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Inbjudan:   
 

 

 
 

 

Enklare och attraktivare  
kollektivtrafik  

–  
Det är passagerarna som knyter samman 

regionerna  
 

European Passengers’ Federations (EPFs) 8-e årsmöte och stora konferens 

20 mars 2010 i Malmö  

 

Arrangemangen äger rum i Malmö Konserthus, Föreningsgatan 35, Malmö 

 

Konserthuset når man från Malmö central med busslinje 5 (hållplats A) mot Kvarnby eller 

Stenkällan till hållplatsen Konserthuset; till fots 15 minuter  
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Program 
 

(reservation för ändringar av organisatoriska skäl) 
 

 

 

Fredag 19 mars: välkomstmiddag och informell kväll 
 

18:00 Välkomstmiddag på restaurang Restaurang Årstiderna (fd Kockska krogen), 

Frans Suellsgatan, Malmö. Detaljer kommer med konferenshandlingarna  

 

  

 

Lördag 20 mars: Konferens 
  

08:30 Registrering och kaffe   

 

09:30 Välkommen 

- Trevor Garrod, EPFs ordförande 

- Märta-Lena Schwaiger, Resenärsforums ordförande 

- Anders Rubin, kommunalråd Malmö stad 

 

09:45 Fördubbling av kollektivresandet, Sveriges mål till 2020 

- Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik och på uppdrag av 

Skånetrafiken   

 

10:05 Samarbete inom den regionala kollektivtrafiken 

- Karsten Rön Andersen, vd DSBFirst, operatör Öresundstågen 

 

10:20 Bussarna i kollektivtrafiken   

- Anna Grönlund, vd i Svenska Bussbranschens Riksförbund 

 

10:30 Information till resenärerna om lokal, regional och långväga kollektivtrafik 

- Gerhard Wennerström. Vd Samtrafiken i Sverige AB 

 

Frågor och diskussion 

 

11.00 Kaffe 

    

 

11:20 Den svenska politiken för transporter och klimat, kollektivtrafikens roll som 

viktig faktor 

- Infrastrukturminister Åsa Torstensson 

 

11:40 Diskussion kring frågorna i ett europeiskt perspektiv 

 

12:30 Lunch  

 

13.20 Enkelt att resa kollektivt – aktuella principiella frågor i den europeiskaa 

transportpolitiken 

- Veronica Manfredo, EU-kommissionen DG MOVE. Kabinttsdedlem hos 

transprotkommissionärern och vice orföranden i  EU-kommissionen Siim 

Kallas  

 

 
 

 Frågor och diskussion 
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14.20  Tågresor inom Europa – snabbare och oftare 

  Jacques Dirand, CER Community of European Railways, Bryssel 

 

14:35 Paneldiskussion om enkla biljetter för kollektivresenärer, kombinerande 

trafiföretag, även i olika länder, korta introduktioner av 

- Shef Janssen, vd VDV-Kernapplikationes-GmbH & Co KG 

- Margareta Berg, vd Resekortet i Sverige AB 

 

Frågor och diskussion 

 

15.20 Kaffe 

    

 

15:50 Planeringen i Malmö för förbättrad kollektivtrafik och miljö 

- Klas Nydahl, trafikdirektör Malmö stad 

 

16:30 Information om söndagens program 

 

16:50 EPFs ordförande Trevor Garrod summerar dagens konferens  

 

  
 

Lördag 20 mars: EPFs årsmöte 
(för delegaterna från EPFs medlemsorganisationer) 

 

17:30 Årsmöte för Europeiska Passagerarfederationen EPF  

 

18:30 Mötet avslutas 

 

 

 

 

Söndag 21 mars: 
Studiebesök i Skåne och över Öresundsbron  

 

Två alternativ, studiebesök 1 och 2, båda söndag förmiddag  

 

Studiebesök 1 startar kl 08.30 vid Hotell Quality 

Besök på utställningen om Citytunneln. Busstur med guide till Malmö central, som byggs 

om med två nedsänkta plattformar och fyra spår. En ny bussterminal ingår i den nya 

stationen. Nytt parkeringshus och flytande cykelparkering. Guidning på svenska och 

engelska kl 09.00, på svenska och tyska kl 11.00 

 

Besök vid Hyllie station och Triangeln station som fördigställs inför inför öppnandet 

den 11 december 2010.  

