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Rapport från projektet Resenärernas stationer

Nu har Norrköpings station fått en skylt. Kan det ha spelat en roll att Resenärsforum
i många presentationer påtalat att det bör stå på en station att det är en station?
Projektet fortsätter med att samla in fler uppgifter om stationerna och med att ordna möten med olika intressenter för att
beskriva vad resenärerna behöver på en station. Förutom olika länstrafiksansvariga har vi mött diverse organisationer
och myndigheter. Trafikanalys har visat ett stort intresse för vårt material och använt det som underlag i en kommande
rapport.
Förutom att presentera projektet för olika ägare och ansvariga för dagens stationer har vi även presenterat projektet i
samband med större ny- / ombyggnadsprojekt gällande stationer. Hittills har vi besökt Lund och Västerås i ett sådant
ärende.
Vi har också noterat vid våra besök på stationerna att det sker en hel del förändringar på stationerna. Något som inte är
bra för resenären är att SJ:s automater tagits bort från en del stationer. Det är sällanresenärer och utländska besökare
som främst saknar automaten. Ett sätt att underlätta för resenären som vill köpa biljett vore ett anslag på stationen som
talar om hur man skall köpa biljett via nätet och var närmaste försäljningsställe finns.
Det sker dock också en del positiva förändringar. En detalj som vi påtalat för alla vi mött är att det måste klart framgå
med en skylt att byggnaden man ser framför sig är en station. Det finns många exempel där det inte står något alls eller
något helt annat. Ett exempel är stationen i Norrköping. Där har det tidigare stått Vandrarhem men nu står det Centralstation. Ett annat exempel är Knutpunkten i Helsingborg som enligt uppgift nu skall namnändras till Helsingborg C.
Olle Ek
________________________________________________________________________________________________

SL gör nytt försök med plattformsdörrar i tunnelbanan
Trafikförvaltningen i Region Stockholm (SL) ska göra ett nytag för att satsa på plattformsdörrar i tunnelbanan. Under
nästa år ska fullskaliga försök finnas på plats på olika stationer. Förvaltningen har i flera år arbetat för att plattformsdörrar ska bli standard på stationerna i Stockholms tunnelbanenät. Redan för fyra år sedan gjordes ett mindre test av ett
antal säkerhetssystem, men 2017 lades hela projektet på is. Anledningen var att upphandlingen avbröts då för få företag
var intresserade och endast ett anbud om att bygga plattformsbarriärer kom in.
Källa: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sl-gor-nytt-forsok-med-plattformsdorrar-i-tunnelbanan/repsaC!
upyrz7zpMZeYHTt7Nx10w/

Resenärsforum om Trafikförsörjningsprogram för Skåne
2020-2030:
Vi kräver bättre samordning och enklare biljettsystem
Resenärsforum har nyligen yttrat sig om Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030, som vi haft på remiss.
• Biljettsystem och biljettillgänglighet är frågor som vi vill ge större tyngd i programmet. Resenärsforum har ju länge
drivit frågan att det ska finnas ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken i Sverige och att detta system ska vara
utformat så att alla grupper kan använda sig av det.
• Skånetrafiken måste ta mer ansvar för att stationer, hållplatser och fordon är tillgängliga för alla resenärer. Genom att
anpassa nivån efter dem som har störst behov uppnår man goda effekter också för övriga resenärer. Det finns ingen som
har det övergripande ansvaret för hur det står till på järnvägsstationerna. Samarbetet mellan regioner och stat behöver
bli mycket bättre så att ansvarsförhållandena klargörs.
• Det är idag otydligt vem som har ansvar för brutna resor. Många resor inbegriper mer än en operatör. Då vill ingen av
dem, och inte heller trafikhuvudmännen, ta ansvar för helheten när en resa bryts. Vi vill att resenärens rätt att komma
fram ska vara absolut, och att de olika huvudmännen och de kommersiella aktörerna får reglera kostnaderna
sinsemellan.
• Det ska gå att klara sig utan bil. Allt resande är inte arbetspendlande, en stor del är fritidsresor. I Skåne ska
kollektivtrafiken ha kapacitet fånga upp även denna typ av resor — man ska inte behöva ha bil!

