
VR sänker priserna 

Det blir billigare att åka tåg. VR meddelar att bolaget sänker biljettpriserna med ungefär 
en fjärdedel. Storleken på prissänkningen varierar beroende på vilken rutt man åker. 

VR:s nya prismodell medför förmånliga priser även på de linjer på vilka det inte erbjudits VR:s 
förmånliga kampanjpriser under den senaste tiden. 

Också priset för en pensionärsbiljett sjunker, men inte lika mycket. Det har fått pensionärernas 
organisationer att reagera.

- Det här är inte färdigt tänkt från VR:s sida. Bussbolagen är fortfarande billigare än tåget. VR 
förlorar mer än de vinner om pensionärerna väljer bussen, säger Svenska 
pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

De nya priserna gäller genast och biljetter kan från och med i dag (16 februari 2016) köpas i 
webbshopen, VR Mobil, VR Kundservice, stationernas biljettförsäljning, automater, tåg och R-
kiosker. 

I förnyelsen har VR gallrat bland biljettyperna  Det finns Sparbiljetter och Standardbiljetter. 

Sparbiljetten är alltid det förmånligaste alternativet och dess pris är samma för alla. Sparbiljetter 
finns tillgängliga på alla rutter och ett begränsat antal per tågtur. För att komma över en sparbiljett 
lönar det sig att vara ute i god tid. 

Standardbiljetten har tre olika prisnivåer. Standardbiljetten är förmånligare ju tidigare biljetten köps. 
De populäraste tågturerna är de dyraste Pensionärsrabatt beviljas på Standardbiljettens pris. 

Svenska pensionärsförbundet testade vad en pensionär i fortsättningen betalar för sin tågbiljett. Vi 
valde rutterna Vasa-Helsingfors och Åbo-Helsingfors, två rutter som våra 
medlemmar ofta använder. 

Fredagen den 18 mars kostar en Sparbiljett från Vasa till Helsingfors  24,90 euro. Pensionärsrabatt 
beviljas inte på sparbiljetterna. Den dyrare Standardbiljetten kostar 45 euro, men med 
pensionärsrabatt får man den för 36 euro. Fram tills i dag har standardbiljetten mellan Vasa och 
Helsingfors kostat 65,90 euro.

En enkelbiljett från Åbo till Helsingfors kostar 9,90 euro (sparbiljett). Den dyrare standardbiljetten 
kostar 15,40 euro med pensionärsrabatt. 

VR:s prissänkning har redan fått kritik för att den missgynnar pensionärerna. Den största 
prissänkningen riktas till  vuxna som hittills betalat fullt pris.

Också priset för en pensionärsbiljett sjunker, men inte lika mycket. VR uppmanar pensionärerna att 
rikta in sig på de billigare Sparbiljetterna. 

Kruxet med sparbiljetterna är att det finns ett begränsat antal sparbiljetter på varje omgång. Risken 
är stor att studerande och beväringar, som har stor vana att köpa biljetterna elektroniskt, kommer att 
köpa dessa biljetter.
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