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EU: Glädjande nyheter för klimatsmart tågresande
Den 15 november blev en glädjens dag för europeiska resenärer som snart kan förvänta sig bättre villkor för att resa
klimatsmart med tåg. EU- parlamentets förslag till revidering av tågpassagerarförordningen är ett första steg till att
förbättra situationen för regionala, nationella eller internationella tågresor inom hela EU. Resenärsforum välkomnar
att ersättningsnivåerna föreslås fördubblas så att resenären får tillbaka 50 % av biljettkostnaden vid en timmes
tågförsening eller mer och hela biljettpriset vid förseningar längre än två timmar. En tågresa kommer också
betraktas som en helhet vilket innebär att man även ska kunna få ersättning för tågresor som omfattar flera byten,
olika operatörer eller bokningar. Det ska också bli tillåtet att ta med cykel på alla tåg.
Kvar återstår dock behandling i ministerrådet och i EU-kommissionen innan förordningen kan träda i kraft.

"Ett järnvägsnät som binder ihop hela Europa är inte längre bara en utopi",
enligt EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (i mitten) vid ett intressant möte
med en del av Resenärsforums styrelse tidigare i november.
_______________________________________________________________________________________________

Medlemsavgiften oförändrad
År 2018 går mot sitt slut och det är dags att betala medlemsavgiften till Resenärsforum för 2019. Avgiften är alltjämt
250 kronor och kan betalas antingen till vårt bankgiro, nummer 231-7931, eller plusgirokonto, nummer 489 64 27-4.

Passagererpulsens seminarium ”Passagerern i centrum
för fremtidens kollektive transport”
Vår danska systerorganisaton Passagerpulsen anordnade nyligen en konferens på temat
”Passagerern i centrum för fremtidens kollektive transport”. Från Resenärsforum deltog Olle Ek
och Thomas Montgomery. Här sammanfattar de sina intryck.
Seminariet hade lockat närmare 100 deltagare från kommuner och amt, tjänstemän och politiker,
trafikföretag/trafikutövare, infrastrukturhållare, intresseorganisationer, representanter för ”Forbrugerrådet
Taenk/Passegerepulsen” m.fl.
Vi kunde konstatera att vi har liknade problem som Danmark när det gäller vår tågtrafik. Eftersatt underhåll, många
planerade banarbeten och mycket bussersättning, som ofta lämnar mycket övrigt för resenärerna att önska.
Tänk om vi dessutom hade samma positiva inställning till cykeltransporter i kollektivtrafiken som danskarna har – där
ligger vi långt efter…
Bland anförandena: Hur göra det så bra som möjligt för passagerarna vid banarbeten och hur säkerställa att passagerna
inte överger kollektivtrafiken vid större banarbeten?
Hur får vi allmänheten att nyttja kollektivtrafiken? Börja med att påverka/informera barnen!
En kommentar från politikerna var att ”Tidtabellen för ersättningstrafiken är helig” och måste hållas!
• Banarbetsprojekt ska presenteras mins tre år i förväg. Vilka åtgärder som måste vidtas/varslas vid banarbetet ska
presenteras minst två år före tidtabellsskiftet.
•”Kundvänlig” planering. Med kund avses passagerarna!
• 77% av dankarna vill ha Reisegaranti. 25% är nöjda med kollektivtrafiken. Genomsnittsdansken sätter bilen före
kollektivtrafiken.
• Bilburna överskattar gärna biljettkostnaden i kollektivtrafiken, men underskattar bilens kostnader.
Bland sådant som kan öka kollektivtrafikresandet nämndes: Höjda parkeringsavgifter, Goda cykelparkeringsmöjligheter
vid hållplatser/terminaler, stress vid bilkörning och minst timmestrafik på alla ”större” linjer.

Vid seminariet diskuterades ”Passagerarnas behovspyramid", ett diagram som visar vilka krav och
önskemål som kan betecknas som de mest basala: Pålitlighet och säkerhet, och vilka faktorer
som påverkar tillfredsställelsen positivt: Upplevelsen av resan och komforten

Kan resenärer ha nytta av ett triangelspår?

