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Vårt projekt Resenärernas Stationer:
Nu har Uppland besökts

Resenärsforum på besök hos Kollektivtrafikförvaltningen (UL). Längst till vänster trafikdirektör Johan
Wadman och i förgrunden Christina Axelsson, ordförande i Resenärsforum.
Resenärsforums projekt Resenärernas Stationer fortsätter. Fler stationer blir undersökta och ibland kommer
nya frågor fram i samband med våra besök på stationerna. Diskussion pågår med olika intressenter om ett
utvidgat samarbete och vi presenterar projektet för fler och fler aktörer.
Den 15 augusti besökte vi Uppsala. Därmed blev Upplands län det elfte länet 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 finnas information om alla tåg och bussars avgångs- och
ankomsttider. Sedan kom vi in på frågor gällande specifikt stationerna i Uppland.
I vårt projekt har vi kommit fram till vad resenärerna förväntar sig och behöver på en station och intresset
för detta budskap varierar bland de vi besöker. I Uppsala mötte vi ett ovanligt stort intresse för vårt projekt
och vi fick ett bra gensvar och en bra diskussion om projektet Resenärernas Stationer och om stationerna i
Uppland.
Bra i Uppland är att det oftast är nära mellan buss och tåg. Det är mycket viktigt då närheten väsentligt
underlättar resenärens byte av trafikslag. En annan positiv sak i Uppland är att flera stationer har SJautomater. Det som generellt inte är bra i Uppland är att det finns ingen karta över den regionala
busstrafiken. När vi besökte Heby och Morgongåva fann vi en liten finess, det fanns en kartskiss som visar
var man kan köpa biljett. Den uppgiften är bra och ovanlig. Tyvärr fann vi också på dessa stationer något
som är ganska vanligt, det satt inaktuella tidtabeller uppsatta.
Olle Ek

K2:s resultatkonferens 2018 i Lund

K2:s resultatkonferens hölls på Skissernas Museum i Lund
På K2:s resultatkonferens nyligen deltog Mårten Zetterman och Christina Axelsson från Resenärsforum. Vi fick korta
föredragningar av aktuella forskningsrapporter som vi sedan diskuterade runt borden. Ämnen som togs upp var:
Kollektivtrafikens samhällsnytta; 9 orsaker till ökade kostnader i kollektivtrafiken; Så påverkar utbud och priser
samhällsnyttan; 10 orsaker att investera eller inte investera i bussframkomlighetsåtgärder; Samverkan på gott och ont;
Samverkansutmaningar vid utveckling av regionala superbusskoncept; Samverkan som styrmedel, Resmöjligheter bland
äldre människor i storstadsområdena; Unga i storstad mer positiva till kollektivtrafiken; Hot och våld i kollektivtrafiken
– perspektiv från en intervjustudie med bussförare; Bättre hållplatser och bussterminaler med simulering;
Informationsbaserad störningshantering i kollektivtrafik och Så bidrar bildelning till smartare kollektivtrafik.
Bland annat underströks att den nya lagen som stärker kollektivtrafikresenärers rättigheter (Lag 2015:953) kan anses
öka såväl behovet av informationsservice till resenärer som behovet av ”koll” på hur resenärer agerar vid störning.
Om ni vill se presentationerna finns de på K2:s hemsida http://www.k2centrum.se/artikel/k2s-resultatkonferens-2018
Christina Axelsson
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Förarlöst får inte betyda personallöst!
Resenärsforum besvarar utredning om självkörande
fordon
Självkörande fordon innebär frigörande av personal. Från kollektivresenärernas synpunkt sett är det viktigast att resan
är trygg och säker, och det innebär bl.a. att det måste finnas personal närvarande. Det är viktigt att de resurser, som
frigörs när körningen automatiseras, kommer resenärerna tillgodo t ex genom fler trafikvärdar och andra
servicepersoner. Det framhåller Resenärsforum i sitt svar på utredningen "Vägen till självkörande fordon". Vi betonar
också att förarlösa fordon på allmänna vägar kan väcka oro och möta motstånd. Införandet får inte ske snabbare än vad
resenärerna accepterar. Läs hela svaret på Resenärforums hemsida, www.resenarsforum.se.

