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Resenärsforum träffar EU:s transportkommissionär
EU:s transportkommissionär Violeta Bulc gjorde i slutet 
av mars ett besök i Stockholm för att inhämta medborgar-
nas synpunkter på trafikfrågorna. Det är tydligt att hon 
upplever att det finns lokala uppfattningar som Kommissi-
onen måste vara medveten om. Det gäller ju att inte invå-
narna i olika europeiska länder betraktar EU som något 
som står för alla besvärliga saker, medan de nationella 
ringarna svarar för de goda insatserna i samhället. 
Under den sammankomst som hölls med transportbran-
schen fick Resenärsforums deltagare vid mötet, Christina 
Axelsson och Kurt Hultgren, tillfälle att ställa en fråga till 
Violeta Bulc om resenärsperspektivet och hur det ska fån-
gas upp på ett effektivt sätt. Frågan gällde vilket stöd som 
kollektivresenärerna kan påräkna för att driva sina frågor 
tillsammans med Kommissionen. Svaret blev att hon inte 
kunde ge något besked direkt, men att hon var beredd att 
ta emot och diskutera frågan vid ett möte i Bryssel. Det är 
alltså ett löfte som både Resenärsforum och EPF kan hän-
visa till vid en  kommande framstöt när det gäller finansi-
ering av  undersökningar om resenärsupplevelser och re-

EU:s transportkommissionär på besök i Stockholm

 senärserfarenheter liksom vad gäller attraktivitet för kollektivtrafiken. Attraktiviteten är avgörande för att den stora e-
nergibesparing som en övergång till fler kollektivresor kan leda till verkligen kommer till stånd – med fortsatt stor rör-
lighet och med ekonomiska resurser frigjorda för bättre ändamål. 
________________________________________________________________________________________________

SJ redovisar andel försenade resenärer
Tågtrafiks punktlighet redovisas för det mesta i andel 
försenade tåg. Från resenärshåll har detta mått kritise-
rats, eftersom det inte visar hur stor del av passagerar-
na som kommer fram i tid. Nu noterar vi med tillfreds-
ställelse att SJ har börjat redovisa den siffran också. En
liten del av statistiken för mars månad ses på bilden till
vänster. Den är hämtad från www.sj.se (scrolla ner och
klicka på ”Punktlighet” längst ner till vänster på deras 
startsida).   



Resenärernas stationer – 
presentation för det tionde länet

Resenärsforums projekt Resenärernas Stationer fortsätter. Fler stationer blir undersökta och budskapet modifieras i 
takt med att nya frågor kommer upp i våra möten med resenärerna. Diskussion pågår med olika intressenter om ett 
samarbete och vi presenterar projektet för fler och fler aktörer.

Den 26 mars besökte vi Halland, som därmed blev det tionde länet som vi presenterade projektet för. Upplägget var 
det vanliga, först berättade vi om hur vi arbetat och vad vi kommit fram till generellt. Det viktigaste där är, att det 
samlat på stationen skall finns information om alla tåg och bussars avgångs- och ankomsttider. Sedan kom vi in på 
frågor gällande specifikt stationerna i Halland.

I vårt projekt har vi kommit fram till vad resenärerna förväntar sig och behöver på en station och intresset för detta 
budskap varierar hos våra åhörare. I Halland mötte vi Daniel Modiggård, Carina Nyberg och Mats Nyström och vi fick
ett bra gensvar och en bra diskussion om projektet Resenärernas Stationer och om stationerna i Halland.

Vad gäller stationerna i Halland har man ett lite 
speciellt problem då några viktiga stationer, 
Falkenberg och Laholm, båda på grund av den nya 
Västkustbanan hamnat ”ute på landet”. En väl 
utbyggd busstrafik, som håller på att utvecklas 
ytterligare, ombesörjer trafiken mellan stationerna 
och tätorten. Vi fick dock medhåll då vi påtalade att 
skyltningen till de olika busshållplatserna i Laholm 
borde vara tydligare.
I Falkenberg hittade vi för första gången en mycket 
bra information, se bilden. Den ökar tryggheten för 
den ovane resenären, han har köpt sin biljett redan 
innan påstigandet, och den minskar uppehållstiderna 
vid busshållplatsen.  Detta är något för andra att ta 
efter!