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon återinviger järnvägen Söderhamn-Kilafors
Foto: SVT Gävleborg
Vad är nu ett triangelspår för något? Jo, det är när en station är förgreningspunkt mellan två banor, en bana som grenar
av från exempelvis söder mot nordväst och en mot nordost. Då kan inga tåg köra från nordost till nordväst utan att köra
in på stationen och byta färdriktning. Eller så byggs det ett triangelspår, som gör att tågen kan köra direkt från nordost
till nordväst. Det brukar inte ha så stor betydelse för resenären ifall ett persontåg byter körriktning när man sitter i det.
Så sker till exempel i Nässjö när man åker från Stockholm till Jönköping. Men nu finns ett färskt exempel på att ett
nybyggt triangelspår underlättar för resenärerna.
Den gamla järnvägen mellan Söderhamn och Kilafors, i södra Hälsingland har inte trafikerats nästan alls under de
senaste decennierna trots att den legat kvar och faktiskt var elektrifierad. Den går mellan den hårt trafikerade
Ostkustbanan i Söderhamn och den hårt trafikerade Norra stambanan i Kilafors. Ostkustbanan är enkelspårig och har
kapacitetsproblem och det skapar förseningar. Där är det mest persontåg, men också mycket godståg. På norra
stambanan är det mycket godståg men också en hel del persontåg. Söder om Kilafors, Ockelbo, delar sig stambanan
söderut åt två håll och i Storvik åt ytterligare ett håll, vilket fördelar kapaciteten. Godstågen på Ostkustbanan däremot
har däremot inte haft någon annan väg söderut än in till Gävle, en sträcka som har mycket hård belastning och Gävles
bannät är hårt belastat och där är det trångt, vilket leder till stockningar och förseningar. Inget godståg har kunnat dra
nytta av banan Söderhamn Kilafors, eftersom det krävt att godstågsloket skulle flyttas från ena änden till den andra.
Sedan ett par veckor har dock Trafikverket rustat upp den elektrifierade linjen Söderhamn-Kilafors. Den har tagits i
bruk och detta främst tack vare ett nytt triangelspår i Söderhamn. Både i Kilafors och Söderhamn har den banan hittills
anslutit norrifrån till respektive station.. Men nu kan godstågen köra från Sundsvall och Hudiksvall fram till Söderhamn,
köra in på triangelspåret strax norr om stationen i Söderhamn och sedan fortsätta via Kilafors på norra stambanan. Det
betyder att det kommer att bli bättre kapacitet och mindre förseningar på Ostkustbanan och kanske plats till flera
persontåg. Det är en ovanligt effektiv insats av Trafikverket som nyttiggör redan befintlig bana på ett bättre sätt. Det
blir till nytta både för resenärerna och godstågen.
Tack vare att godståg nu kan lämna Ostkustbanan vid Söderhamn så blir det lättare för persontågen att hålla tidtabellen
och kapaciteten förbättras något. Det betyder alltså att tekniken med ett triangelspår faktiskt är till nytta även för
resenärerna.
Kurt Hultgren

Nästan varannan resenär behöver extra omsorg ibland
Resenärsforum kommenterar SOU om”Särskilda
persontransporter”
Resenärsforum har nyligen avgett remissvar på näringsdepartementets utredning "Särskilda persontransporter –
moderniserad lagstiftning för ökad samordning". Med
särskilda persontransporter förstås färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Utredningen har haft i
uppdrag att undersöka reglerna för dessa för att klarlägga vad som hindrar kommunala och regionala myndigheter att effektivt samordna organiserandet och utförandet av sådana transporter, samt att föreslå ändrade eller
nya regler för att undanröja sådana hinder.
I vårt remissvar konstaterar vi att en tidigare undersökning har visat att ungefär 40 procent av befolkningen
antingen tillfälligt eller permanent tillhörde den grupp
som kallas för PRM, Persons with Reduced Mobility.
Det finns inte någon skarp gräns mellan vem som i vid
mening kan betraktas ha funktionssvårigheter. Nästan
hälften av alla resenärer har i någon mån behov av extra
omsorg för att orientera sig och förflytta sig på en station eller vid byte av trafikslag.
EU kommer att kräva att alla medlemsländer ska upprätta en beskrivning för tillgängligheten på stationer. Men
de underhandsbesked som ERA har fått från Sverige
(Transportstyrelsen) är att det inte finns någon stationsförvaltare i Sverige och att det skulle bli väldigt dyrt att
åstadkomma en sådan inventering. Detta står uppenbarligen helt i strid med andan i tillgänglighetslagstiftningen i Sverige. Resenärsforum ser det som nödvändigt att
återupprätta ett sådant register, inte minst för att Sverige
inte ska ligga efter övriga länder.

