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Krav på rätfvis och smidig hantering av de beslutade id-kontrollerna i Öresundstrafiken

Reseniirsforum, som iir kollektivreseniiremas riksorganisation, finner det beklagligt att id-
kontroller ska behövas, men har ftirståelse ftir att denna tillfiilliga åtgärd bedömts nödviindig.

Resentirsforum önskar dock mycket starkt framhålla vilka mycket svåra konsekvenser som
den nu planerade hanteringen av id-kontrollen kommer att leda till. För det ftirsta iir det
orimligt aff den kontroll som regeringen kommer att inft)ra ska bekostas av trafikföretag och
av en viss region i Sverige. Denna kontroll inftirs frir det gemensamma syftet att siikerställa en
hållbar situation i hela Sverige. Det iir därftir staten som ska svara frr dessa kostnader, oavsett
hur åtgiirderna organiseras. Ska en inresekontroll utftiras ska den utloras av den myndighet
som har detta på sitt ansvar. Andra lösningar, om ån praktiskt genomftirbara, kan inte ha annat
än en mycket kortfristig varaktighet, eftersom det iir en nödlösning som inte åir hållbar -
kanske inte ens en laglig lösning.

Det praktiska genomftirandet av id-kontrollerna har studerats av de trafikftiretag som tills
vidare fått sig päIagI att utftira kontrollema. Det står helt klart att tågtrafiken drabbas oerhört
starkt, mycket hårdare än bil och buss. Resenärerna med tåg över Öresundsbron får radikalt
ftirsämrade resmöjligheter, eftersom genomgående tåg inte kommer att kunna köras. Att
Hovedbanegården i Köpenhamn inte har kapacitet att anordna id-kontroller ftir SJs X2000 till
Stockholm tir illa. Men ännu värre åir att Öresundstågens trafiksystem med 30 000 dagliga
resenärer kommer att brytas sönder. Med myndighetskontroll ombord skulle det fungera utan
att de dagliga reseniirerna drabbas. Alla tåg fran Sverige kommer enligt nuvarande planer att
tvingas vända vid Kastrup, och alla tåg från Köpenhamn kommer endast att gätill Kastrup. på
Kastrups station kommer alla resenåirer att behövabyatåg. Stationen på Kastrup har myCket
begråinsad kapacitet, med endast ett plattformsspar i vardera riktningen. Det har hittills
fungerat eftersom tågen stannat till en kort stund ftir att sedan fortsätta. När tågen fran båda
hållen nu ska vända kommer det inte att gäatt köra med tiominuterstrafik morgon och
eftermiddag, eftersom spårkapaciteten inte räcker. Tiominuterstrafik är nödviindig i dagsläget.
Resandet har ökat mycket starkt, och regionen på båda sidor av bron iir starkt integrerad.
Tågen har under de senaste femton åren successivt ffitt ftirlåingas, och tiominuterstrafiken ökar
y'tterligare kapaciteten, så att alla nya resenärer får sittplatskomfon. Att nu tvingas ställa in
tiominuterstrafiken och köra med kortare tåg leder till att triingseln på de tåg som kan gå blir
mycket stor.
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Aila- tågresenärer mellan Malmö och Köpenhamn. ett resancle som kan jämforas mecl
tunnelbanan i Stockholm, kommer alltsäatt tvingas blta tåg vid Kastrups station. Dettakommer att öka restiden med upp till en timme rä. "*i" r.iu ro.n normalt tar 35 minuter, såatf restiden kan bli enochenhalv timme i varclera riktnågen. Resenärerna måste gå upp frånena piattformen, gå via flygplatsens entröhall och efter iä-kon*ir ga 

".å 
pa äJn.ur.,o.uplattformen, och planformsblte krävs givetvis i båda riktningama. Redan den

gånglörllyttningen kommer att skapa kr;er och stora tidstörluster, även utan id-kontroll.Kapaciteten i gångvägssystemet ärlnte utformad ftir dessa resandemängder.

Resenärer som fiirdas i bil eller buss över bron kommer inte att drabbas av dessa åtsärder"fågtrafikftretagen kommer diiremot att drabbas av stora kostnader som i slutänden riskeraratt drabba resenärerna j fonn av högre biljetrpriser t"; ;.,yder atr åtgärden inre ärf;irdmedelsneutral. Bilisterna kontrJlleras genom statlig nirrorg ,ttgåaä;;;;""*{iirs a'en statlig myndighet måste vara fzirdmedeGneutrat, trag"oi to- är en viktig grundprincip.

Resgyirelia med tåg över öresundsbron kommer både att drabbas av mycket storarestidslorluster och av en starkt ltjrsämrad bekvämlighe;(d;ä#åä;:'Joch genomatt tvingas resa stående i ett överfullt tåg).

Resenärsforum begär att regeringen snarast uppdrar åt en statlig myndighet att utföranlyndighetsuppgiften id-kontrolfombord på tågen. Det koÄer att kräva en visspersonaiinsats' men är nödvändig för att fä saniharr"t uu rung.ru,
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