Christer Wilhelmsson,
Olle Ek

________________________________________________________________________________

Bombardier får leverera Västtrafiks nya tåg

Det blir Bombardier Transportation Sweden AB som levererar nya tåg till Västtrafik och Västra Götalandsregionen. 
Leveransen av de 40 nya tågen startar 2021. Den beräknade kostnaden är cirka 3,8 miljarder kronor. Tågen ska både 
ersätta gamla tåg och utöka antalet befintliga tåg för att klara framtida resebehov.Tågen ska klassas som snabbtåg vilket 
innebär att de kör i hastigheter upp till 200 km/h. De kommer att designas för att klara tuffa krav under alla årstider och 
under många år. De 80 m långa tågen byggs och designas med både kunders och tågpersonals krav och önskemål i 
åtanke. Varje tåg har cirka 270 sittplatser. Det blir bland annat stora flexibla ytor för rullstolar, rullatorer, barnvagnar 
och cyklar. Tågen utrustas redan från början med wifi och informationssystem.

Källa: Lidköpingsnytt
https://www.lidkopingsnytt.nu/2018/03/23/nya-tag-for-vasttrafik-men-hoghastighetstag-till-lidkoping/



Resenärsorganisationer protesterar mot provisorier 
i tågförbindelserna Skandinavien-Tyskland 

                Tyska, danska och svenska organisationer protesterar mot långvariga försämringar 

Arbeten har påbörjats för att bygga den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland via Lolland och 
Fehmarn. Den sträckan består idag till stor del av enkelspåriga sträckor som dels måste göras dubbelspåriga, dels 
elektrifieras. Och så ska en tunnel byggas mellan Rödby och Puttgarden, där idag färjor sköter trafiken. Flera 
andra linjer i Danmark har också eftersatt banunderhåll och nu pågår stora renoveringar. 

Från slutet av mars och flera månader framåt kommer det inte att gå några direkta tåg mellan Köpenhamn och 
Hamburg som det har gjort många gånger om dagen. För närvarande går ersättningsbussar mellan Köpenhamn 
och Rödby, sedan får man byta till färja och tåget kör sedan från Puttgarden till Hamburg. Det innefattar två byten
och tar längre tid. Ett alternativ är att resa via Stora-Bält-bron till Jylland med tåg via Fredericia, där man får byta 
till ett annat tåg som går till Hamburg. Möjligheterna att resa genom Danmark för svenska resenärer har blivit 
avsevärt svårare, krångligare och mera tidsödande. Av den orsaken har flera stora resenärsorganisationer i Europa 
gått samman och gjort ett uttalande som syftar till att åstadkomma bättre förbindelser under den provisoriska 
perioden när byggena pågår. Uttalandet görs gemensamt av EPF, European Passengers’ Federation och två tyska 
organisationer, VCD Verkehrsclub Deutschland och Fahrgastverbund Pro Bahn, två danska organisationer, 
Passagerpulsen och Rådet för Bæredygtig Trafik (hållbar trafik) och svenska Resenärsforum. Uttalandet har sänts 
i olika språkliga utgåvor till tyska, danska och svenska medier för att rikta uppmärksamheten mot ett problem som
borde vara ganska enkelt att åtgärda. De förslag som framförs är att direkttåg ska gå från Köpenhamn via 
Fredericia, vilket underlättar resandet, även om det tar längre tid än via färjeleden. En annan möjlighet är att låta 
det nattåg med sittvagnar som går under sommaren mellan Köpenhamn och Hamburg (se Nyhetsbrevet 3/17) även
gå under hela året. Att kunna komma fram till Hamburg vid ett tidigt klockslag som gör att förbindelserna vidare 
söderut med de tyska snabbtågen kan användas är en fördel. Det bästa vore om sovvagnståg kunde återinföras. 
Det diskuteras nu att återinföra sovvagnståget mellan Köpenhamn och Köln, vilket skulle ge goda möjligheter för 
vidare resor. Numera är det ÖBB, de österrikiska statliga järnvägsbolaget, som kör sovvagnar i hela Tyskland, och
de undersöker möjligheten även med sträckan till Köpenhamn.