________________________________________________
Värt att veta inför Resenärsforums årsmöte
Som vi skrev redan i förra numret äger årsmötet rum den 13 mars 17.00 på Kollektivtrafikens Hus, Centralplan 3.
Förtäring finns framdukat från 16.30. Här är lite mer upplysningar
• Du som vill följa mötet utan att vara närvarande kan göra det, om du har tillgång till Skype. Skicka ett meddelande till
anders.bjorkstrom@resenarsforum.se så får du instruktioner om hur det går till.
• Det står nu klart att styrelsen kommer att föreslå att medlemsavgiften sänks till 200 kronor från och med 2020.
Styrelsen kommer dessutom att be årsmötet om lov att införa "kampanjrabatter" — vi har för avsikt att värva nya
medlemmar till Resenärsforum vid speciella, kortvariga evenemang och föreslår därför att vi ska kunna erbjuda en
reducerad första årsavgift vid sådana tillfällen. Enligt stadgarna är det årsmötet som beslutar om medlemsavgiften.

• Vår föredragshållare Tom Andersson är projektledare och utredare på
Trafikanalys, en myndighet med ansvar för officiell statistik, analyser och
utvärderingar på det transportpolitiska området. Tom är just nu ansvarig för
en kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med
funktionsnedsättningar. Han har varit på Trafikanalys i drygt två år och har
tidigare jobbat med beredskapsfrågor på Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket. I grunden forskare
och beteendevetare.

Tom Andersson

Kurts krönika:
Katastrof hotar i bussterminalen
Kurt Hultgren
fd generalsekreterare
I Stockholm pågår för närvarande stora ombyggnadsarbeten i anslutning till byggandet av nya Slussen. Det gamla
klöverbladet har rivits och nu byggs en ny lutande bro. Utgrävningar rörande Stockholms medeltid pågår. Den gamla
dåliga bussterminalen har ersatts med en ny bussterminal på Stadsgårdskajen. Denna provisoriska bussterminal är
mycket enklare att använda än den gamla bussterminalen.
Emellertid är den nya bussterminalen just provisorisk. Den ska ersättas med en permanent, och det har blivit nödvändigt
sedan bussterminalen i det första förslaget till bergrumsterminal underkändes av miljömyndigheterna. Stockholms stad ville
komma igång med bygget av den nya Slussen, och bröt därför ut bussterminalen ur den gamla gemensamma detaljplanen, så
att man kunde starta det övriga Slussenbygget. Bussterminalen fick bli en egen detaljplan som kunde hanteras litet
långsammare. Men det förslag som staden nu har pressat fram, ända fram till en fastställd detaljplan, är en bergrumslösning,
där alla bussar ska gå in för att lämna och hämta busspassagerare. Detta bergrum blir en jättelokal om 270 000 kubikmeter,
där det ska finnas plats för 40 stillastående bussar vid en central hållplatsrefug. Ett problem är för det första att anslutningen
till tunnelbana och innerstadens ytnät för kollektivtrafik inte blir särskilt bra. Det ska ske genom en lång, alltför smal och
svårorienterad gång, vartill kommer några enstaka nödutrymningsvägar.

