpris, för
värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och civilförsvarspliktiga. Biljett till
lågpris utfärdas endast för enkel resa. Prisskillnad för övergång till 1 kl
kan inte lösas. Vid resa i 1 kl skall ny biljett lösas till ordinarie pris.

På SNAP/SMART-biljett anges i texten "Vämpliktsresa". Blanko enhets
biljett och blanko enkel resa RÖD AVGÅNG skall vara påtecknad "Väm
pliktsresa" och första och sista giltighetsdatum (för biljett till röd avgång
tim- och minuttal samt datum).

Resande med värnpliktsbiljett skall vid biljettkontroll som legitimation
visa upp sitt "Vpl-kort" eller "Identitetskort för vpl m fl".
Värnpliktiga som fullgör repetitionsutbildning samt civilförsvarspliktiga
under civilförsvarsutbildning skall i stället visa upp "Order om
militärtjänstgöring", typ 10512 resp "Kallelse till civilförsvarsutbild
ning", typ 10513.

Biljett gäller för resa endast under legitimationens (inkallelseorderns)
giltighetstid.

Utan angiven legitimation är värnpliktsbiljett ogiltig. Ogiltig biljett och
ogiltig/ofullständig legitimation skall insamlas och bifogas tågrapporten.

19 INTERNATIONELLA BILJETTER/KORT

BIJ-biljett, ungdomsresor med Eurotrain, Wasteels, Transalpino och BV
TRÄNS "GG 25"

För ungdom under 26 år finns inrättat speciella internationella rabatter
(BIJ) med tåg. Resan sker med sk BIJ-biljett — en individuell prislös
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biljett i ett omslag tillsammans med en tidtabell. BIJ är en förkortning av
den franska benämningen "Billet Intemational pour Jeune" för studeran
de och ungdom. Dessa ungdomsresor kan endast anordnas av arrangörer
som efter avtal med jämvägsförvaltningama följer fastställda riktlinjer. I
Sverige finns för närvarande endast organisationen TRANS-ALPINO —
representerat av European Youth Travel AB i Stockholm.

BIJ-biljetten gäller i 2 klass och kan endast köpas genom Transalpino och
deras sälj ställen. Övergång till 1 klass medges mot tillägg av skillnaden 1-2
klass normalpris. Åldern (under 26 år) ska kunna styrkas med
fotolegitimation. På SJ får resan företas med valfritt tåg.

Avgift för platsbiljetter erläggs i vanlig ordning. I övrigt gäller de allmän
na föreskrifterna.

Eurailpass/Eurail Flexipass
Eurailpass gäller för obegränsat antal resor med tåg i 1 och 2 kl i de länder
som är uppräknade på biljettens baksida.
I Sverige gäller Eurailpass för resor med SJ/TGOJ tåg - dock inte på SL -
samt dessutom på
~ SJ/DSB farjesträcka Helsingborg—Helsingör
— Stena Line båtsträcka Göteborg—Frederikshavn
— Silja Lines båtsträckor Stockholm—Åbo och Stockholm—Helsingfors

Eurailpass finns med 15, 21 dagars, 1, 2 och 3 månaders giltighet.

Eurail Flexipass finns med 21 dagars giltighet och tillåter 9 resdagar under
perioden.

Biljetten finns dels helt inbakad i plast, dels inbakad i plast men med ett
"fönster" mitt för utrymmet för första och sista giltighetsdatum. Biljett
med "fönster" är avsedd för kund som vid inköpet inte kan fastställa
första giltighetsdatum (open date). Ett cirkelrunt hål i biljetten är avsett
för plombering med snöre vid leverans till sälj ställena och skall inte upp
fattas som en märkning av biljett. Biljetten skall vara försedd med inneha
varens namn, passnummer samt första och sista giltighetsdatum. Biljett
som utfärdats med öppet datum (open date) skall förses med första och
sista giltighetsdatum på den station där resan påbörjas eller av konduktör.
Dag, månad och år antecknas i avsedda rutor, ex 01 06 89 för 1 juni 1989.
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För Flexipass gäller att giltighetstidens första och sista dag skall vara ifyllt
av biljettexp före avresan. Resenären fyller i resdatum med bläck- eller
kulspetspenna i avsedd ruta, före avresan. Kan även ifyllas av konduktö
ren ombord på tåget. Pass skall på begäran kunna visas upp. Utfärdad
biljett är försedd med ett tilläggsblad. Detta skall kompletteras av station
enligt ovan och förses med datumstämpel. Tilläggsbladet frånskiljs och
lämnas till den resande att visas upp vid kontroll. Konduktör som
kompletterar tilläggsbladet skall i datumrutan ange bokstaven S, tågnr,
datum och egen signatur. Expeditionsavgift, se kortets baksida för belopp
i US dollar, omräkna efter inväxelkursen och ta ut avgiften i SEK på
konduktörsbiljett med angivande av "Eurail" vid "Andra avgifter". Att
expeditionsavgift ska tas ut då tilläggsbladet kompletteras ombord på tåg
finns tryckt på Eurorailpasskortets baksida.
Anm. Första giltighetsdatum far ej införas på biljetten senare än 6 måna
der efter det datum, som på biljettens baksida angetts som datum för
utfärdandet.