Kurts krönika:
Öresundstågstrafiken
utvecklas
Öresundstågen började rulla den 1 juli 2000. Alldeles
innan trafiken startade beslöts det politiskt från svenska
sidan att trots att SJ utvecklat och anskaffat tågen så skulle
den regionala trafiken utföras av den regionala trafikhuvudmannen. SJs långväga tåg skulle naturligtvis gå till
Köpenhamn, men den volymstarka regionaltrafiken skulle
utföras gemensamt av regionaltrafiken med SJ som
entreprenör och DSB.
En märklighet i den turtäta trafiken var att tågen skulle gå
Kurt Hultgren, tidigare generalsekreterare
i 20-minuters turtäthet. Det var ett annorlunda sätt att
för Resenärsforum, medverkar regelbundet
tänka gentemot hela i Sverige. Turtät trafik i Sverige, med
som krönikör i Nyhetsbrevet
sina långa avstånd, är att om möjligt erbjuda tåg varje
timme, eller, ifall det fanns möjlighet, varje halvtimme,
och för kapacitetens skull kanske var 15e minut. Resandet ökade starkare än planerat, särskilt sedan tunneln genom
Malmö, med de två nya stationerna Triangeln och Hyllie, tillkom 2010. De korta trevagnstågen räckte i högtrafik inte
till för alla resande, utan redan från start fick de kopplas samman från tre vagnar till sexvagnar. Numera krävs nio
vagnar för att klara att rymma alla resenärer. Och nu räcker det inte med tre trevagnsenheter. Alltför många resenärer
tvingas resa stående. Det är inte någon bra komfort.

Inbyggd obalans
En inbyggd obalans har funnits med i trafiksystemet. Alla tåg har startat i Helsingör. På Kystbanen har tågen stannat på
ett stort antal stationer med korta avstånd emellan, egentligen lokaltrafik. De tre stationerna i Köpenhamn,
Hovedbanegården, Österport och Nörreport är viktiga för alla, liksom Köpenhamns flygplats Kastrup. I Sverige har
resandet skett på långa sträckor med få stationsuppehåll och med påtagligt längre restider. Det är naturligtvis inte ett
problem för resenärerna, som sällan reser hela sträckan. På svensk sida händer det att ett eller flera tåg försenas på
grund av tekniska problem i godstrafiken eller i banan på de långa sträckorna i blandad trafik (även snabbare X2 och
långsammare pågatåg och krösatåg). På dansk sida uppstår problem av andra orsaker. Det är inte ovanligt att tåg blir
försinkade eller inställda på grund av problem på bana och signaler eller på stationerna. Dessa olika problem är relativt
(forts på sid 4)
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Insändare: Biljettköp i ett ”annat län”
I Resenärsforums nyhetsbrev augusti 2018 diskuteras svårigheterna att köpa biljett i ett ”annat län” och Resrobots roll.
Jag vill ge ett litet bidrag till diskussionen.
www.sj.se har beskyllts för att vara för dominerande inom biljettköp men kan man köpa biljetter mellan tusentals ”ickeSJ” orter t ex Abrahamsberg och Överum. Det lär också vara 30% av fjärrtågsresenärerna som köper en Resplusbiljett –
alltså med någon form av RKM-resa i ena änden eller båda.
Men att köpa biljett till en lokal/regional resa utanför hemlänet är ett problem och det finns många varianter; 1) I vissa
län kan man betala med bankkort på bussen - men inte överallt. 2) I vissa län kan man ladda sitt resekort på bussen men inte överallt. 3) Vissa läns kort kan användas i andra län – men inte överallt. Jag frågade både Svensk
Kollektivtrafik och Samtrafiken om det fanns någon info om punkt 3) men fick svaret att det var inte deras problem.
På Scanpointkortets tid fanns faktiskt en broschyr om korts giltighet i andra län – även om den var svår att få tag på…
Så vems problem är det och löses det? Vissa län planerar tydligen att skippa alla kort och biljetter och övergå helt till
biljetter via appar. Men 21 olika appar – hur kul är det? Någon lösning med kunden i fokus i stället för teknik eller
länsgränser måste tas fram – snabbt!
Bertil Hylén, Solna

(forts fr sid 3)
begripliga för de närmast berörda, men det finns en tendens att i Danmark hävda att tågen försenas på svensk sida och i
Sverige att de försenas på dansk sida. Trafikledningarnas kontakt med varandra har upplevts som otillräcklig och har
starkt kritiserats av resenärsgruppen Öresundpendlarna Broen Live, en av Resenärsforums medlemsorganisationer.
Ett ytterligare problem har varit underhållet av Öresundstågen på den danska verkstaden, som inte haft kapacitet nog.
Skånetrafiken har tidigare beslutat att inrätta en ny depå och verkstad i Hässleholm för att säkerställa att Öresundstågen
kan användas när de behövs i trafiken. Den verkstaden närmar sig sin invigning.
Resandet kan tydligt ses omfatta några olika grupper av resenärer. Först är de dagliga pendelresenärerna bosatta på var
sin sida av Öresund, en stor och växande grupp. En grupp som blivit mycket stor är de storregionala resenärerna från
södra Sverige till Köpenhamn och Kastrup. En tredje stor grupp är alla resenärer från Helsingör och Kystbanen som i
huvudsak reser in till Köpenhamn och till Kastrup. Gruppen som reser från svensk sida till stationer vid Kystbanen norr
om Köpenhamn är relativt blygsam. Under åren har en idé vuxit fram att tågen från Sverige endast skulle gå till de tre
stationerna i Köpenhamn: Hovedbanegården, Nörreport och Österport. Önskemålen att tågen från Helsingör samtidigt
skulle kunna gå till Kastrup har fallit på kapaciteten mellan Hovedbanegården och Kastrup.