 

Öresundsbron och stationen Malmö Syd/Svågertorp, liksom stationen vid Köpenhamns 

flygplats Kastrup. Svågertorp är en station med fyra spår som även används för 

vändande tåg från Köpenhamn under byggperioden på Malmö C. Svågertorp är också 

ändhållplats för en av de tyngsta busslinjerna i Malmö. 

 

Alla öresundståg stannar vid Svågertorp, var 20e minut, på väg till antingen Köpenhamn-

Helsingör i ena riktnignen eller till Helsingborg-Göteborg, Kristianstad-Karlskrona eller 

Växjö-Kalmar i andra riktningen. Extratågen Svågetorp-Köpenhamn går under trafiken 

morgon och kväll och gör att turtätheten då blir var tionde minut. 

 

Kastrup Köbenhavns flygplats är en mycket hårt belastad station. Öresundstågen är 

endast en del av trafiken. Långväga tåg från Esbjerg, Ålborg, Århus och Odense vänder 

vid Kastrup efter att ha stannat vid Hovedbanegården. Vissa tåg grån Helsingör vänder 
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också i Kastrup. Alla X2000 från Stockholm och Göteborg till och från Köpenhamn 

stannar också i Kastrup. Dock har Kastrup endast två spår med plattformar – 

förbifartsspår för godståg kan inte användas för persontrafik.  - Besöket slutar på 

Kastrup senast kl 13.00. 

 

Studiebesök 2 startar kl 09.30 på Malmö C 

Besök i Lunds centrum, där en central gata byggts om för kollektivtrafiken, den s k 

Lundalänken. Det är det mest trafikerade kollektivtrafikstråket i Lund och det är förberett 

för uppgradering till spårväg. 

 

Besök i Landskrona, där den nya Landskrona station i ena kanten av staden är särkilt 

intressent utformad. Där finns väderskydd för passagerare, hissar, och ett tydligt litet 

klocktorn. Men det finns inget speciellt stationshus och biljetter säljs i den närbelägna 

livsmedelsbutiken eller i biljettautomater. Där finns bra parkering både för cyklar och 

bilar.  

 

Den nya trådbusslinjen i Landskrona, från stationen (öppnad 2000) genom centrum, 

började som trådbuss 2002.  Linjen slutar i närheten av den gamla stationen i 

Landskrona. Trådbuss valdes politiskt av klimat- och energiskäl.   

 

Besök i Helsingborg central, som öppnades 1991. Det är ett resecentrum med tåg, buss 

och båt med ett allt större antal butiker. De tre färdmedlen är väl anknutna till varandra. 

Den ursprungliga idén var utmärkt, dock har antalet butiker överskridit vad som är är 

acceptabelt för resenärernas orienteringsmöjligheter.  – Studiebesöket slutar i 

Helsingborg senast kl 13.00.  

 

**** 

 

Tågen i Danmark och på Öresundsbron kör i högertrafik, medan tågtrafiken i Sverige kör 

i vänstertrafik. Det finns en höger-vänsterviadukt i Arlöv. De svenska och danska eltågen 

kör på olika spänning (byter på Pepparholm), och signalsytemen är olika(byter på bron). 

Passagerarna märker inte teknikgränserna. 

 

Malmö har cirka 250 000 invånare, Lund och Helsingborg cirka 100 000 invånare. 

Köpenhamn har 1 500 000 invånare. Malmö är Sveriges tredje stad efter Stockholm och 

Göteborg.    

 

 

 

 

Avgifter 
 

 Deltagaravgift (inklusive material, kaffe och lunch lördag, dagskort 

för Malmö), för icke-medlemmar   

 

100€  

 Medlemmar i EPF och anslutna grupper, rabatterad avgift 

 

65€ 

 Tilläggsavgift för anmälan efter den 28 februari eller för kontant 

betalning i Malmö  

 

10€ 

 Deltagande i studiebesök söndag  

 

20€ 

 

 

 

 

 

Måltiden fredag kväll ingår inte i  deltagaravgiften.  
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Anmälan och betalning  
 

Anmälan kan göras på on-line-formuläret på EPFs hemsida www.epf.eu. Ett ifyllt 

anmälningsformulär kan också skickas med post senast den 28 februari till EPFs 

sekretariat i Gent. Fullständiga konferenshandlingar kommer att skickas till deltagarna 

två veckor i förväg per post eller mejl.  