Den här skylten från en hållplats i Prag visar
hur man enkelt kan förklara för folk att de taktila
stråken i plattformens golv är ett hjälpmedel för
vissa resenärer – inte en sorts konstnärlig
utsmyckning, som vissa verkar tro.
Foto: A Björkström

Läs hela remissvaret på vår hemsida
www.resenarsforum.se (fliken Rapporter och skrivelser)

Det är inte lätt att köpa rätt biljett
Biljettköpsproblemen i Sverige är stora och vållar besvär, både vid långväga resor och vid relativt korta resor i
grannlänet eller lokalt för den som är en ovan kollektivresenär. Resenärsforum presenterar i detta nummer två artiklar
på detta ämne. Det är dels Kurts krönika på sid 5 som lyfter fram särskilt Resrobot, allra mest för långväga resor, dels
Olle Eks artikel på sid 6 som ger råd om hur man enklast ska skaffa biljetter för lokala resor. De kompletterar
varandra. Det krävs flera sorters förbättringar och ökad kunskap. Detta är frågor som Resenärsforum arbetar med rätt
intensivt.

Kurts krönika:
Resrobot borde lanseras mycket bättre!
Resplusbiljetter har fördelar.
Resrobot är den enklaste metoden att köpa biljetter till tåg,
buss och anslutande lokaltrafik i hela Sverige. Tyvärr är
Resrobot alldeles för okänt. Namnet kanske inte låter så
lockande. Det låter som något man inte kan förvänta sig så
mycket hjälp av ifall man är lite ovan. Men i själva verket
är Resrobot en ytterst användbar hjälpreda för alla som
planerar en resa genom Sverige. Den visar alla färdmedel,
både tåg, buss och flyg. Den visar även de allra flesta
busslinjer regionalt. Och man kan till att börja med välja
om man vill i huvudsak åka tåg, buss eller flyg. Intressant
nog visas även bilresealternativet, där man får reda på hur
lång tid det tar att resa den sträckan – utan uppehåll för
måltider.
Det kanske allra bästa med Resrobot är att man även kan
köpa alla sina biljetter till tåg och buss på samma
internetadress. Man kan då köpa en biljett som omfattar
Kurt Hultgren, tidigare generalsekreterare
exempelvis en tågresa till Skövde och en anslutande
för Resenärsforum, medverkar regelbundet
bussresa till Hjo. Man kan också köpa lokaltrafikresan i
som krönikör i Nyhetsbrevet
staden dit man ska genom samma system. Man kan köpa
en biljett till Stockholm Central och en tunnelbaneresa från T-Centralen till Åkeshov eller med spårvagnen till
Djurgården. Man kan alltså planera och betala hela resan på Resrobot. Alla dessa samtrafikbiljetter kallas
Resplusbiljetter. Det går rentav att köpa en biljett lokalt inom ett län, eller inom en stad, med det pris som man normalt
skulle betala, något som är mycket enkelt, istället för att irra omkring och leta efter ett ställe att köpa lokala biljetter som
vanligen inte ens går att köpa kontant.
Resrobot borde vara en välkänd sajt för allmänheten. Det är visserligen ganska många som känner till den. Men det
visar sig att fortfarande väldigt många inte ens hört tala som om den. Möjligen kan det ha att göra med att detta system
tidigare kallades för Resplus, och mest syftade till tidtabellsinformation. Alla Sveriges trafikföretag lägger in sina
tidtabeller i Resrobotsystemet, så att alla ska kunna planera. Själva funktionen att köpa biljetter tillkom för nu flera år
sedan. Det finns fortfarande många som söker upp andra säljkanaler för biljettköp, till exempel biljettautomater eller
köp via Pressbyrån eller via SJs sajt. Att köpa i de manuella biljettkontoren på Centralstationerna i Stockholm,
Göteborg och Malmö kostar en hundralapp extra för den manuella servicens skull. I själva verket fick alla som
självbetjänade sig tidigare en rabatt, men det märktes inte, eftersom de inte såg vad det kostade att köpa över disk.
Numera är det tydligt, och det är alltså inte en ny diskriminering utan en tydlig markering att det är billigare att
självbetjäna sig.
Det är alldeles för få personer känner till den stora finessen med Resplus-biljetter. En viktig faktor är att anslutningarna
är garanterade när man köper en biljett i Resrobot. Det finns en Resplusgaranti, som många inte känner till. Visserligen
ska biljetter köpta vid samma tillfälle för samma resa i anslutning till varandra räknas som en resa, men det går mycket
enklare att visa att resan verkligen hade en planerad anslutning om man köpt en Resplusbiljett i Resrobot.
Ytterligare en fördel med Resrobot är att alla trafikföretags biljetter kan köpas där. Går man via SJs hemsida för att
köpa biljetter och förväntar sig att kunna köpa biljetter till MTRs tåg mellan Stockholm och Göteborg eller Saga Rails
tåg mellan Stockholm och Linköping så går inte det. SJ vägrar att sälja biljetter för dessa konkurrerande bolag. Det kan
tyckas strida mot god sed och neutralitet, men så är läget. Konkurrensen har många fördelar, men faktum är att en viss
reglering från myndigheterna sida är motiverad när det gäller neutralitet och allmänhetens tillgänglighet. Men på
Resrobot kan alla biljetter köpas. Det är bra. Den neutrala och innehållsrika kanalen bör lyftas fram för resenärernas
skull.

