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Ska du resa i Europa – tag tåget!

Uelzen Bahnhof, en timmes väg från Hamburg, är ritad av den excentriske konstnären Friedensreich
Hundertwasser. Det finns nästan inte en enda rät linje på hela stationen. Den är en av många europeiska sevärdheter som man lätt når med tåg.
Foto: Anders Björkström
Att slingra fram mellan Skottlands gröna kullar, i Alperna eller längs Rivierans stup är ett sätt att semestra som blir mer
och mer populärt. Försäljningen av Interrailkort ökar kraftigt. Även Snälltåget, som kör mellan Stockholm och Berlin,
har ökat sin försäljning. Vi kan konstatera att intresset för tågresor till kontinenten är större idag än för bara några år sedan. Diskussionen om flygets stora miljöeffekter har säkert spelat en stor roll. Tio procent av flygresenärerna är bekymrade över miljöeffekterna av sin resa, men ser inga andra alternativ - de vet inte hur man får tag på information om resmöjligheter och biljetter.
"Kan man åka tåg till Paris eller Bryssel?" Många vill ta tåget för att komma ut i Europa, men få vet hur man bär sig åt.
SJ AB säljer sedan 2014 inte några andra utlandsbiljetter än för sina egna tåg, till Köpenhamn och Oslo. Längre än så
sträcker sig inte deras ansvarsområde.
Resenärsforum tipsar:
Centralens resebutik i Kalmar, där kan du köpa alla slags tågresor http://resebutik.se/
Olika former av Interrailkort kan du också köpa via hemsidan: https://europarunt.se/
Eller ring 0771-75 75 70. Då svarar en resebyrå i Östersund som säljer alla sorters tågresor.
Även Big Travel säljer utlandsbiljetter.
Över disk kan biljetter även köpas på Turist-Info-kiosken i Centralhallen på Stockholms Central.
Vi vill också rekommendera Facebook-gruppen ”Tågsemester”. Där kan du, som vill ta tåget till utlandet, få goda råd
och tips.
Från Resenärsforums sida driver vi på att information och möjligheter att kunna ta tåget till utlandet ska öka!

SJ inför egen sovkupé
även för 2 klass
Tim-pendlarna visar:
Liten justering av
tidtabellen ger kortare
restid för de flesta
Det är inte rimligt att ett tåg med 700 passagerare ska
försenas i fem minuter för att ett halvfullt pendeltåg ska
slippa tidspåslag på tre minuter för linjens yttersta
stationer. Det skriver Tim-pendlarna som svar på en
remiss från Stockholms Läns Trafikförvaltning om de
kommande tidtabellerna (T19). Med den nu gällande
Resandet med nattåg har ökat kraftigt de senaste fem åren. tidtabellen (T18) inträffar det alltför ofta att tågen från
Västerås och Enköping hamnar bakom pendeltåg fån
Beläggningen på sträckan Malmö – Stockholm har ökat
Bålsta, Bro eller Kungsängen, och därigenom får en fem
med omkring 100 procent och på sträckan Göteborg –
minuter längre körtid in till Stockholm. SLL planerar att
Stockholm – Umeå – Luleå – Kiruna – Narvik med
behålla detta problem i den nya tidtabellen, men Timomkring 25 procent.
pendlarna har funnit att olägenheten skulle elimineras
- Många företag styr hårdare mot ett mer hållbart resande,
och då är nattågen ett bra alternativ till flyg och hotell. Men om bara pendeltågens avgångstider justerades med ett
par minuter längst ut på linjen. Om alla resenärers tid
även allt fler privatpersoner väljer att resa miljövänligt,
värderas lika så måste täget med flest passagerare få
säger Niclas Härenstam.
företräde när spårkapaciteten inte räcker till.
De flesta vill ha en egen kupé för sig själv eller för sitt
resesällskap. Det har lett till att 1 klassovvagnarna ofta blir _____________________________________________
fullbokade först medan det finns plats kvar i 2 klass. Nu
går det alltså att boka en egen kupé för en ensam resenär
oavsett om man reser i första eller andra klass.
Eftersom resandet ökar har SJ beslutat att rusta upp alla
sina nattvagnar. Det blir en genomgång och byte av teknisk
utrustning och en totaluppfräschning interiört med nya
2018 års klimatriksdag hölls helgen den 4-6 maj på
färger, mattor, tyger och material. Totalt är det 58 vagnar
Stockholms Universitets campus i Frescati. Eventet är
som ska rustas upp vilket är en satsning på 150 miljoner
ett samarrangemang mellan flera olika organisationer
kronor. Den första vagnen beräknas komma ut i trafik i
som strävar efter att placera klimatfrågan högre upp
början på nästa år.
bland frågorna i valrörelsen. En viktig del av arbetet var
Nattvagnarna som går på övre Norrland ägs av
"motionsbehandling" som innebar att deltagarna röstar
Trafikverket som också planerar en upprustning.
om vilka tolv förslag (av ungefär 250) man ska
- Med upprustade vagnar blir det ännu mer attraktivt att
resa med nattåg. SJ är ett av få järnvägsbolag i Europa som överlämna till riksdagspartierna. Resenärsforum deltog
inte i Klimatriksdagen, men transporter blev naturligtvis
satsar på nattåg, som vi tycker har sin naturliga plats i ett
ändå ett uppmärksammad område. Kollektivtrafikant
avlångt land som Sverige, säger Niclas Härenstam.
Stockholm hade lämnat in två motioner om bland annat
Det finns tre komfortnivåer på SJs nattåg utöver sittplats.
snöröjning som underlättar för kollektivtrafikanter.
Liggplats och Sovplats i 2 klass och 1 klass. I
Höghstighetståg hade både förespråkare och motståndare
Liggvagnarna ryms sex personer i varje kupé medan
bland deltagarna. Efter diskussion enades dock de båda
sovvagnarna i 2 klass rymmer en till tre personer och
sidorna om ståndpunkten att Sverige behöver mera spår.
sovvagnarna i 1 klass en till två personer. I 2
klassovvagnarna finns handfat i kupén medan dusch och
En transportpolitisk motion som fick starkt stöd var en
toalett finns i vagnsändarna. I 1 klassovvagnarna finns
som krävde samordning av tågtrafiken inom EU.
dusch och toalett i varje kupé.
Läs mer på www.klimatriksdagen.se.
(Källa: SJ)

