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Din guide till kollektivtrafiken

Prishöjning
5 januari
Den 5 januari höjer Västtrafik
biljettpriserna. I genomsnitt
höjs priserna med 5,9 procent.
Periodkorten höjs i snitt med 6,7
procent, kontoresorna med 4,3
procent och enkelbiljetter med
4,2 procent.
Prisjusteringen innebär att en
kontoladdning från den 5 januari
kommer att kosta 19,40 kronor
(18,60 kronor i dag), en enkelbiljett
25 kronor (24 kronor i dag) och ett
periodkort 545 kronor (505 kronor
i dag). Samtliga exempel avser en
vuxen som reser inom Göteborgs
kommun.
Orsaken till prishöjningen är
ökade kostnader för att utföra
trafiken.

Underlättar resandet. Jonas Sohtell, vd, och Johan Kalin, affärsområdeschef, på Essiq har varit delaktiga i utvecklingen av appen Reskompis för den som behöver extra stöd under sin resa
med kollektivtrafiken. 
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– med 5-resorskortet
kan du åka in och
fika. Flera gånger.
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Enklare och tryggare att resa
på egen hand med ny app
Få löpande instruktioner, påminnelser och övervakning med ”Reskompis”
Med hjälp av den nya appen
”Reskompis” kan den som har
svårt att klara av att resa på
egen hand få instruktioner
steg för steg. Du kan också
koppla appen till en verklig
vän som övervakar resan och
ser i sin mobil hur långt du har
kommit.
Reskompis är utvecklad av teknikkonsultföretaget Essiq och är ett
verktyg för att förenkla resor i kollektivtrafiken.

fakta
Kan ta längre tid att förstå
*Kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till
exempel ta emot, bearbeta och förmedla
information, vilket betyder att det krävs
längre tid att förstå och lära sig saker.

– Den nya appen vänder sig framför allt till personer med kognitiv
funktionsnedsättning* som exempelvis Asperger, ADHD eller Downs
syndrom. Men även äldre människor, barn och anhöriga som vill ha
koll på sina familjemedlemmars resor är viktiga målgrupper, säger Jonas Sohtell.

ett meddelande om det och nya instruktioner skickas till barnet, säger
Jonas Sohtell.
Som förälder eller anhörig till någon med särskilda behov kan man
också planera och skicka en resa till
den som ska utföra resan. Sedan
kan man övervaka resan i realtid
när den genomförs.

Talar om när man ska gå av

Instrueras under resan

För anhöriga till barn och äldre
människor kommer appen att bli en
stor trygghet. Det går att övervaka
flera familjemedlemmar samtidigt
och den som vill ha en övervakare
skickar en inbjudan via sin egen
”Reskompis-app”.
– Vi hoppas att föräldrar kan bli
lugnare av att veta exakt var barnen
befinner sig. Reskompis påminner
om när man ska gå till hållplatsen
och talar om när man ska kliva av
bussen. Går barnet av vid fel hållplats eller åker med fel buss får man

I ”Reskompis” kan man även lägga
in återkommande resrutter som till
exempel ”hem”, ”fritids” eller andra
fritidsaktiviteter och en påminnelse
som skickas i god tid innan aktiviteten startar.
Man kan anpassa appen till användaren och till exempel lägga in
hur snabbt eller långsamt man går.
Alla sorters notisformer kan användas för att ge instruktioner under resans gång som röstmeddelande, vibration och textmeddelanden.
– Det finns också instruktionsfil-

mer på nätet och i appen där man
kan lära sig hur appen fungerar, säger Johan Kalin.
Men reskompis är bra för alla som
vill ha ett enkelt och användarvänligt planeringsverktyg för sina resor
med kollektivtrafiken.
– Appen är gjord för att vara attraktiv för alla. Vi har arbetat med
referensgrupper i ett mycket tidigt
skede för att få appen så intuitiv och
användarvänlig som möjligt. Den
har också ett enkelt gränssnitt för så
bra läsbarhet som möjligt.
För att appen ska fungera måste
naturligtvis internetuppkopplingen
och gps-mottagningen fungera, något som det ibland blir problem med
ombord på tåg och som då användaren får ta med i beräkningen.
Göteborg blir först i Sverige med
appen och den finns att ladda ned
gratis i appstore för Iphone med
IOS7.
Erica Holm