Den resande måste avsluta resan med ett tåg som enligt tidtabellen når
hans bestämmelsestation senast kl 24 sista giltighetsdagen. Förlängning av
giltighetstiden medges inte.

Avgift för platsbiljetter erläggs i vanlig ordning, även City Expresstillägg.

För ändring och utbyte av felaktigt utfärdad biljett samt — under vissa
förutsättningar — för köp av biljett skall hänvisning ske till biljett expedi
tionen (kassa 19) Stockholm C (Swedish State Railways, Ticket Office,
Stockholm Central Station).

Eurailpass/minigroup
Två typer av minigrupper (biljetter utfärdas endast utanför Europa) med
15 dagars giltighet finns:
— det ena, för 2 personer (gäller endast 01.10.88-31.03.89 och

1.10.89-31.03.90)
— det andra, för 3 personer och flera.
Var och en har ett Eurailpass med stämpel "This pass is valid only if
presented with the control voncher". Denna "control voncher" innehåller
samtliga namn och Eurailpass nr.
"Minigruppen" måste resa tillsammans hela tiden.
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Eurailtarif

Eurailtarif är en på TCV baserad biljett. Biljetten finns i 1 och 2 klass. För
resor enligt Eurailtarif används for individuella resor internationell
kupongbiljett och for gruppresor en särskild gruppbiljett.
Avgift för platsbiljetter erläggs i vanlig ordning, även City Expresstillägg.

Eurail Youthpass

Eurail Youthpass säljs till personer som på biljettens första giltighetsdag
är under 26 år.

Biljetten gäller under 1 eller 2 månader for obegränsat antal resor med tåg
i 2 kl i Sverige och de övriga länder som är uppräknade på biljettens
baksida. Den gäller i övrigt med de färdmedel och trafikfÖretag som
Eurailpass gäller till.

Eurail Youthpass är helt plastinbakad och på framsidan försedd med
första och sista giltighetsdatum, uppgift om innehavarens namn och
passnummer.

Vid resa i 1 kl erläggs ordinarie prisskillnad mellan avgiften i 2 klass
normalpris och 1 kl for sträckan ifråga.

Avgift för platsbiljetter erläggs i vanlig ordning, även City Expresstillägg.

I övrigt gäller i tillämpliga delar föreskrifterna om Eurailpass.

Varje person som uppvisar ett kort
— som har utfärdats for annan person
— vars giltighetstid har gått ut
— på vilket raderingar eller överstrykningar gjorts
anses vara utan biljett. Kortet anses förverkat. Det samlas in av konduk
tören och bifogas tågrapporten for vidarebefordran till PMF-Huvudkon-
toret Stockholm. Ett bötesbelopp av 300:- SEK, samt kostnad för färdbil
jett skall erläggas av resenären.

Inter-Railkort for ungdom
Inter-Railkort säljs till person som på kortets första giltighetsdag är under
26 år. Kortet är personligt, skall vara försett med innehavarens namnteck
ning på avsedd plats på framsidan och gäller endast tillsammans med
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kompletterande TCV-kupong och pass eller annan fullgod fotolegitima
tion. Innehavare av Inter-Railkort som vid biljettkontroll i tåg inte kan
styrka sin identitet eller saknar kompletterande TCV-kupong skall erlägga
ordinarie biljettavgift för den sträcka vederbörande färdas med tåget. Om
kortet saknas anses den resande vara utan giltig biljett. Enbart FICHET/
köpbevis eller TCV-kupongen gäller ej som fardhandling.

Kortets giltighetstid är 1 månad. Biljetter utfärdade mot kortet gäller 3
dagar fore och 3 dagar efter kortets giltighetstid.