 

Betalning av konferensavgifterna kan ske på följande sätt: 

 

1. Betalning till EPFs bankkonto (IBAN BE93 0003 2550 9667 / BIC: BPOT BEB1), 

med angivande av ”Conference 2010”.  

2. Via EPFs hemsida kan man betala med kontokort eller PayPal. 

3. Kontantbetalning vid konferensen är möjlig. Dock tillkommer då en 

tilläggsavgift på 10 euro.  

 

Hotellövernattning  
 

Vi rekommenderar att hotellrum bokas snarast möjligt. Quality Hotel, som ligger i direkt 

anslutning till Malmö Konserthus,  erbjuder deltagarna enkelrum för 650 SEK (eller 65 

euro) per natt. Reservationer kan göras per mejl till q.konserthuset@choice.se eller per 

telefon till (0046) 040 664 60 00. Andra hotell kan sökas hos www.malmotown.com eller 

per telefon på (0046) 040 34 12 00. 

 

Resa till Malmö 
 

För den som inte kommer från Sverige anges följande om resan till Malmö. Det går 

Öresundståg var 20e minut från Köbenhavn H. Restiden från Köbenhavn är 35 minuter. 

Alla tåg stanna vid Köpenhamns flygplats Kastrup, och från Kastrup tar resan 20 minuter. 

Internationella tågbiljetter till Malmö ingår i TCV-systemet och ska utfärdas till 

gränspunkten Kastrup gr (inte Köbenhavn). En ytterligare möjlighet är att använda 

Interrailkort som gäller även på tågen över Öresundsbron.  

 

EPFs årsmöte  
 

Europeiska Passagerarfederationen omfattar 30 Organisationen i 18 europeiska länder. 

Enskilda medlemmar i dessa organisationer är inbjudna att delta i årsmötet. Endast de 

officiella delegaterna är röstberättigade. Gäster, som inte är medlemmar i EPF, får delta i 

årsmötet. 

 

Årsmötets resultat och diskussioner underlättar för EPF och dess medlemsorganisationer 

att bättre företräda resenärerna i kollektivtrafiken under de kommande åren. 

Konferensen och studiebesöken utgör också en utmärkt möjlighet att få erfarenheter och 

kontakter med andra deltagare. 

 

Jag gläder mig åt ditt besök i Malmö och åt de intressanta arrangemangen. 

 

 
 

Trevor Garrod, ordförande

http://www.epf.eu/
mailto:q.konserthuset@choice.se
http://www.malmotown.com/
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Registration form 

 

8th Annual General Meeting and Conference of the European Passengers' Federation 

 

20th March 2010, Malmö 

 

 

First name: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Last name: …………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Address: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Phone: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Organisation: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 I hereby register …… person(s) for the 2010 conference. 

 (100 € per person for non members) 

 

 I hereby register .... person(s) for the 2010 conference 

 (65 € per person for members of EPF and affiliated regional or local groups)  

 

 I/we shall be present for the meal on Friday evening 19 March ( …… person(s)). 

 

 I prefer vegetarian food. 

 

 I/we shall take part in the excursion in Skåne and on the Öresund bridge on Sunday  

21 March ( …… person(s)). 

 [20 € per person]     trip 1        trip 2 

 

 I have transferred …… € to the EPF account / I shall pay on the day of the conference 

(please delete as appropriate) 

Payment by PayPal or credit card is only possible if you register via the website. 

 

 

Date, signature: 

 

 

 

 

 

Please send by 28/02/2010 to:  

 

Bram Van den Bulcke 

TreinTramBus / EPF  

Hubert Frère-Orbanlaan 570 

9000 Gent 

Belgium 

Fax: +32 9 233 97 29  

E-mail: secretariat@epf.eu  

 

 

It is also possible to register via www.epf.eu. 

mailto:secretariat@epf.eu
http://www.epf.eu/

