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Ny station i Växjö kombineras med kommunhuset

Den tidigare stationen i Växjö är riven och det finns en provisorisk station
En ny och lite ovanlig station är under byggnad i Växjö. Det kan föranleda en rapport från projektet Resenärernas
Stationer med inriktning på Kronobergs län. Resenärsforum har vid olika möten med olika representanter från den
regionala kollektivtrafikhuvudmannen och länstrafiken i Kronoberg redogjort för vad projektet Resenärernas stationer
kommit fram till baserat på vad resenärerna efterfrågar vad gäller stationer. Det gäller både generellt och mer specifikt
vad som gäller stationerna i Kronoberg. I vad mån de berörda lyssnat på och t.ex. i samband med bygget av den nya
stationen i Växjö vidtagit några åtgärder baserat på Resenärsforums budskap är dock lite oklart.
Den tidigare stationen i Växjö är nu riven och det finns en provisorisk station. Den nya håller på att byggas. Mer om
den nya längre fram. På ett sätt var den gamla stationen i Växjö ett föredöme som gjorde att den kunde användas som
ett bra exempel i beskrivningen av hur en station skall se ut. I Växjö fanns, samlat på ett ställe, alla avgångstider för
tågtrafiken, den regionala busstrafiken och den lokala busstrafiken. Dessutom fanns intill biljettköpsmöjligheter hos
länstrafikens försäljningsställe eller i Pressbyråkiosken eller med Länstrafikens eller SJs automat. Det är inte vanligt att
alla för en resenär så viktiga funktioner finns samlade nära varandra på en station. (forts på sid 3)
________________________________________________________________________________________________

Nationell plan för infrastrukturen nu beslutad
Regeringen har nu fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt
700 miljarder kronor vilket är 100 miljarder kronor mer än i förra planperioden och omfattar stora satsningar på såväl
nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Det är den största järnvägssatsningen i
modern tid, säger regeringen och beslutet rymmer också betydande satsningar på sjöfart och väg. Men något riktigt svar
om höghastighets-järnväg dröjer, då de vill förhandla fram en bred blocköverskridande uppgörelse om det beslutet. Se
mer på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/

Varning för övertro på
övervakningssystemen!
Riksdagens Trafikutskott ordnade nyligen en öppen
utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett
förändrat klimat. Resenärsforum var där och lyssnade på
bland andra Björn Paulsson, forskare vid Chalmers
(Chalmers Railway Mechanics, ett s.k. center of excellence
vid Chalmers Tekniska Högskola). Han talade kring temat
”Att ta höjd för en robust anläggning – krav baserade på
riskanalyser”. Det gäller att arbeta proaktivt och adaptivt,
alltså förebyggande och anpassningsbart. Han gav ett
intressant exempel på den övertro man har på den
övervakande utrustningen vid järnvägsväxlar. Av 350 larm
var 5 korrekta! Dessa larm förorsakade 250
förseningstimmar av drygt 1000 tåg! Måste väl ändå gå att
göra på ett smartare sätt, tyckte flera vid minglet efter
utfrågningen. Signalfel är alltså fel ibland – ganska ofta.
Christina Axelsson

Estland: Avgiftsfria
kollektivtrafiken utvidgas

Tätare turer krävs i både
öster och väster:
Gnesta: Starka krav på
tätare spårtrafik
Föreningen Gnestapendelns ordförande Benny Åberg
och sekreterare Elisabeth Lundberg-Karlsson lämnade 8
juni över 5 250 namnunderskrifter med krav om tätare
spårtrafik på helger till Gnesta. Landstingsstyrelsens
tillika Sörmlands kollektivtrafikmyndighets ordförande
Monica Johansson (s) tillsammans med Myndighets chef
Helena Ekroth tog tacksamt emot namninsamlingen och
stannade en god stund och diskuterade vikten av en god
kollektivtrafik.
Såväl Sörmlands Nyheter som lokalt inslag på SVT och
P4 uppmärksammade aktionen. Monica berömde också
initiativet men lovande inget – men höll med om att det
är viktigt att kollektivtrafikens attraktivitet ökar med täta
turavgångar och robusthet i systemet.
Christina Axelsson