Stor brandrisk
Det allvarligaste är dock att brandrisken är många gånger större för en inomhus bussterminal än för en bussterminal som
ligger utomhus. Brand kan emellanåt uppstå på bussterminaler, och har redan uppstått på flera ställen i Sverige, på grund av
olika former av överhettning, inte på grund av bränslet, Det värsta är att bussarnas karosser är eldfängda och övertänds
snabbt, särskilt när de står tätt intill varandra. Vid dessa bussterminalbränder i Sverige har brandförloppet varit mycket
snabbt, men skadorna har blivit relativt begränsade tack vare att de hänt utomhus. En brand i ett bergrum betyder däremot att
de heta rökgasernas ämnen snabbt förlamar människorna som inte hinner evakueras. De riskerar att falla omkull och bli
medvetslösa (och döende) blir till hinder för övriga som kan tänkas söka nödutgångar. En sådan brand uppstår på fem
minuter, och det är oacceptabel tid för evakuering av de omkring 1000 personer som kan finnas där under högtrafiktid.
Kommunen anger max 5000 personer. De flesta hinner inte ens bli medvetna om faran. Evakueringsvägarna är alldeles
otillräckliga och den stora möjligheten att evakuera genom infartstunneln har bara ett körfält och fyller inga säkerhetskrav. En
brinnande buss kan blockera hela den möjligheten. I vanliga fall, och enligt Vägverkets normer, ska sådana tunnlar bestå av
två tunnelrör, ett för varje riktning, och varje tunnelrör ska ha två körfält så att en stannad buss inte ska blockera. Denna
bussterminal är tänkt att få ett enda körfält i en enda tunnel, ett körfält där bussarna ska köra växelvis i ena och andra
körriktningen. Det är en helt undermålig utfartsväg, alldeles särskilt för evakuering för människor. Med en explosionsartad
brand, exempelvis från gasbehållare idag och motsvarande även i framtida bussar, slås glasväggarna till mittrefugen ut. Då
finns det risk för att 1000 personer omkommer i i branden eftersom de inte kan ta sig ut. Resenärsforum har även fått stöd i en
speciell utredning som gjorts av professor Bo Janzon, bombexpert och forskare, som konstaterat att en brand lätt utvecklas
till en explosion – om den inte helt enkelt startar som en explosion av någon orsak, oavsiktlig eller avsiktlig. Attentat kan
inte uteslutas. Brandriskerna och explosionsriskerna har helt negligerats av Stockholms stad, som på ett till synes naivt sätt
utgått från att sådant inte händer.

Transportstyrelsen duckar
Resenärsforum har därför skrivit till Transportstyrelsen för att begära en så kallad tillsyn, en myndighetsutövning där en
utsedd myndighet kontrollerar säkerheten. Transportstyrelsen är en sådan säkerhetsmyndighet, och säkerhet är en av
Transportstyrelsens viktigaste uppgifter. Förutom brevet, där Resenärsforum begärde en tillsyn över Stockholms stads
planer, begärde Resenärsforum att få träffa generaldirektören för Transportstyrelsen, Jonas Bjelfvenstam. Det mötet ägde rum
den 15 februari. Resenärsforum begärde också svar på ett antal frågor om Transportstyrelsens syn på säkerheten och de

Den provisoriska bussterminalen består egentligen av en enda lång bussrefug, där bussarna står snedställda
och måste backa ut. Men eftersom alla busslinjer har sin egen hållplats hela tiden och denna hållplats ligger vid
samma långa plattform så är det enkelt att hitta rätt. Foto: A Björkström.
(forts från föreg sida)
olika lagar och förordningar som verkar ha nonchalerats eller feltolkats. Resenärsforum väntar fortfarande på det skriftliga
svaret. Men det muntliga besked som Transportstyrelsen gav vid uppvaktningen visar att Stockholms stads argument, att
någon säkerhetsprövning inte behöver ske, verkar ha stöd hos en del av Transportstyrelsens representanter. Det förefaller
högst egendomligt att den myndighet som har som en av sina viktigaste uppgifter att ha tillsyn över säkerheten inte tar
detta på allvar. Stockholms stads intresse förefaller helt kortsiktigt gå ut på att få bygga ett kontorshus på kajen. Det är
det som hindrar att bussterminalen får ligga kvar i sin provisoriska placering på kajen.

