
  

 
 
 
Nyhetsbrev 2008 nr 1 - februari 
__________________________________________________________________ 

Nyhetsbrev under 2008 
Detta är årets första nyhetsbrev. Vi planerar att under 2008 utge fyra nyhetsbrev i 
pappersform. 

Medlemsavgiften för 2008 
Medlemsavgiften för 2008 är 175 kronor för enskild medlem och betalas antingen  till 
plusgiro 489 64 27-4 eller till bankgiro 231-7931. Inbetalningskort bifogas. Vid 
internetbetalning, glöm inte att skriva namn i rutan för meddelande, eftersom vissa banker 
inte anger vem som gör inbetalningen. Föreningar, företag och kommuner kommer att få 
brev angående sin medlemsavgift. Ju starkare Resenärsforums ekonomi är desto mer kan 
vi uträtta. Frivilliga penninggåvor mottas därför tacksamt.  
(IBAN-nr  SE22 9500 0099 6026 4896 4274 , BIC: NDEASESS,  vid betalning från utlandet) 

Årsmöte den 10 april  
Resenärsforums årsmöte äger rum i Stockholm torsdagen den 10 april kl 15.00 på Norra 
Latin i Stockholm. Som alltid vid årsmötena blir det ett intressant anförande av en 
aktuell person på trafikområdet. Det är ännu inte klart vem som kommer. 
Fortsatt ekonomiskt stöd från Banverket och Vägverket 
Banverket och Vägverket har beslutat att också under 2008 stödja Resenärsforum 
ekonomiskt. Det är mycket glädjande. Det hindrar inte att föreningen också i 
fortsättningen ska ha en självständig linje. Båda parter är väl medvetna om att det bäst 
gagnar arbetet för kollektivtrafiken och resenärerna.  
_______________________________________________________________________ 
 
Koll Framåt – äntligen åtgärder? 
Regeringens uppdrag till Vägverket och Banverket, att upprätta en plan för hur 
kollektivresandet ska öka både i absoluta tal och i andelar, levererades i december till 
Näringsdepartementet. Vissa åtgärder planeras redan genomförda inom trafikverken, 
medan andra åtgärder ligger på regeringen. Somliga åtgärder kan genomföras genom 
regeringsbeslut, andra kräver lagändring och måste beslutas i riksdagen. I 
Göteborgsområdet och Skåneregionen planeras redan med fördubblat kollektivresande. 
Det borde finnas ett liknande mål på riksnivå. Både kvalitet och kapacitet måste öka. 
 
I slutrapporten konstateras två grundläggande systemfel i den hittillsvarande ordningen 
på kollektivtrafikområdet. Det ena systemfelet är bristande kundperspektiv. Det andra 
är bristen på effektivitet, dvs brister på samordning och resursutnyttjande. Från 
Resenärsforum kan vi konstatera att bristen på resenärsperspektiv nämns först. Det är 
också den synpunkt som är störst utmaning att förändra. Alltför många i 
kollektivtrafikbranschen är inbitna i produktionsperspektivet. Ändå är 
resenärsperspektivet den allra nödvändigaste förändringen. Inte minst gäller det i 
konkurrensen. Det hjälper inte resenärerna om konkurrensen leder till ökade svårigheter 
att resa. Det är resenärerna som måste få fördelar av konkurrensen. Det måste vara 
överordnat. Koll Framåts rapport finns att läsa på Resenärsforums hemsida 
www.resenarsforum.se .  

http://www.resenarsforum.se/


  

 

Vi betalar gärna för våra smarta resor - men det ska vara enkelt 
 

Resenärerna kräver smarta och kompatibla kort. 
Det är svårt att åka kollektivt på annan ort än på 
hemorten. Som ovan resenär vet man idag aldrig 
om man har uppfattat biljettsystemet rätt, om man 
har betalat vad man ska och där man ska. De 
smarta resenärerna är idag tvungna att trassla med 
det ena krångliga biljettsystemet efter det andra. 
Det är fullständigt omöjligt för en enskild person 
att hålla reda på alla olika biljettyper som används 
på olika tåg, bussar, tunnelbanor, spårvagnar och 
lokalbåtar.  

Det borde vara så att den som vill kan ha ett 
kort på sig som man kan använda på alla kollek-
tivtrafikföretag, både i stadstrafik och regionalt, 
och det borde givetvis också gälla för långväga 
resor som kan vara bokade på samma kort. På det 
kortet ska debiteras alla resor man genomför. 
Datorn räknar ut så att det blir rätt.  Ett sådant kort 
finns inte idag, och det "smarta kort" som 
planeras idag är inte ens planerat att bli ett sådant 
kort. Ett kort med enbart en "penningbörs" är en 
helt förlegad syn på resenärernas behov.  