Estland satsar på avgiftsfri kollektivtrafik, en fortsättning
från satsningen från 2013 då kollektivtrafik i Tallinn blev
avgiftsfri för invånarna. (Icke invånare ska fortsätta betala.)
I landet som helhet kommer dock inte kollektivtrafik att bli
gratis, men en kostnadsfri kollektivtrafikzon som sträcker
sig över hela landet kommer att inrättas. Det kommer
därmed vara möjligt, om än komplicerat, att åka buss över
hela landet utan att betala.
Källa: K2
https://www.citylab.com/transportation/2018/05/estoniawill-roll-out-free-public-transit-nationwide/560648/?
utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&ut
m_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
_______________________________________________

Radio Sweden
uppmärksammar
pendlarnas problem
Resenärsforums vice ordförande Emil Frodlund uttalade
sig den 5 juni i Radio Sweden om svenska tågresenärers
frustration över försenade och inställda tåg. Flera
decennium av bristande järnvägsunderhåll och avsaknad av
investeringar i fler spår är roten till problemet. Läs och hör:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspxprogramid=2054&
artikel=6968206

RKM:s ordförande Monica Johansson tog emot mer än
5000 underskrifter
____________________________________________

Horred: Tätare turer på
kvällar och helger:
Horredsbygdens byalag påpekar att bygden behöver
bättre kollektiva resförbindelser. Många av invånarna
har sina arbetsplatser förlagda till Mölndal och
Göteborg, men nuvarande busstrafik inbjuder inte till
omfattande pendling. Fler turer på kvällar och helger
skulle möjliggöra helgarbete och att gå på kulturbegivenheter i orter på Västkusten, skriver man i ett debattinlägg i Markbladet tillsammans med Resenärsforums
Christer Wilhelmsson. Läs inlägget här:
http://markbladet.se/?artikel=201806130855597384

(forts fr sid 1): Ny station i Växjö ---

På informationstavlan om den nya stationen och
kommunhuset är rubrikerna följande:

Mindre bra i Kronobergs län är dock busstationen i
Ljungby. Man kan som exempel ta upp två saker. Det
finns unika, snygga och designade vindskydd vid
busshållplatserna, men något bra skydd mot vinden
åstadkommer de inte. En digital skylt som visar
avgångstiderna för bussarna vid läge A hade 17-12-30
”fastnat” och visade morgonavgångar trots att det var sen
eftermiddag. Samma fel var kvar 2 månader senare.
Någon form av kontroll av ”statusen” på
informationstavlorna på stationen verkar inte finnas.
Lessebo och Hovmantorp är däremot två stationer i
Kronoberg, som i förhållande till sin storlek, har mycket
bra serviceutbud. Det finns bl.a. väntsal, biljettautomater
och både digital och tryckt tidtabell. I Hovmantorp kan
man dessutom i stationens kafé köpa länstrafikens
biljetter.
I Växjö är som sagt en ny station under byggnad. Större
ombyggnader av stationer är inte så vanligt i Sverige,
men i Växjö har några större ombyggnader faktiskt skett
efter förhållandevis kort tid. Man får hoppas att man nu
”tänkt till” och får en mer långsiktigt hållbar lösning.
I Växjö skall byggas ett kombinerat stations- och
kommunhus. Byggnaden skall få ett mycket futuristiskt
utseende och detta samt lämpligheten av att placera det
nya kommunhuset ”ovanpå station” har föranlett en livlig
debatt. Byggnaden skall nämligen ha sex våningar varvid
plan 1 skall innehålla station och restauranger, plan 2
kommunhusets reception mm och plan 3–6 kontor.