Bygg terminalen på kajen istället!
Den provisoriska bussterminalen består egentligen av en enda lång bussrefug, där bussarna står snedställda och måste
backa ut. Men eftersom alla busslinjer har sin egen hållplats hela tiden och denna hållplats ligger vid samma långa
plattform så är det enkelt att hitta rätt. En permanent placering på kajen skulle ge evakueringsvägar åt många håll,
samtidigt som det dagliga bytet mellan bussarna och tunnelbanan, liksom till innerstadens kollektivtrafik på
Skeppsbron, skulle bli starkt förbättrat, både vad gäller gångavstånd, orientering och attraktivitet. I själva verket är
attraktivitetsfaktorn en sak som har tillkommit under processen med planeringen av Slussen. Från början, under 1990talet, var det bara en fråga som kollektivresenärerna var medvetna om. Men numera, när klimatfrågan är allmänt
fokuserad, är alla politiska partier och allmänna opinionen medveten om att kollektivtrafikandelen måste öka. Och den
kan bara öka om den är tillräckligt attraktiv i förhållande till andra färdmedel. Och ändå väger attraktivitetsfaktorn lätt i
jämförelse med olycksrisken som direkt byggs in i den planerade bergrumsterminalen.
Ska Transportstyrelsen medverka till att Stockholms stad får riskera en jättekatastrof med kanske 1000 döda mitt i
Stockholm för att kunna bygga ett nytt kontorshus på kajen? Eftersom bussbränder uppstår är det en tidsfråga innan det
inträffar. Detta är i högsta grad ett politiskt problem som måste leda till en opinion och ett avgörande att kräva säkerhet
för kollektivresenärerna. Ett kortsiktigt kontorshusbygge är helt orimligt. Det är en politisk valsituation.
Transportstyrelsen har ett ansvar. Regeringen har ett ansvar. Resenärsforum kräver en nollvision för
kollektivresenärerna. ●

Skånes allmänna kollektivtrafik fossilbränslefri
Sedan december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar
el märkt med ”Bra Miljöval” eller biodiesel.Det betyder att all allmän kollektivtrafik i Skåne nu är fossilbränslefri.
I december 2018 blev samtliga bussar fossilbränslefria och drivs nu enbart av förnybart bränsle. Det betyder också att
all allmän kollektivtrafik i Skåne är fossilbränslefri. Tack vare detta bidrar alla som reser med Skånetrafiken till att
uppnå Sveriges nationella klimatmål, att minska Sveriges sammanlagda utsläpp från transportsektorn med 70 procent
senast år 2030.
- Vi på Skånetrafiken är väldigt glada och stolta över att kunna erbjuda våra kunder en trafik som drivs med enbart
förnybara bränslen. Detta gör kollektivtrafiken till ett ännu klimatsmartare sätt att resa. Genom att till exempel lägga om
din arbetspendling från bil till tåg kan du, på en sträcka som Malmö-Helsingborg, spara två gånger klimatutsläppen som
din matkonsumtion genererar om året, säger Iris Rehnström, miljö-och hållbarhetsansvarig hos Skånetrafiken.
Redan 2009 övergick tågtrafiken i Skåne till förnybar el. 2015 blev de gröna stadsbussarna fossilbränslefria och sedan
december 2018 går även alla regionbussar på enbart förnybart bränsle.
Sammanlagt handlar det om 1032 bussar och 179 tåg. I Skånetrafikens nya miljö-och hållbarhetsprogram prioriteras
förnybar eldrift. Sedan 2015 rullar elbussar i Ängelholm. I december 2018 invigdes Malmös första elbussar på linje 7
och elektrifieringen fortsätter i Skåne. I januari 2018 blir Landskronas busstrafik helt elektrisk och under sommaren
2019 kommer den helelektriska HelsingborgsExpressen att trafikera linje 1 i Helsingborgs stadstrafik. Fler skånska
städer följer och både Ystad och Trelleborg står på tur.
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/skaanes-allmaenna-kollektivtrafik-fossilbraenslefri2823561