Inter-Railkort sålda i Sverige berättigar till 50 % rabatt på normalpriset i
2 kl på svenska järnvägssträckor, dock ej SL-sträckor, samt på
— färjesträckorna Helsingborg F—Helsingborg gr och Trelleborg—Sas

snitz gr
— TT-Line båtsträcka Trelleborg—Lubeck-Travemiinde Hafen
— Silja Lines båtsträckor Stockholm—Åbo och Stockholm—Helsingfors
— Stena Line båtsträcka Göteborg—Frederikshavn
Anm. 1 Maximipris gäller för anslutningsbiljett till gränspunkt.
Anm. 2 Kortet gäller ej på SJ bussar.
Anm. 3 Utländska kort som förlorats i Sverige kan ersättas med nytt kort
utfärdat i Sverige med samma giltighet som det tidigare kortet. Detta ska
då vara noterat på sista sidan i den tomma rutan med "Duplicata de la
carte... (land) nr... (t ex SNCF No 000) och även ändrat på näst sista
sidan om fri fard på SJ sträckor. På sidan 1 skall "Sverige" vara ändrat till
det ursprungliga sälj landet.

På utländska sträckor berättigar kort sålda i Sverige till 100% rabatt.

Kort sålda utomlands berättigar till 100 % rabatt på ovan angivna tåg-,
farje- och båtsträckor utom på
— TT-Line båtsträcka Trelleborg—Lubeck-Travemiinde
— Silja Lines båtsträckor Stockholm—Åbo och Stockholm—Helsingfors
— Stena Line båtsträcka Göteborg—Frederikshavn
där 50 % rabatt tillämpas.

Avgift för platsbiljetter erläggs i vanlig ordning.

Vid resa i 1 kl erläggs ordinarie prisskillnad.
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Före varje resa skall innehavaren på tilläggsblad, inhäftat i kortet eller
separat, ange resdatum och aktuell sträcka. Om så ej skett skall konduktö
ren anmoda den resande att göra detta.

Kortet märks i kontrollrutan längst till vänster vid angiven sträcka.

Varje person som uppvisar ett kort
— som har utfärdats for annan person

— vars giltighetstid har gått ut (se dock andra stycket, denna art)
— på vilket raderingar eller överstrykningar gjorts
— och inte kan uppvisa identitetskort eller gällande pass, vars nummer
finns angivet på kortet
— som erhållits på bedrägligt sätt
anses vara utan biljett. Kortet anses förverkat. Det samlas in av konduk
tören och bifogas tågrapporten.
Uppvisar resenär rabatterad biljett kategoribetecknad "IRnr " men
saknar kortet skall prisskillnad lösas till fullt pris.

Varje person som uppvisar ett kort men ej kan visa upp en kompletteran
de TCV-kupong anses vara utan biljett. Biljettavgift, för den sträcka ve
derbörande färdas med tåget, skall erläggas och den resande hänvisas till
biljettexpedition for utredning.

"Inter-Rail plus båt"
Samma giltighet och förmåner som det vanliga Inter-Railkortet plus att
det även gäller for obegränsade resor på följande båtlinjer:
Sverige-Finland:
Sverige-Danmark:
Italien-Grekland:

Frankrike-Irland:

Spanien:

Stockholm-Abo

Göteborg-Frederikshavn
Brindisi-Korfu

Brindisi-Igoumenitsa
Brindisi-Patras

Le Havre/Cherbourg-Rosslare
Le Havre-Cork

Algeciras-T anger/Ceuta
Barcelona-Mallorca/Mahon

Barcelona-Ibiza

V alencia-Mallorca

Valencia-Ibiza

Melilla-Almeria/Malaga

(Silja Line)
(Stena Line)

ADN/HML

}ic line

Tras-

mediterranea
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Rabatterad biljett på svensk sträcka är kategoribetecknad "IR båt nr...

RAIL EUROP S (RES) - internationellt rabattkort for pensionärer.
Direkta biljetter med pensionärsrabatt i de flesta europeiska länder kan
utfärdas mot rabattkort for pensionärer, RAIL EUROP S, förkortat till
RES-kort.

Rätt till RES-kortet har personer som fyllt 60 år under förutsättning att de
har ett nationellt rabattkort som gäller i eget land (land där de är fast
bosatta).

SJ har inrättat ett sådant kort, SJ SENIORKORT, typ 99302. I Sverige
utfärdas de båda korten samtidigt. De är giltiga ett år. SJ SENIORKORT
lämnas ut utan avgift till berättigade personer vid köp av RES-kort till ett
pris av SEK 50:-.

Med korten kan rabatterade biljetter i 1 och 2 klass och på vissa båtsträc
kor köpas.

