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Danmark: Passagerarpulsen får finansiering även 2019!

I Danmark är Passagerarpulsen organisation för resenärerna. De finansieras från danska staten och har nu blivit 
beviljade bidrag att fortsätta sin verksamhet även 2019. 
”It is government funding but with a twist. In the Danish parliament 9 parties are represented. The present 
government is rightwing consisting of 3 parties supported by a 4th party “Dansk Folkeparti” as the 3 parties 
themselves do not have a majority. The parties which have granted Passagerpulsen the funding for 2019 are 
however the previous leftwing government (3 parties) supported by “Enhedslisten” and “Dansk Folkeparti”. These 
5 parties together have a majority and some funding that they can use for the benefit of better and cheaper public 
transport. And that includes us.”
Vi gratulerar resenärerna i Danmark och hoppas på en framsynt riksdag och regering som under denna 
mandatperiod ger möjligheter att bygga något likande i vårt land. 
Christina Axelsson
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Sverige: Ingen ny regering, men ett nytt trafikutskott 

Jens Holm (V), ny ordförande i
Riksdagens Trafikutskott

Ingen ny regering när detta Nyhetsbrev ges ut, men väl ett nyvalt trafikutskott. 
Ordförande blir  Jens Holm, Vänsterpartiet, Stockholms kommun. Han sitter i 
Riksdagen sedan 2010 efter att 2006-09 varit EU-parlamentariker. Ursprungligen 
från Matfors utanför Sundsvall, bor nu i södra Stockholm.  
Även ledamot av EU-nämnden
Övriga ordinarie ledamöter i Trafikutskottet är:
Socialdemokraterna Anna-Caren Sätherberg, Jämtlands län; Jasenko Omanovic, 
Västernorrlands län; Teres Lindberg, Stockholms kommun även suppleant i EU-
nämnden; Johan Büser, Göteborgs kommun, Elin Gustafsson, Skåne läns södra
Moderaterna: Jessica Rosencratz, Stockholms kommun; Edward Riedl, 
Västerbottens län; Sten Bergheden, Västra Götalands län; Anders Hansson, Skåne 
läns södra
Sverigedemokraterna: Jimmy Ståhl, Västra Götalands län, norra; Thomas Morell, 
Gävleborgs län; Patrik Jönsson, Västra Götalands län södra
Centerpartiet: Anders Åkesson - Vice ordförande, Kalmar län 
Kristdemokraterna: Magnus Jacobsson, Västra Götalands län, norra
Liberalerna: Helena Gellerman, Västra Götalands län, västra
Miljöpartiet: Emma Berginger, Skåne läns södra



Intryck från spårtrafiken i Finland

Det finska järnvägsnätet är väl utbyggt. Däremot är 
det inte många dubbelspårssträckor.
All information står på finska, engelska och svenska. 
Utropen sker även de på finska, engelska och 
svenska.
Vad gäller tidtabeller så är det anslag för avgående 
tåg på samtliga stationer. Det finns även tidtabeller i 
fickformat för samtliga sträckor.
Det är inte många stationer som har biljettförsäljning 
längre.  De som har det så är det öppet bara på varda-
gar utom lördagar. I Helsingfors är biljettexpeditio-
nen öppen alla dagar. 
När det gäller tågen så finns det förvaringsboxar på 
IC-tågen och Pendolinotågen. Det finns lekavdelning
med sagoböcker för barnen.  Dessutom finns det en 
särskild kupé för de allra minsta barnen. På Pendoli-
notågen finns det en konferensavdelning i anslutning 
till första klass utrymmet. I Finland kallas det Extra.
Platsnumren finns även i punktskrift  på Pendolino 
och IC-tågen. Möjligen finns det på fler tåg.
Man kan inte ta med cyklar på alla tåg, men på 
många som IC. Det finns flera avgångar med nattåg 
till norra Finland. I flera tåg finns det vagnar där man
kan ta med sig bilen ombord. I Helsingfors finns en 
sådan station vid Böle som även har en särskild per-
rong för resenärerna i biltågen. Även från Åbo och 
Tammerfors går det bilvagnar i nattågen. I sovvag-
narna åtminstone i första klass finns det dusch i ku-
pén.

Lokaltrafiken i Helsingfors
Spårvägsnätet är väl utbyggt. Däremot är de lång-
samma i Centrum p.g.a. alla trafikljus. Där borde fin-
nas ett ”Kom fram system” som innebär att spårvag-
narna alltid har ”grönt ljus”.
Vid hållplatserna är linjerna markerade om det är 
buss eller spårvagn.

Metron
Restiden mellan stationerna är utmärkta på linjenäts-
kartorna på stationerna. Det är även markerat i vilken
kommun respektive station är belägen. Det finns  sär-
skilt utrymme för barnvagnar och cyklar.

Text: Christer Wilhelmsson
Foto: Anders Björkström

De många trafikljusen gör att spårvagnarna går långsamt i 
centrala Helsingfors 

Diskreta skyltar på tre språk berättar hur man inte ska 
uppföra sig i spårvagnen



Lagstiftningen kring 
Resenärernas rättigheter vid tågförseningar 
debatteras nu i Europaparlamentets transportutskott 

Utskottet vill att ersättningen till resenärerna vid tågförseningar ska höjas. Det ska också bli enklare för 
funktionshindrade att åka tåg. Istället för att de, som nu, ska behöva förbeställa assistans flera timmar i förväg är tanken 
att de ska kunna få hjälp direkt när de kommer till stationen och ber om den.