Bilisterna kan betala bensin i vilken bensin-
mack som helst i olika städer och olika länder. 
Allt kan betalas i efterskott. Bilisten är betrodd. 
Kollektivresenärerna är inte betrodda. 

Kollektivtrafikföretagen måste erbjuda varje 
enskild resenär att använda samma kort varhelst 
man reser. Detta går bra att förena med att olika 
priser tillämpas av olika bolag, precis som bensin-
mackarna har olika priser på bensinen. Det hand-
lar om ett BETALSYSTEM som gör det enkelt.  

Lika naturligt är det att man ska kunna betala i 
efterskott ifall man reser på olika ställen. I egen 
region har man kanske en månadsbiljett, på andra 
håll köper man kanske enstaka resor, och så köper 
man en långresa med tåg eller buss emellanåt. Allt 
detta kan sedan betalas tillsammans månaden 
därpå, precis som man idag betalar sin bensin.  

Man kan invända att småbelopp inte ska fak-
tureras.  Det är heller inte nödvändigt. Precis som 
en och annan köper några liter bensin kontant så 
ska man förstås kunna använda i förväg laddade 
kort, ifall det är det man vill - eller kanske 
kontanter. Hela efterdebiteringsrutinen är ju ett 
frivilligt tillägg och kan bygga på att man träffar 
ett avtal om detta. Det finns absolut ingen orsak 
att misstro kollektivresenärernas efterbetalnings-
förmåga mer än bilisternas.  

I själva verket finns redan ett utarbetat 
gemensamt tekniskt system i Sverige för 
"smarta kort". Det genomförs nu i Danmark. I 

Sverige råder trots detta en total stiltje eftersom 
alla bolag, så där 35 stycken, ska besluta var för 
sig. Och eftersom många av företagen har fått för 
sig att de måste "profilera sig" genom att vara 
annorlunda på något sätt, så har det hittills slutat 
med att inget alls har hänt. Västtrafik har infört ett 
regionalt kort, bara för månadsbiljetter. SL:s 
Access-kort är försenat sedan snart ett decennium, 
och ingenting händer. TiM har också ett kort för 
vissa tågresor i Mälardalen. SLTF Resekortet AB 
försöker förgäves få de olika länsbolagen med på 
noterna, men utan framgång. 

Resenärerna kräver att ett kompatibelt 
smart kort utan dröjsmål införs i Sverige.  Den 
nu rådande situationen är helt oacceptabel.  

Kollektivresenärerna måste tillerkännas en 
egen uppfattning och egna krav. De allra flesta 
gör ett medvetet val, och kollektivresan måste 
vara enkel. Har tiden kanske sprungit förbi det 
"smarta kortet"? Kan man använda kontokort för 
att parkera sin bil kan man använda kortet också 
för kollektivresor. Det gör man på flyget. Jo, det 
verkligt fina vore om man kunde använda tek-
niken med kort, som successivt debiterar 
resorna och lagrar bokade tågresor.  

Det förutsätter förstås att samma smarta reskort 
kan användas både för tågresor och lokalresor. 
Och det är datorn som ska räkna ut priset efter 
den väg man har rest, inte den stackars kunden 
som blir förvirrad av alla olika priser och rabatter. 
Trogna kunder ska ha rabatter - javisst, det ordnar 
datorn utan problem i form av bonuspoäng per 
bolag, men det får inte hindra att kortet kan 
användas på alla andra platser.  

Se till att det händer något snabbt! Det måste 
lösas inför den förväntade anstormningen av nya 
och krävande resenärer med kollektivtrafiken till 
följd av klimatdiskussionerna. Den som har ett 
sådant kort kan exempelvis successivt få en rejäl 
rabatt, liksom de flesta länsbolag ger sina månads-
kortsresenärer idag.  

För företagen hägrar ett ökat resande, även 
fritdsresor, hälsa-på-resor och inköpsresor kan 
tillgodoses utan ökat antal fordon. Kompatibla 
smarta kort skapar pålitlighet och trygghet för 
resenärerna. Resenärerna vill betala för sig, men 
det måste vara enkelt! Det är kunden som avgör 
vad som är attraktivt. 
 