På svensk sträcka lämnas 30 % rabatt på normalpriset (fÖr resa alla da
gar). Tilläggsavgifter fÖr sitt-, ligg- och sovplatser betalas till fullt pris.

Färdbiljetter gäller 2 månader. På samtliga deltagande förvaltningars
sträckor gäller utfärdade biljetter fÖr resa alla dagar.

RES-kortet liksom SJ SENIORKORT (och även de andra ländernas
nationella rabattkort fÖr pensionärer) är personliga och får inte överlåtas.
RES-kortet gäller endast om det nationella kortets nummer antecknats på
detsamma. Kortet skall vid anmodan uppvisas vid biljettkontrollen. Den
resande skall även vid begäran kunna styrka sin identitet och ålder.

Som resande utan giltig biljett anses person
— som inte är berättigad till innehav av korten
— som inte kan uppvisa korten vid biljettkontrollen.

Återbetalning av avgiften för RES-kort medges inte. Vid förlust eller stöld
av RES-kort utlämnas ej ersättningskort och medges ej återbetalning.
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Mot uppvisande av korten utfärdas
— direkta internationella biljetter,
— lokala biljetter för deltagande transportföretags sträckor.

Blanko kupongbiljetter utfärdas för direkta internationella biljettsträckor
och för lokala sträckor utanför Sverige.

Observera! Rabatterad biljett för enbart svensk järnvägssträcka kan inte
utfårdas mot RES-kort köpt i Sverige. Mot Res-kort utfärdat av de andra
deltagande järnvägarna kan däremot lokal biljett utfärdas även i Sverige.

I utrymmet "Motiv" på kupongen införes "RES" och i utrymmet "Ra
batt" procentsatserna och beteckningarna för de länder som ingår i biljet
ten.

För lokala svenska sträckor (ej sträckor till och från gränspunkter) utfär
das svensk blankobiljett, typ 10005, som kryssas i ruta "Enkel" resp "tur
0 retur" och kategoribetecknas "RES".

För lokal svensk sträcka till eller från gränspunkt utfärdas internationell
blankokupong för enkel resa eller fram- och återresa, typ 30001. I utrym
met "Rabatt" på kupongen införs "S 30%" och vid "Motiv" anges
"RES".

Biljetter som utfärdas mot RES-kort har samma giltighetstid som biljetter
1 internationell trafik resp lokal trafik. Giltighetstiden får dock inte över
skrida den giltighetstid som är påförd RES-kort.Utlöper giltighetstiden för
RES-kortet före 2-månaders giltighetstiden för biljetten, skall på omslaget
texten "2 månader" strykas och ersättas av "Gäller tom
(sista giltighetsdagen för RES-kortet). Påteckningens lydelse på engelska,
franska och tyska:
"Valid until ".

"Valable jusqu'au ".
"Giiltig bis ".

Övergång till högre klass och resa längre väg medges. Prisskillnaden
beräknas mellan de rabatterade priserna.



SJ SJF 880.8 35

Nordturist med tåg
Biljetten är personlig, skall vara försedd med innehavarens namnteckning
på avsedd plats på biljettomslagets första sida och gäller som biljett först
sedan en TCV-kupong för enkel resa häftats in omedelbart efter omslagets
sid 2. Dessutom krävs fullgod fotolegitimation. Innehavare av Nordturist-
biljett som vid biljettkontroll i tåg inte kan styrka sin identitet enligt ovan
skall erlägga ordinarie biljettavgift för den sträcka vederbörande färdas
med tåget.

Biljettens giltighetstid är 21 dagar och finns i 2 eller 1 klass. Den kan inte
förlängas. Första och sista giltighetsdagen anges på omslagets första sida.

Biljetten berättigar till obegränsat antal resor med tåg i angiven klass un
der giltighetstiden på SJ/TGOJ — dock inte med tåg i Storstockholms
Lokaltrafik, SL — samt på de danska, finska och norska statsbanorna.
Biljetten gäller dessutom på SJ/DSB färjesträcka Helsingborg—Helsingör,
på DSB inländska färjesträckor, färjesträckan Rodby Faerge — Puttgarden
Mitte See, båtlinjerna Göteborg — Frederikshavn (Stena Line), Stockholm
— Åbo (Silja Line), Kristiansand — Hirtshals (Fred Oisen Lines/KDS)
samt på NSB-bussträcka Trondheim — Storlien eller omvänt samt på båt/
bussträckan Halden/Sarpsborg — Strömstad.