Radikal lösning: Skånetrafiken tar över hela öresundstågstrafiken
I sommar har en radikal lösning presenterats och en överenskommelse underskrivits mellan Skånetrafiken och den
danska trafikministern. Det kan av allt att döma ge en lösning som är bra för alla parter. Från en tidpunkt om ett par år
skulle hela öresundstågstrafiken över bron övertas av Skånetrafiken. Det betyder att det blir en och samma trafikledning
som ska sköta och rapportera eventuella förseningar och vidta åtgärder, sätta in extra tågsätt mm. Vidare skulle
Skånetrafikens Öresundståg bara gå till Österport i Köpenhamn. Österport är idag en station där många av de långväga
danska tågen har sin slutstation. Från DSBs sida ser man det som en fördel att kunna låta fler av de långväga danska
tågen gå vidare från Hovedbanegården till Kastrups flygplats. Hittills har endast vissa av dessa gått till Kastrup, de
flesta till Österport. I gengäld skulle tågen från Helsingör efter de tre stationerna i Köpenhamn gå vidare till andra
städer på Själland, med stor och tät trafik. Kystbanen är elektrifierad och nu pågår elektrifiering av linjen mot Nästved
och Nyköbing Falster och Rödby inför bygget av tunneln under Fehmarn Belt. Tågen från Helsingör ska gå vidare till
Nästved.

Fyra tåg i timmen
Dessutom kommer man från Skånetrafikens sida att övergå till trafik med fyra tåg i timmen över bron, alltså
kvartstrafik. Det ger ökad kapacitet i grundsystemet. Nya Öresundståg har också beställts för att klara
resandemängderna. Kapaciteten över bron är hårt belastad. Fyra tåg i timme ger högre grundkapacitet. Men vid vissa
tider under dagen behöver troligen extratåg köras. Idag körs tiominuterstrafik vissa timmar, men även mellan två ”15minuterståg” kan troligen extra tåg läggas in. Faktum är att kapaciteten totalt sett måste byggas ut. Dessutom har
Skånetrafiken aviserat köp av nya tvåvåningståg med hög kapacitet. Från Resenärsforums sida hoppas vi att dessa tåg
kommer att sättas in på de linjer där trängseln är som störst, inte av några andra skäl. Västkustbanan är den linje som
har haft störst andel ståpassagerare.
För kapacitetens skull diskuteras nu även en ytterligare fast förbindelse över Sundet. Ett alternativ är en tunnel mellan
Helsingborg och Helsingör, vilket skulle kräva en ny bana på norra Själland – troligen en svårknäckt nöt. Ett annat
alternativ vore att bygga en tunnel från Landskrona till en plats i norra Köpenhamn (ungefär gamla Frihamnen) och
ansluta till Hovedbanegården norrifrån. Det skulle ge en fördel för långväga tåg med högre hastigheter som då inte
skulle behöva byta körriktning på Hovedbanegården. Dessutom är det en bättre väg för godståg mot kontinenten från
Sverige, dels avlastas den nuvarande Öresundsbron, dels fås en avsevärt kortare körsträcka. Malmö ligger sydligare än
Köpenhamn. Och Landskronaalternativet skulle lösa problemet med att bygga en ny bana på norra Själland. En
kapacitetsökning i lokaltrafiken kan också uppnås om den köpenhamnska metron ges en linje under Öresund till Malmö
centrum, med kortare restid för många pendlare. Öresundstågen tar idag 35 minuter, medan metrolinjen, utan fem
mellanstationer, skulle köra på 20 minuter. Då räcker kapaciteten över Öresundsbron längre. Det kommer på sikt
troligen att behövas både en landskronatunnel och en metro.
Kurt Hultgren