Välbesökt Klimatriksdag

Stockholm: Blivande T-stationerna har fått namn

Trafiknämnden i Stockholms Län har nu fastställt namnen på de kommande stationerna på de blåa och gula linjerna.
Station Hagalund får tillägget Södra, på grund av sitt geografiska läge.
_______________________________________________________________________________________________

EUs nya dataskyddslag gäller även Resenärsforum
Från och med 26 maj gäller i EU nya lagar för behandling
av personuppgifter. Den nya förordningen (GDPR) stärker
rättigheterna för alla vars uppgifter registreras och behandlas. De gäller även för ideella föreningar som Resenärsforum. Lagen innebär bland annat att man har rätt att
få veta vilka uppgifter vi har lagrade och rätt att få dem
rättade eller raderade. Vi lagrar namn och sedvanliga kontaktuppgifter som epostadress, vanlig postadress och telefonnummer. Dessutom noterar vi belopp och betalningsdatum för de två senaste medlemsavgifterna. Vi lämnar
aldrig ut dessa uppgifter till någon utomstående.

Uppgifterna ligger på en dator som inte är åtkomlig via
Internet. Vi har inga avtal med t ex företag som förmedlar betalningar eller skickar ut vår medlemsinformation.
Allt sådant arbete utförs av styrelsens medlemmar själva.
Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig,
så skriv till anders.bjorkstrom@resenarsforum.se

Göteborg: Rekordmånga kollektivresor
Fler göteborgare åker kollektivt och färre tar bilen. Det
visar den senaste uppföljningsrapporten från Västsvenska
paketet.
Rapporten visar bland annat att kollektivresandet har ökat
stadigt sedan Göteborg införde trängselskatt 2013, och
2017 var antalet resor större än någonsin. Antalet bussoch spårvagnsresor i Västtrafiks område ökade med drygt
fem procent från 2016 till 2017.
Bakom Västsvenska paketet står Göteborgsregionens
kommunalförbund, Göteborgs Stad, Region Halland,
Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Västtrafik.
Målet är att skapa en bättre och utökad kollektivtrafik i
Västra Götalandsregionen och Region Halland.
Västtrafiks kurvor pekar uppåt

Källa:
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/trafik,r
ekordmanga_aker_kollektivt_och_farre_kor_bil

________________________________________________________________________________

Gratis kollektivtrafik för ungdomar
Regeringen har den 26 april beslutat att skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet får möjlighet
till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Totalt läggs 350 miljoner kronor per år under 2018–2020.
Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
– Vi vill ge skolungdomar möjligheten att åka kollektivt till fritidsaktiviteter eller sommarjobb – oavsett familjens plånbok, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Läs mer på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/gratis-kollektivtrafik-for-ungdomar/
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Nästa nyhetsbrev
kommer i juni
Nästa nummer av Nyhetsbrevet tänker vi ge ut ungefär vid
Nyhetsbrevet utges av Resenärsforum
midsommar. Bidrag eller tips om innehåll tar vi tacksamt
Ansvarig utgivare Kurt Hultgren
emot senast den tionde juni. Sen tar redaktionen sommarRedaktion: Anders Björkström, Christer Wilhelmsson
lov och ger sig ut och åker kollektivt.
Resenärsforum är en ideell förening som organiserar
enskilda personer och till Resenärsforum närstående
organisationer i en samverkansplattform för bättre
resekvalitet.
Besöksadress: Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3,
Stockholm
Postadress: Resenärsforum, Centralplan 3,
111 20 Stockholm
Telefon 0707-88 44 77
Epost info@resenarsforum.se
Hemsida www.resenarsforum.se
Bankgiro 231-7931
Specialdesignat ölglas
Plusgiro 489 64 27-4
från Uelzen Bahnhof
Organisationsnummer 802012-0260