På följande sträckor lämnas 50 % rabatt:
— Stockholm — Helsingfors (Silja Line)
— Hirtshals — Hjorring (Hjorring Privatbaner).
— Kobenhavn Havnegade — Malmö Skeppsbron (DS0 flygbåt)
— Kobenhavn — Oslo (DFDS, vilfåtölj)
— Umeå — Vasa (Vasabåtama AB)
— Lubeck — Travemiinde — Trelleborg (TT-Line)

Avgift för platsbiljetter erläggs i vanlig ordning.

Vid övergång till resa i 1 kl erläggs ordinarie prisskillnad.
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Den i omslaget inhäftade TCV-kupongen kontrollmärkes i nedre kanten
vid den första biljettkontrollen. När kupongen är kontrollmärkt en gång
görs ingen ytterligare märkning vid senare biljettkontroll.

Varje person som uppvisar biljett
— som har utfärdats för annan person
— vars giltighetstid har gått ut
— på vilken raderingar eller överstrykningar gjorts
anses vara utan biljett. Biljetten anses förverkad. Den samlas in av
konduktören och bifogas tågrapporten.

20 SPECIALBILJETTER, SPECIALRESOR

Arrangemangsresor
Arrangemangsresor av olika slag ordnas med ordinarie tåg eller extratåg.
Särskild order utfärdas för varje resa. Den innehåller uppgifter om t ex
resdagar, tåglägenheter, vilka biljetter som skall användas och om resgods
får polletteras eller ej.

Om särskilda biljetter betecknade "Specialresa" inte tryckts används an
tingen SNAP/SMART-biljetter, fasta enhetsbiljetter eller blankobiljetter.
Giltighetstiden skall vara angiven på biljetten eller särskild vid biljetten
fastnitad resplan (bl. 61 914 och 61 915).

21 BILJETTER FÖR GRUPPRESOR I INTERNATIONELL
TRAFIK.

För resor med rabatt i grupp i samtrafik med utlandet utfärdas en gemen
sam biljett "Internationell gruppbiljett", typ 31050, samt kontrollbiljetter
för varje deltagare.

Varje deltagare utom innehavaren av gruppbiljetten skall kunna visa upp
kontrollbiljett vid biljettgranskningen. Innehavare av kontrollbiljett måste
resa med samma tåg som innehavaren av gruppbiljetten. Om deltagare
färdas med annat tåg löses färdbiljett till fullt pris. Resande som förlorat
sin kontrollbiljett får trots detta följa med gruppen. Kontroll sker i detta
fall genom räkning av de resande.
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Om individuella biljetter används för både fram- och återresa utfärdas
bladbiljetter eller kuponger försedda med en stjärna.

För varje sällskaps- eller gruppresa finns i regel reseledare. Om gemensam
biljett utfärdats har reseledaren denna. Reseledaren är antingen upptagen
på den gemensamma biljetten eller har biljett i den klass där huvuddelen
av gruppen reser.

För gruppresor kan särskilt utrymme vara reserverat. De resande har i
regel fått skriftlig uppgift om vilka platser som reserverats. I samtrafik
med utlandet samt i tåg med endast reserverade platser tas alltid avgift ut.

För anslutningsresa kan biljett till rabatterat pris säljas till station varifrån
innehavaren skall delta i sällskaps- eller gruppresa.

1 nordisk trafik erhåller 2—9 personer och i trafik med Västtyskland minst
2 vuxna + 1 barn och högst 5 vuxna + 1 barn vid gemensam resa (biljett
utfärdad i Västtyskland) i 2 klass minigrupprabatt.
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22 ABONNEMANG AV VAGN ELLER VAGNSAVDELNING

Vid abonnemang av hel vagn fastställes priset av Ao marknadschef enligt
beslut i varje särskilt fall.

Vid abonnemang av kupé eller hel avdelning erläggs alltid avgift för
samtliga platser i kupén/avdelningen.

Abonnerat utrymme utmärks med "Reserverad", bl. 68 018.

För resande i abonnerat utrymme gäller vissa lättnader ifråga om förtä
ring av rusdrycker, jfr art 6.2.

Lediga platser i abonnerat utrymme får inte upplåtas åt andra resande.

23 BILJETTER I SAMTRAFIK, ALTERNATIV GILTIGHET
TÅG/BUSS OCH KASSAAPPARATBILJETTER

Biljetter i samtrafik tåg/buss
Enligt vägföreskrift på biljett kan den gälla för fard delvis med buss och
delvis med tåg (samtrafik). Vid resa med SJ tåg gäller Statens Järnvägars
föreskrifter.

Se vidare SJ Persontaxa, SJF 850, avd C resp S1/S3.