Förslaget innebär också att man ska introducera ett system där passagerare som missat ett byte ska kunna åka med nästa
tåg, oavsett vilket bolag som kör det. En fråga som vi i Resenärsforum lyft upp åtskilliga gånger. Vi är medvetna om att 
detta kan innebära särskilt stor utmaning för de svenska tågbolagen i och med att Sverige var tidigt ute med en 
avreglering har vi ett stort antal tågbolag som samsas om tågspåren.
Utskottet vill också besluta att det ska finnas utrymme för cyklar ombord på alla tåg inom EU.
Inom ramen för vårt arbete i EPF, European Passenger´s Federation är vi med och arbetar för att påverka dessa 
förändringar. 
Resenärsforum träffar EU-parlamentarikern Marita Ulvskog i november för att diskutera förslagen. 

Christina Axelsson

Norge börjar planera 
snabbare järnvägs-
förbindelse 
Oslo – Stockholm
Den norska regeringen har nu gett uppdraget till det 
norska Jernbanedirektoratet att påbörja utredningsarbetet 
för att förbättra stråket som binder samman Oslo och 
Stockholm. Regeringen har preciserat uppdraget för en så 
kallad KVU, konseptvalgutredning, för 
Kongsvingerbanan som har till syfte att undersöka hur en 
framtida trafik för fjärr-, lokal- och godstrafik kan 
utvecklas. I sin beställning vill den norska regeringen 
bland annat få svar på om tågtrafiken kan ta en genare väg
än idag för att förbättra restiden mellan huvudstäderna. 
KVUn är det första steget i planprocessen för ny järnväg.

Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, som är 
motsvarigheten till den utredning som nu påbörjas i 
Norge, slår fast att målsättningen för restiden mellan 
Stockholm och Oslo är max tre timmar. Den visar också 
att en förbättring av infrastrukturen skulle skapa attraktiva
pendlingsmöjligheter mellan städerna i stråket.

Källa: Järnvägsnyheter www.jarnvagsnyheter.se

Västra Götalandsregionen 
tar över Göteborgs 
spårvägar
Nu är avtalet där regionen tar över delar av ansvar och 
ägande från Göteborgs spårvägar undertecknat. Det nya 
avtalet om en omorganisering av Göteborgs spårvägar 
har nu beslutades av kommunfullmäktige. 
Omorganiseringen har mött kritik från facket, som menat
att det bara är början på en utförsäljning av 
kollektivtrafiken. Vänsterpartiet, Demokraterna och 
Vägvalet var kritiska till avtalet under fullmäktige.
– Beslutet har fattats alldeles för fort, säger Theo 
Papaioannou (VägV) som yrkade på att återremittera 
ärendet.
– Det vi får nu är enbart kostnader – inga intäkter. De 
intäkter som är kommer nu hamna helt i regionens 
kontroll, säger Daniel Bernmar (V).

Socialdemokraterna fick med sig den borgliga alliansen 
och avtalet godkändes efter votering.

– Vi måste hitta en ny lösning om vi vill säkerställa att 
Göteborgs spårvägar driver spårvagnstrafiken i 
Göteborg. Det gör vi genom det här avtalet, menar 
Shahbaz Khan (S).

Västra Götalandsregionen tar nu över delar av ägande 
och ansvar för Göteborgs spårvagnar.

Källa: Järnvägsnyheter www.jarnvagsnyheter.se



   SJ storsatsar på region Jämtland med nattåg

            Bild: SJ
Att åka nattåg mellan Stockholm och Jämtland har blivit omåttligt populärt. I år har SJ haft en ökning av antalet 
resenärer på 33 procent jämfört med föregående år, den största ökningen i hela landet. SJ satsar nu ännu mer på 
nattrafik. En ny tidtabell träder i kraft 9 december i år, och den innehåller flera nyheter för den som vill resa på natten. 
För Västra Götalands län innebär det att SJ kommer köra tåg till och från Göteborg, med uppehåll även i Herrljunga och
Skövde, varje natt, året runt. Redan i somras utökades nattrafiken till att gå hela året mellan Stockholm och Jämtland. 
Samtidigt infördes att alla nattåg även går till Åre och Duved, oavsett när på året resan sker.

Källa: www.sj.se
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I september månad slog Skånetrafiken försäljningsrekord
i totalt antal sålda periodbiljetter. Dessutom väljer alltfler
att ha sin 30-dagarsbiljett i Skånetrafiken-appen. 40 
procent eller nära 53 000 av pendlarna i Skåne, har nu sin
periodbiljett i appen.

Försäljningen över bron till Danmark har hämtar sig 
stadigt. Sedan maj månad är försäljningen bättre än 2016 
och 2017 för motsvarande period, men når ännu inte 
samma nivåer som 2015 då ID-kontrollerna infördes. 
Försäljningen av periodkort och 30-dagarsbiljetter ligger 
på ungefär samma nivå som i augusti.
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