 Kurt Hultgren 
 

 



  

 

Resenärsforum uppvaktade regeringen om 
kollektivtrafiken 

Resenärsforum har vid två möten i Närings-
departementet, i oktober och i december, fått 
möjlighet att redovisa vad som krävs för att 
stärka kollektivtrafiken. Man framhöll att det 
hittillsvarande regelsystemet utformats för att 
det ska bli enkelt att välja bilresor. Men mer-
parten av alla resor görs i de större städerna 
och i deras närmaste omgivningar. Där sker 
både de flesta bilresorna och de flesta kol-
lektivtrafikresorna. Och det är framförallt i 
dessa tätbyggda områden som kollektivtrafiken 
kan bli attraktiv, så att fler väljer att resa med 
den.  

Det finns en rad enkla åtgärder som 
Resenärsforum har lyft fram, som gör att det 
blir enklare att färdas med kollektiva färd-
medel. Dit hör att slopa förmånsbeskattningen 
av arbetsgivarbetalda arbetsresor. De som kör 
bil till arbetet får mycket sällan kännas vid 
någon förmånsbeskattning av fri eller nästan fri 
parkeringsplats vid arbetet. Det är lika ange-
läget att reseavdraget för lite längre resor bör 
vara km-baserat.  

Ett problem som regeringen bör ta itu med 
är hur resenärerna ska tas om hand på station-
erna. Idag tar ingen ansvar för stationerna. 
Resenärsforum framhöll att både kapacitet och 
kvalitet måste förbättras i kollektivtrafiken.  

____________________________________ 

SJ får konkurrens på Västkustbanan och 
söder om Alvesta  

Regeringen har beslutat att SJ AB fråntas 
monopolet på Västkustbanan Göteborg-Malmö 
och Södra stambanan söder om Alvesta genom 
att Skånetrafiken ges rätt att trafikera dessa 
linjer med sina egna tåg i eget namn.  

Hittills har SJ AB haft ett monopol på 
tågtrafiken på de stora järnvägslinjer där SJ 
AB ansett sig kunna driva tågtrafiken kom-
mersiellt. På Västkustbanan återfick SJ AB 
monopolet sedan det privata företaget Syd-
västen misslyckats med att driva tågtrafiken. 
SJ AB:s monopol har hittills omfattat linjerna 
Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, 
Göteborg-Malmö, Stockholm-Borlänge och 
Stockholm-Sundsvall.  

Regeringen har tillsatt en särskild utredning 
- Jan Brandborn utsågs att leda den - för att 

klara ut när och hur avskaffandet av monopolet 
ska ske. Till bilden hör också att den inte-
rnationella trafiken helt ska öppnas för kon-
kurrens från 2010. Den avregleringen kommer 
också att omfatta s k cabotage, d v s rätten att 
befordra passagerare på inrikes sträcka på den 
internationella linjen. Det betyder att en ope-
ratör exempelvis kan köra Köpenhamn-
Stockholm och ta upp passagerare i Lund och 
låta dem stiga av i Linköping. Därmed har i 
praktiken SJ AB:s monopol fallit, även om det 
finns kvar i inrikes trafik tills särskilt beslut 
fattats.  

Resenärsforum välkomnar konkurrensen 
eftersom trafikföretagen måste ta hänsyn till 
resenärerna på ett bättre sätt. Dock är det extra 
viktigt att det samarbete som finns mellan 
olika operatörer fortsätter och dessutom ut-
vecklas. Det ska bli enklare, inte svårare, att 
kombinera resor med olika bolag och färd-
medel.  

___________________________________ 

Passagerarkonferens i London 15 mars: 
"Sustainable Urban Transport in Europe?"  

EPF (European Passengers' Federation) 
anordnar en konferens London om hur 
passagerarna kan påverka och påverkas av den 
kommande satsningen på hållbara transporter 
och mer kollektivtrafik i stället för biltrafik. 
Den äger rum lördagen den 15 mars med 
föredrag och diskussioner. Medverkande är 
bland andra Jacques Barrot, vice ordförande i 
EU-kommissionen. Han talar om EU:s Green 
Paper om hållbar kollektivtrafik i städerna. 
Vidare medverkar från Transport for London 
ordföranden Brian Cooke m fl med en redo-
visning om trängselavgifternas effekter. 
Anthony Smith, vd för Passenger Focus, 
informerar om enkätundersökningar bland 
resenärerna för att visa starka opinioner.  