Alternativ giltighet tåg/SJ expressbuss/veckoslutsbuss
När hela resan

företas med tåg eller med SJ expressbuss/veckoslutsbuss gäller biljett en
dast till det färdmedel till vilket den blivit löst.

Expressbussbiljett tur och retur gäller för återresa med tåg i 2 klass.
Biljett till veckoslutsbuss gäller inte alternativt.
Tågbiljett gäller inte på expressbuss och veckoslutsbuss (se dock SJ
tågbusstrafik).
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Alternativ giltighet tåg/Länstrafiks buss/tåg
I MLT-trafik gäller SJ tågbiljett för resa med buss sålunda.

När hela resan avses företas med tåg eller med länsbolagets buss gäller
biljett endast till det färdmedel till vilket den blivit löst.

SJ årskort, svensk enkel, tur och retur- och partibiljett till och från station
utanför M-län gäller på buss vid byte av färdmedel i samma riktning i
följande relationer (båda riktningarna):

Ängelholm-Helsingborg, Helsingborg-Landskrona, Malmö-Trelleborg,
Malmö-Svedala-Ystad (linje 330) och Lund-Svedala-Ystad (linje 335).
På sistnämnda två linjer gäller även biljett utställd mellan stationer inom
M-län.

Biljett mellan Landskrona och Hässleholm ob resp Halmstad ob
samtrafiktaxerad över Lund samt SJ årskort gäller även för resa med buss
Landskrona-Helsingborg och tåg till resp från Helsingborg C/F.

Internationell biljett (direkt biljett eller i utlandet utfärdad lokal biljett)
gäller på buss i följande relationer (båda riktningarna):
Helsingborg-Ängelholm, Trelleborg-Malmö, Malmö-Svedala-Ystad (lin
je 330) och Lund-Svedala-Ystad (linje 335). På sistnämnda två linjer
gäller biljett utställd mellan stationer inom M-län.

Månadsbiljett gäller ej på buss.

I KLT-L-trafik gäller tågbiljett för resa med buss sålunda:

SJ årskort, svensk enkel, tur och retur- och partibiljett gäller på buss vid
byte av färdmedel i samma riktning i följande relationer:
Ängelholm-Helsingborg, Ängelholm-Åstorp, Ängelholm-Klippan och
Kristianstad-(Sölvesborg) tur 596.

I BL-trafik gäller tågbiljett för resa med buss sålunda:

Tågbiljetter gäller (Kristianstad-)Sölvesborg-Karlskrona i tur 596. I ex
pressbuss Karlskrona-Kristianstad gäller tågbiljett enbart vid byte av
färdmedel.
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I KKK-trafik gäller tågbiljett för resa med buss sålunda:

SJ årskort, svensk enkel, tur och retur samt partibiljett gäller på buss vid
byte av färdmedel i samma riktning i följande relationer:

Alvesta-Växjö. Alvesta-Rydaholm-(Vämamo), (endast genomgående tu
rer).

I KLT-H-trafik gäller tågbiljett för resa med buss sålunda:
Tågbiljett mellan å ena sidan Vimmerby och å andra sidan stationer
bortom Nässjö utfärdade via Hultsfred gäller även med KLT-H buss Vim
merby- Nässjö.

Samtrafiksbiljett mellan Västervik och stationer bortom Nässjö utfärdade
för resa med buss Västervik-Nässjö och tåg från Nässjö (eller omvänt) gäller
vid direkt resa även med buss Västervik-Hultsfred, tåg Hultsfred-Nässjö.

I ÄLAB-trafik gäller tågbiljett för resa med buss sålunda:
Biljett mellan Grästorp och bortom och Trollhättan via Öxnered gäller på
buss mellan Vänersborg och Trollhättan.

Biljett från Vänersborg och Vargön till eller via Göteborg gäller med buss
Vänersborg/Vargön-Trollhättan vid resa med tåg 465.

Biljett via Borås till/från Fritsla-Horred gäller på buss Borås-Horred och
omvänt.

I GBL-trafik gäller tågbiljett för resa med buss sålunda:
Biljett via Göteborg och via Uddevalla gäller även med Länstrafikens bus
sar Göteborg-Uddevalla-Munkedal-Strömstad.

I JLT-trajik gäller SJ och JLT tågbiljetter sålunda:
SJ Årskort gäller på JLT tåg Jönköping-Vaggeryd och Nässjö-Åseda. SJ
biljetter gäller alternativt på JLT tåg Vaggeryd-Vämamo och JLT biljet
ter på SJ tåg på samma sträcka.