Gnestapendeln: Försiktig optimism
Föreningen Gnestapendeln bjöd in SL och kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland till möte om den dåliga
pendeltågstrafiken. Till mötet anslöt sig sedan också MTR och Gnesta kommun. Vi ställde många frågor och fick
många svar. Vi kommer utvärdera svaren och gå vidare. På mötet bestämdes att vi ska en uppföljning om några
månader. Föreningen Gnestapendeln kommer även att träffa den nya ordföranden i trafikutskottet i november. Där
kommer vi ta upp dessa frågor men trycka på prioriteringskriterierna och att en satsning på att rusta upp stambanorna.
Det är inte hållbart att satsa mest på höghastighetståg som vi kanske får om 15 år.
MVH
Föreningen Gnestapendeln/Benny Åberg
Bifogar Sörmlands Nyheters artikel i frågan.
https://www.sn.se/gnesta/forsiktig-optimism-kring-pendeltagselandet/
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Det finns fler möjligheter att köpa lokala biljetter
än de flesta vet om
I Resenärsforums Nyhetsbrev nr 7 2018 tas i en insändare upp problemet med att köpa biljett i annat län. Frågan har
även berörts i nr 6 2018.Många resenärer upplever med rätta biljettköpet som allt annat än enkelt. Resenären klarar som
regel av att köpa biljett i sitt hemlän men gäller det resor någon annanstans är det svårt. Detta beror på att hemma är
kunskaperna om biljettsystemet oftast goda. När det gäller att köpa biljett till, eller i, ett annat län är det svårare. Andra
län – andra bestämmelser och rutiner.
Det finns dock två vägar att köpa rikstäckande biljetter på men informationen och kunskapen om dessa är liten. För
båda dessa gäller att det går via nätet att köpa biljetter som berör fler län och operatörer men även lokala biljetter i de
olika länen. Den ena vägen är att köpa biljett av Samtrafikens Resrobot och det andra är att köpa av SJ. En nackdel med
att köpa av SJ är att några enstaka tågbolag inte finns med. En fördel med att köpa från SJ är att det på många större
stationer också finns automater för biljettköp.
Det finns också på de flesta större stationerna ganska ofta möjlighet att köpa biljett över disk. Ibland säljs biljetter av
något länsbolag eller trafikbolag men betydligt oftare av någon annan t.ex. Pressbyrån. Utbudet av biljetter, öppettider
och biljettpriser varierar dock mycket. Det finns också ibland möjlighet att köpa biljetter på tåg och bussar.
Som framgår av ovanstående finns det möjligheter att köpa biljetter men informationen om var och hur är bristfällig, ja
nästan obefintlig. Detta och mycket annat, är något som Resenärforum arbetar för att få en ändring på! Resenärsforum
arbetar också med att försöka påverka beslutsfattarna så att de gör biljettsystemen enklare. Resrobot marknadsförs
väldigt dåligt så vi arbetar också med att sprida kunskap om detta biljettsystem. På Resenärsforums hemsida under
rubriken Planera Resa finns mer uppgifter om biljettköp.
Olle Ek
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