_____________________________________________________
Ordningsvakters handlande ska utredas:
Kollektivtrafikant Stockholm välkomnar Tamsons initiativ
Kollektivtrafikant Stockholm, som företräder Stockholms kollektivtrafikresenärer, välkomnar trafikborgarrådet
Tamsons agerande med anledning av den uppmärksammade händelsen nyligen där en stor mängd ordningsvakter
handgripligen ger sig på en höggravid kvinna som har ett litet barn med sig.
- Tanken med ordningsvakter i t-banan är trygghet, inte tvärtom, som det tyvärr blivit med senare tidens
nyhetsrapportering, men även från TV-såpan där ordningsvakter bedömer individer som berusade, utan att ha tagit
någon form av prov. Det finns sjukdomar som för en otränad kan förväxlas med onykterhet, säger Gertrud Brorsson,
ordförande i Kollektivtrafikant Stockholm.
Oavsett orsak till agerande måste det finnas rim och reson. När ordningsvakter har fått ökade befogenheter av polisen
krävs det än mer ödmjukhet och respekt. Speciellt när man gör ett frihetsberövande.
- I vårt land är man oskyldig till motsatsen är bevisad och då ska man behandlas därefter, säger Gertrud Brorsson.
Kollektivtrafikant Stockholm anser att det behövs en handlingsplan i hur personal ska agera i mötet med resenärerna.
Syftet med ordningsvakt är trygghet inte rädsla för att enbart hudfärg och ställning i samhället kan leda till ett våldsamt
ingripande.
- Jag vet inte exakt vad som hände i den aktuella situationen men en kvinna med förvärkar kan behöva lite längre tid att
ta fram sitt färdbevis då varje rörelsekan vara smärtsam. Med ett lugnt samtal hade säkert situationen blivit annan, slutar
Gertrud Brorsson.

Finns det någon resegaranti när jag åker med färdtjänst?

Färdtjänsten erbjuder olika villkor
i olika delar av landet
Frågan är verkligen inte lätt att svara på. Det finns ingen lag om resenärsrättigheter vad gäller färdtjänst.
Det är kommunen som har ansvaret för att det finns färdtjänst. Kommunen kan överlåta ansvaret för färdtjänsten till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. (Det är den förvaltning som ansvarar för den linjelagda kollektivtrafiken,
som till exempel bussar, tunnelbana och spårvagn.) Ofta anlitas sedan entreprenörer som utför tjänsterna, som att driva
beställningscentral och utföra själva transporterna med personbil eller specialfordon.
Om du som reser med färdtjänst och blir försenad eller om resan helt uteblir gäller därför olika regler beroende av vem
som ansvarar, alltså var du bor.
På vissa ställen har man gått före och erbjuder garantier – hur ser det ut hos dig?
Vi har försökt kartlägga hur det ser ut.
I Stockholms län kan du ta en annan taxi, om du kan resa med en vanlig taxi, betala till taxiföraren och sedan få
ersättning i efterhand, och det gått 20 minuter eller mer sedan din beställda taxi skulle varit på plats.
I Uppsala innebär garantin att om en bil är mer än 20 minuter sen från utlovad tid kommer kunden att ha rätt att få
tillbaka egenavgiften. Detsamma gäller om omvägstiden blir mer än 20 minuter vid en resa inom en zon, eller mer än 40
minuter vid resa inom två zoner.
I Lund gäller att du kan beställa vanlig taxi om färdtjänstbilen är mer än 30 minuter försenad. Du får ersättning med
max 600 kr om det finns en registrerad beställning hos färdtjänstens beställningscentral och att din taxiresa påbörjas
tidigast 30 minuter efter tilldelad hämttid.
Vi vill veta – vad gäller hos dig? Skriv till info@resenarsforum.se och berätta så tar vi med det i kommande
nyhetsbrev. Resenärsforum har uppmärksammats på detta och vi har tidigare framfört i remissvar till
näringsdepartementet att, samma regler bör gälla för alla i kollektivtrafiken.
Kom också ihåg: Har du synpunkter på färdtjänsten eller riksfärdtjänsten - Ska du kontakta den som ansvarar för
färdtjänsten eller riksfärdtjänsten. Se då även till att dina synpunkter framförs till färdtjänsthandläggaren, även om det
är trafikföretaget som utför färdtjänsten som du är missnöjd med. Det finns inte någon tillsynsmyndighet för
färdtjänsten eller riksfärdtjänsten. Det är kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten som har det
ansvaret. Därför är det viktigt att såväl operatör som handläggare vet vad du tycker!
Christina Axelsson
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