I SLT-trafik gäller tågbiljett för resa med buss sålunda:
Biljett till och från Strängnäs med genomgående taxering via Åkers
Styckebruk gäller för resa med SLT-buss Åkers Styckebruk-Strängnäs. Lo
kala tågbiljetter får inte utfärdas för enbart denna sträcka.



SJ SJF 880.8 41

SJ enkla och tur och returbiljetter samt följande rabatterade biljetter gäl
ler:

- vämpliktsbiljett
- 50-biljett
- pensionärsbiljett
- SJ studerandebiljett

Biljett till eller från Nyköping C och Oxelösund gäller på SLT bussar på
följande linjer:
Katrineholm-Nyköping
Flen-Nyköping
Nyköping-Oxelösund. På sträckan Nyköping-Oxelösund gäller dock ej
direkta tågbiljetter till/från Södertälje och bortom. På nämnda sträcka
gäller ej heller SJ årskort.

I ÖLR-trafik gäller tågbiljetter sålunda:
- tågbiljett till/från Fellingsbro via Frövi ob ri Örebro, Skinnskatteberg
och Lindesberg gäller även på bussturerna Fellingsbro-Frövi-Fellingsbro
(från Fellingsbro 1030 M-F, 1225 M-F och 1625 M-F, S samt från Frövi
0900 M-F, 1105 M-F och 1305 M-F)

- tågbiljett till/från Lindesberg och Kopparberg via Frövi gäller även via
buss till/från Örebro (från Örebro 1435 M-F, 2050 M-F, S samt från Kop
parberg 0535 M-F, 1130 M-F).

I VL-trafik gäller tågbiljetter sålunda:
- tågbiljett mellan och via Sala och Västerås gäller även på buss Sa
la-Västerås-Sala (fr Sala 2200 M-F, S fr Västerås 2105)

- tågbiljett till och från samt via linjen Västerås-Kolbäck-Köping-Arboga
gäller alternativt även på VL:s bussar (från Västerås 0910 M-F, 1710 M-F
och 2040 M-F samt från Arboga 0600 M-F, 1545 M-F resp Köping 0800
M-F).

I VTAB-trafik gäller tågbiljetter sålunda:
- tågbiljett från Torsby till station bortom Sunne gäller på buss Torsby-
Sunne i anslutning till tåg 3075 från Sunne Ti-F.
- tågbiljett till Torsby från station bortom Sunne gäller på buss Sunne-
Torsby i anslutning från tåg 3086 till Sunne M—To

- tågbiljett från Arvika, Högboda och Fagerås till Kil och bortom gäller på
buss Arvika-Kil i anslutning till tåg 3122 M-F.
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I X-trafik gäller tågbiljetter sålunda:
- med bussen Söderhamn-Gävle med anslutning till tåg 27 med avgång
från Gävle kl 06.50 till Stockholm

- med bussar på sträckan Gävle-Sandviken-Gävle.

SJ Tågbuss-trafik

Halmstad-Helsingborg-Helsingör-Kastrup
Tågtrafiken på sträckan Halmstad-Ängelholm-Helsingborg F komplette
ras med tågbusstrafik.
SJ tågtaxa inkl alla rabatter och kort tillämpas på svenska sträckor för
såväl lokala resor med buss som för biljetter med genomgående pris.
Omstigning från tåg till buss eller omvänt får ske på samtliga
uppehållsstationer.

Karlskrona-Emmaboda och Alvesta- Växjö
Tågtrafiken på sträckan Karlskrona-Emmaboda och Alvesta-Växjö kom
pletteras med tågbusstrafik på väg.
SJ tågtaxa inkl alla rabatter och kort tillämpas såväl för lokala resor med
buss som för biljetter med genomgående pris.
Omstigning från tåg till buss eller omvänt far ske på tågbussarnas utgångs-
och slutstationer.

Göteborg-Borås.
Tågtrafiken på sträckan Göteborg-Borås kompletteras med tågbuss-trafik
på väg.
SJ tågtaxa tillämpas såväl för lokala resor med buss som för biljetter med
genomgående prisberäkning.

Karlstad-Mellerud- Vänersborg.
SJ tagtaxa inkl alla rabatter och kort kan tillämpas såväl för lokala resor
med buss som för biljetter med genomgående pris på de bussturer som
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kompletterar tågtrafiken (buss i anslutning till tåg 726 samt från tåg 67, i
Karlstad).

Bokning av plats för bussresan skall ej ske.

Stockholm-Norrköping.
SJ tågtaxa inkl alla rabatter och kort tillämpas på expressbusslinje 835,
sträckan Stockholm-Norrköping, såväl för lokala resor med buss som för
biljetter med genomgående pris.