Mälardalens kollektivtrafik:
Trygghet och enkelhet engagerar väljarna

Politiker från sju av åtta partier svarade på frågor från om regional pendling.
Foto: Christina Axelsson
Den nya pendeltågstunneln genom Stockholm finns nu på plats, sedan drygt ett år. Hur går vi vidare för att utveckla
reella möjligheter till pendling i hela Mälardalen? Kring den frågan ordnade Resenärsforum och några av våra anslutna
föreningar ett möte i Stockholm i slutet av augusti. Alla Stockholms läns landstingspartier utom SD hade hörsammat
vår inbjudan. Debatten kom att utvecklas till att handla om kollektivtrafikens förbättringsmöjligheter mer generellt. I
sina inledande anföranden tog partierna upp följande: (V) betonade att man inte ska behöva ha bil för att bo i Stockholm, (L) framhöll att kollektivtrafiken måste ses som en del i samhällsplaneringen och finnas på plats från dag 1 när
inflyttning börjar i ett område. (S) betonade att kollektivtrafiken måste ses i ett större sammanhang och att det inte minst
gäller den regionala järnvägstrafiken. ( C ) tog upp behovet av fler nattliga förbindelser mellan stockholmsregionens
delar. (M) ansåg att stockholmsregionen håller på att bli ett föråldrat begrepp, vi bör hellre tala om den som en del av
Mälardalsregionen. (MP) sa att landstingsvalet också är ett klimatval (precis som riksdagsvalet), och att vi hellre än
östlig förbindelse och en ytterligare bana på Arlanda bör satsa på att knyta ihop länets kollektivtrafikförbindelser bättre.
I den följande debatten fick trygghetsfrågor fick mycket uppmärksamhet, både från publiken och från många av
partierna. Det finns många som reser till och från sina arbeten mitt i natten, hur ordnar man så att dessa slipper
halvtimmeslånga väntetider på ödsliga platser? Likaså betonade många att det är viktigt att underlätta resandet över
länsgränser, genom enhetliga biljetter som gäller i båda länen.
Anders Björkström
________________________________________________________________________________________________

Norrtälje först i Sverige med enbart elbussar i
stadstrafik
Norrtälje blev först i landet med en helt elektrifierad stadstrafik, genom ett samarbete mellan SL, Norrtälje kommun och
bussoperatören Nobina. Lördagen den 18 augusti invigdes de nya elbussarna.. Nobina köper in bussarna, ser till att
vägarna är anpassade och att depån utformas så att bussarna kan ladda på natten. Kommunen bidrar med kostnad för
förstärkning och elkraft.

Sedan augusti gäller nya lagar
som gynnar oss resenärer
Det är numera vanligt att resenärer själva kombinerar sin paketresa, ofta via internet. Detta har inneburit att det uppstått
oklarheter om vissa resetjänster omfattats av det tidigare paketresedirektivets tillämpningsområde. När du exempelvis
plockar ihop din egen resa med flyg och boende från samma webbsida kan det bli en paketresa, likaså om du köper
delarna av samma resebyrå. Även om du köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland bli en paketresa. Det
gäller bland annat förutsatt att dina person- och betaluppgifter förs över till den andra webbplatsen, och att dina
bokningar sker inom 24 timmar.
Lagen innehåller bland annat att kraven på att resenären ska få förhandsinformation om paketresan förstärks.
Arrangören ska dessutom informera resenären om hans eller hennes rättigheter och den resegaranti som gäller för
paketresan. Om paketresan säljs genom en återförsäljare, ska även återförsäljaren ansvara för att information ges. Vid
paketresor som säljs genom ett länkat bokningsförfarande på internet ska den näringsidkare som resenärens uppgifter
förs över till ge resenären information om paketresan. Den nya lagen ska gälla för paketresor som näringsidkare säljer
eller erbjuder till försäljning och för sammanlänkade researrangemang som näringsidkare genom förmedling eller på
annat sätt underlättar uppkomsten av. Lagen ska vara tvingande till resenärens förmån.
Även resegarantilagen ändras: Den nya resegarantilagen ska tillämpas på sådana paketresor och sammanlänkade
researrangemang som omfattas av den nya paketreselagen. Resegarantin ska säkerställa att de betalningar som görs för
resan betalas tillbaka till resenären i den utsträckning reseavtalet inte fullgörs till följd av insolvens hos arrangören eller
den näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt underlättat uppkomsten av ett sammanlänkat
researrangemang.
Resegarantin ska också säkerställa hemtransport och inkvartering, om det behövs i avvaktan på hemtransporten.
Resegarantin ska omfatta rimligt förutsebara kostnader.
Du kan läsa mer på Konsumentverkets hemsida.
Christina Axelsson
________________________________________________________________________________________________

Bombardier visar upp
batteridrivna tåg

Foto: Bombardier
Bombardier har visat upp sitt nya batteridrivna tåg i
Berlin. Prototypen har en räckvidd på fyra mil – men
redan nästa år kommer generationen som når tio mil.
”Talent 3” är den första elhybriden i sitt slag som går i
passagerartrafik i Europa – på 60 år.
Källa: www.nyteknik.se
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