Alla intresserade är välkomna att delta. 
Deltagarna får också höra om effekterna av 
den nya stationen St Pancras, dit snabbtågen 
från Paris numera går. Under söndagen an-
ordnas studiebesök vid Docklands Light 
Railway (som byggs ut för OS) och vid 
ställverket vid Kings Cross. Deltagarna får 
dessutom ett fritt tredagarskort på lokaltrafiken 
i London. Se www.resenarsforum,.se  

 
 

http://www.resenarsforum,.se/
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Tiominuterstrafik över Öresundsbron från 
den 7 januari  

Resandet över Öresundsbron har ökat mycket 
starkt. Därför har Skånetrafiken och DSB satt 
in ytterligare tåg i morgontrafiken och i efter-
middagstrafiken mellan Köpenhamn och 
Malmö Syd Svågertorp. Det kommer att gå tåg 
var tionde minut mellan 7 och 8 och mellan 16 
och 17.  
_____________________________________ 

Enkel resa med tåg till kontinenten  

För utlandsresor kan det nya Interrailkortet 
användas. Det kostar 3030 kronor för kortaste 
perioden för alla länder som ingår. Man kan 
också köpa ett kort som bara gäller i ett land, 
men med fritt resande under de dagar man valt.  
_____________________________________ 

Skånetrafiken presenterar strategisk plan 
för trafikutvecklingen till år 2037 

Skånetrafiken har utarbetat en strategisk plan 
för hur kollektivtrafiken ska utvecklas till år 
2037. Den innebär att turtätheten ska ökas på 
flera sträckor. 

”Vi har skickat ut strategin till nära 400 
personer, däribland alla Skånes kommuner, 
trafikverken, länsstyrelsen, grannlänens aktörer 
och danska aktörer. Senast i maj behöver vi ha 
in synpunkter och yttranden på förslagen i tåg-
strategin. Efter sommaren kommer kollektiv-
trafiknämnden att ta beslut om de föreslagna 
trafikuppläggen”, förklarar Andreas Ekberg, 
projektledare för Skånetrafikens tågstrategi. 

_____________________________________ 

Bygg Slussen för spårvägstrafik 

Den sevärda trafikapparaten Slussen, med sina 
klöverblad från 1935, håller på att vittra sön-
der. Det krävs grundliga åtgärder inför 
framtiden. Stockholms stad har i flera 
omgångar låtit arkitekter komma med förslag 
och för närvarande bearbetas de inkomna 
förslagen.  

Resenärsforum har  med Kollektivtrafikant 
Stockholm påtalat Slussens stora roll för 
kollektivtrafiken i hela Stockholm. Det per-
spektivet saknas i arkitektförslagen till Nya 
Slussen. Vilket förslag som än väljs måste det 
gå att köra spårvagn på stomlinjerna. 

 

Spårtrafikalternativ till Österleden studerat 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av en 
Österled för kollektivresenärer har studerats av 
geografiska institutionen vid Stockholms uni-
versitet. Det handlar om en spårväg i tunnel 
mellan Djurgården och Nacka med anslutning 
vid Danviks Lösen. Den jämförs alltså med det 
tidigare alternativet motorvägstunnel för bilar. 

_____________________________________ 

Pendelbåtslinjer föreslås i skärgården 

Skärgårdens Trafikantförening har utarbetat ett 
förslag till pendelbåtslinjer i den inre delen av 
Stockholms skärgård. Förslaget innebär att fem 
turtäta båtlinjer ska inrättas. De ska trafikeras 
med enbemannade fartyg av ett slag liknande 
Djurgårdsfärjorna. Denna sorts enbemannade 
fartyg finns bland annat i Hamburg, och de 
lämpar sig särskilt väl för turtät båttrafik. 
Förslaget innebär också att dessa båtlinjer ska 
ingå i samma taxesystem som SL-trafiken, 
vilket inte skärgårdstrafiken i övrigt gör. 
 
_____________________________________ 

Resenärsforums kansli 
Adressen till Resenärsforums kansli: 
Klarabergsgatan 35, 111 21 STOCKHOLM 
Tel: 08-651 55 90 
Fax: 08-651 55 91 
e-post: info@resenarsforum.se
hemsida: www.resenarsforum.se
Kurt Hultgren, generalsekreterare, 
 tel. 0707-88 44 77 

Resenärsforums styrelse: 
Märta-Lena Schwaiger, ordförande, Marika 
Jenstav, vice ordförande, Jan-Åke Bosell, 
kassör, Lars Foberg, Kjell Sevefjord, Björn 
Sundin, Jonas Friberg. 

Ersättare: 
Kerstin Danielsson, Stella Fare, Bernt 
Månsson , Christer Marklund. 
AU: Märta-Lena Schwaiger, Marika Jenstav, 
Jan-Åke Bosell och Kurt Hultgren ingår i 
arbetsutskottet. 

Redaktion: Roger Läth. 
Ansvarig utgivare: Kurt Hultgren. 
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