Omstigning från tåg till buss eller omvänt får ske i Stockholm, Södertälje,
Nyköping och Norrköping.

Linköping-Norrköping-Nyköping-Södertälje-Stockholm
Tågtrafiken på sträckan Linköping-Stockholm kompletteras med tågbuss
trafik på väg. M-F från Linköping och Ti-L från Stockholm. SJ tågtaxa
inkl alla rabatter och kort tillämpas såväl för lokala resor med buss som
för biljetter med genomgående pris.
Omstigning från tåg till buss eller omvänt får ske på alla berörda statio
ner. Bokning av plats för bussresa skall ej ske. För resa med natturen från
Stockholm mot Linköping skall särtillägg, 15 kr, erläggas - oavsett sträcka
och den resandes ålder - vid resa såväl lokalt med bussen som på biljett
med genomgående prisberäkning.
Särtillägg skall dock inte tas ut vid resa på vämpliktsbiljett, SJ årskort och
årskort för riksdagsledamot samt på internationell biljett.

Stockholm- Uppsala
Tågtrafiken på sträckan Stockholm-Uppsala kompletteras nattetid vid
veckosluten med tågbusstrafik på väg. Trafik upprätthålles natt mot lör
dag och natt mot söndag.
SJ tågtaxa inkl alla rabatter och kort tillämpas såväl för lokala resor med
buss som för biljetter med genomgående pris. Bokning av plats för bussre
san skall ej ske.

Särtillägg, 15 kr, oavsett den resandes ålder (särtillägg för kalendermånad
gäller) skall erläggas vid såväl lokal resa på sträckan som vid resa på biljett
med genomgående prisberäkning.
Särtillägg skall dock inte tas ut vid resa på värnpliktsbiljett, SJ årskort och
årskort för riksdagsledamot samt på internationell biljett.
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Stockholm- Västerås

Tågtrafiken på sträckan Stockholm-Västerås kompletteras med tågbuss
trafik på väg enligt följande två alternativ:
1) M-F från Västerås och natt mot Ti-F från Stockholm. SJ tågtaxa inkl
alla rabatter och kort tillämpas såväl for lokala resor med buss som for
biljetter med genomgående pris. Bokning av plats for bussresan skall ej
ske.

2) LR från Västerås och natt mot LSR från Stockholm. Uppehåll görs
även i Bålsta. Biljett till och från Bålsta säljs endast på bussen. SJ tågtaxa
inkl alla rabatter och kort tillämpas såväl for lokala resor med buss som
for biljetter med genomgående pris. Bokning av plats for bussresan skall ej
ske.

Särtillägg, 15 kr, oavsett den resandes ålder skall erläggas vid såväl lokal
resa på sträckan som vid resa på biljett med genomgående prisberäkning.
Särtillägg tas dock inte ut vid resa på värnpliktsbiljett, SJ årskort och
årskort for riksdagsledamot samt på internationell biljett.

Stockholm-Eskilstuna

Tågtrafiken på sträckan Stockholm-Eskilstuna kompletteras med tågbuss
trafik på väg. SJ tågtaxa inkl alla rabatter och kort tillämpas såväl for
lokala resor med buss som for biljetter med genomgående pris. Kommun
kort (Strängnäs kommun) for sträckan Strängnäs-Stockholm gäller på
bussarna. Bokning av plats for bussresan skall ej ske.

Falun-Borlänge-Sala-Uppsala-Stockholm
Tågtrafiken på sträckan Falun-Stockholm kompletteras måndagar med
tåg-busstrafik på väg.
SJ tågtaxa inkl alla rabatter och kort tillämpas såväl för lokala resor med
buss som för biljetter med genomgående pris. Lågpristaxa skall tillämpas
för hela bussträckan trots att bussen avgår från Falun före kl 5.
Omstigning från tåg till buss eller omvänt får ske på alla berörda statio
ner. Bokning av plats for bussresan skall ej ske.

Kassaapparatbiljetter
På kassaapparatbiljett är de platser mellan vilka biljetten gäller angivna
med hållplatsnamn och nummer.
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Biljettslag anges på kassaapparatbiljetter med bokstavsbeteckningar:

E = enkel biljett
HE eller e = enkel biljett till halvt pris
R = tur och returbiljett
HR eller r = tur och returbiljett till halvt pris
T = tilläggsavgift (prisskillnad)

Rg = avgift för gods, handresgods, cyklar m

På kassaapparat där beteckningen Rg inte finns anges T för gods, handres
gods, cyklar m m.