Det uttalande som sänts till media går att studera på Resenärsforms hemsida. 
Kurt Hultgren  



Självkörande buss 
på allmän väg – 
Skandinavienpremiär 
i Kista
Sedan slutet av januari pågår projekt Autopiloten, en 
självkörande buss som går på en 1,5 km lång sträcka ge-
nom ett industriområde i Kista. På ett möte för Kollektiv-
trafikant Stockholms medlemmar i slutet av mars berättade 
Peter Hofmar från Nobina och Rami Darwich från KTH 
om projektet  Det är det första experimentet med självkö-
rande fordon på allmän väg i Skandinavien, och det skall 
pågå ett halvår.

Bussen har plats för elva passagerare, varav sex sittande, 
plus en "värd" som övervakar körningen. Den högsta till-
låtna hastigheten är 20 km/tim, men under vinterförhållan-
den låter man den hålla högst 12 km/tim. Den stannar med 
ett ryck så fort något föremål dyker upp i närheten, så som 
stående passagerare är man rätt glad att farten inte är så 
hög. 
Vägen är en förinspelad slinga. Bussen gör aldrig några 
omkörningar. Felparkerade taxibilar vid ingången till gal-
lerian vållar förseningar, när bussen helt enkelt blir stående
längst bak i kön.

Små bussar av den här storleken kan knappast ersätta den 
lokala gång- och cykeltrafiken på sträckan mellan Kistagal-
lerian och Victoria Tower. Det är inte heller meningen. 
Syftet är att locka över bilister till kollektivtrafiken genom 
att komplettera kollektivtrafiken med en transport på "the 
last mile", det viktiga avsnittet mellan stationen och resans 
mål.
_______________________________________________

Experimentet med gratisbussen ska pågå ett halvår

Extra stopp för 
hockeyfans under VM
Mellan den 4:e och 20:e maj pågår Hockey-VM i 
Danmark. Det tar SJ fasta på och inför ett extra 
stopp för hockey-fans vid Örestad. Från Örestad är 
det endast en kort promenad på 750 meter till Royal 
Arena där VM-matcherna avgörs.

För första gången någonsin är det Danmark som står 
värd vid Hockey-VM. Matcherna kommer att spelas på 
nybyggda Royal Arena i Köpenhamn och arenan Jyske 
Bank Boxen i Herning. Under Hockey-VM har SJ därför
lagt till ett uppehåll i Örestad som ligger en kort bit från 
Royal Arena.  
– Många har upptäckt fördelarna med att resa med tåg 
till Köpenhamn och Hockey-VM är inget undantag. 
Därför känns det extra bra att vi kan tillmötesgå våra 
resenärer ytterligare genom att införa ett extra stopp ett 
stenkast ifrån händelsernas centrum. Perfekt för alla 
hockeyintresserade, säger Petter Essén, affärschef på SJ.
Regerande mästarna Tre Kronor inleder turneringen 4 
maj mot Vitryssland. För att boka en tågbiljett till 
Hockey-VM räcker det att skriva in ”hockey” i 
bokningsmenyn.  
– Vi vill att det ska vara enkelt att köpa biljett till ett av 
årets största sportevenemang, därför krånglar vi inte till 
det i onödan. Våra direkttåg till Köpenhamn är dock 
ingen nyhet. Vi kör till Köpenhamn året om och under 
våren har resmålet ökat i popularitet med 33 procent 
jämfört med förra året, fortsätter Petter Essén.  

Källa: SJ 
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