Någon form av information om hur den nya stationen
skall utformas med tanke på vad resenärerna behöver
saknas och i debatten som varit om den nya stationen har
det talats väldigt lite om stationens uppgift som station.
Det är viktigt att stationen inte ”försvinner” bland affärer
och kontor. Det är också viktigt att stationen har en bra
funktion som bytespunkt mellan t.ex. tåg och bussar. Av
de planer som presenterats framgår det att det skall
byggas hus på en del av nuvarande platsen för bussarna.
Dessa hus kan komma att avskärma stadsbussarna från
tågen och regionbussarna, vilket inte är bra, men en
tydlig skyltning kan ju hjälpa upp det hela.
Resenärsforum följer med intresse bygget av den nya
stationen i Växjö och försöker bevaka att resenärens
behov och krav på en ny station tillgodoses.
Olle Ek

_____________________________________________________

Cykel på tåget – en långdragen konflikt
Varför vill inte SJ låta oss ta med cykeln på tåget? Det
finns ju andra bolag om tillåter det. P1-programmet
Gomorron Världen ställde den frågan i söndags (17 juni).
SJ ger ett undvikande svar. Hör inslaget här:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=438&artikel=6977984

Nyhetsbrevet har hittat en lista över vilka operatörer som
tillåter resenärerna att medföra cykel.Läs här:
https://arskortguldsj.wordpress.com/2017/07/20/nyalistan-p-tg-dr-du-kan-ta-med-cykeln-p-tget-uppdateradsommaren-2017/

Ystad kan få
eldrivna bussar
Från år 2019 införs eldrivna bussar i Ystad. Det föreslår
det genomförandeavtal mellan Skånetrafiken och Ystads
kommun som läggs fram för beslut i kollektivtrafiknämnden den 11 juni.
- Kollektivtrafiknämnden har som målsättning att erbjuda
ett attraktivt och klimatsmart trafikutbud som motsvarar
resenärernas förväntningar och behov. Eldrivna bussar är
tysta, miljövänliga och uppnår vår ambition för smarta
trafiklösningar. Jag är därför glad att vi nu kan utöka utbudet av eldrivna bussar i Ystad, säger Stefan Svalö (S),
ordförande i kollektivtrafiknämnden.
- Nu tar vi nya steg mot att införa nya elbussar i Ystad.
Det är ett stort lyft för stadsbusstrafiken. I staden med sina smala gator där bussarna tar sig fram bara någon enstaka meter från bostadshus är det speciellt viktigt att
minska bullernivån. Grönt resande minskar våra klimatavtryck och vi får renare luft, säger Niclas Ljungström
(MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Genomförandeavtalet ska tydliggöra ansvarsfördelningen
för genomförandet av åtgärder och parternas ekonomiska
åtagande för genomförandet. Avtalet säkerställer också
att parterna gemensamt utvecklar och drar nytta av
eldriftens fördelar efter införande av depåladdade bussar.
- Det känns väldigt positivt att Ystads kommun nu kan ta
ett nytt kliv framåt i vårt hållbarhetstänk mot ett fossilfritt Ystad 2020. Tysta och miljövänliga bussar passar
bra in i Ystads medeltida stadskärna, säger Kent Mårtensson (S), kommunstyrelsens ordförande, Ystad.
Målsättningen är att elbussarna i Ystad ska bidra till de övergripande målen i Region Skåne om ökad marknadsandel samt öka andelen nöjda kunder och skapa en attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik.
- Det kan vi nu konkretisera genom åtgärder som ökar energieffektiviteten i kollektivtrafiken, minska bullernivån
i stadsmiljön, minskar utsläppen samt öka komforten för
resenärerna och förbättra framkomligheten. Det är fantastiskt att vi tillsammans med Ystad kommun kan binda
hop en medeltida kulturstad med rena och tysta elbussar,
säger Magnus Wikforss, affärsområdeschef,
Skånetrafiken.

Stockholm:
Längre restider medan
broarna renoveras
All tågtrafik söderut från Stockholm i sommar kommer att
utgå från Södra Station eller Flemingsberg. Detta gäller
perioden 25 juni - 19 augusti och orsaken är att broarna
över Strömmen behöver renoveras, efter sextio års
oavbrutet användande. All regional- och fjärrtrafik berörs,
men inte SL:s pendeltåg, som ju numera inte går över
dessa broar. Resenärerna från och till Stockholm C
hänvisas till pendeltågen. Trafiken norr om Stockholm C
påverkas inte.
______________________________________________
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