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Rapport från Inlandsbanan

När jag åkte sist på Inlandsbanan hade jag turen att träffa Ulrica Dahlqvist, marknadskommunikatör
på Inlandsbanan. Hon berättade mycket om Inlandsbanan och hon står här framför Inlandsbanans
tåg i Sveg. Foto: O Ek
I slutet på 1800-talet uppstod tanken på att bygga en järnväg genom inlandet från Västkusten upp till Lappmarken.
Efter många år och många diskussioner och ändrade planer kunde sista delen, Jokkmokk-Gällivare, invigas 1937. Då
var redan vägtrafiken under utveckling och så småningom minskade trafiken på Inlandsbanan. 1993 inträffade det för
Sverige ovanliga att ett bolag, Inlandsbanan AB (IBAB), tog över nyttjanderätt och ansvar över banan. IBAB ägs av 19
kommuner längs banan.
Sedan dess har mycket hänt. Banan har successivt upprustats, under somrarna har det varit daglig trafik på banan
och under skidsäsongen har det gått sovvagnståg till skidorterna. Godstrafiken har också utvecklats och vid något
enstaka tillfälle, då Norra stambanan varit spärrad, har t.o.m. Stålpendeln med stålämnen mellan Luleå och Borlänge
gått via Inlandsbanan. Vintertrafiken kompletterades så småningom med Snötåget, en dagförbindelse till skidorterna
som startade 2012/2013. Den förbindelsen visade sig även locka andra resenärer än skidturister så det tåget går nu från
dec till april. Samordningen med länsbolagen har påbörjats så nu gäller på Snötåget även vissa länsbolagsbiljetter.
Sommaren 2019 erbjuder Inlandsbanan som vanligt daglig trafik mellan Mora och Gällivare, i år 6/6-17/8.
Dessutom Vildmarkståget, tågluffarkortet, olika paketresor mm. Se https://inlandsbanan.se
Utvecklingen av Inlandsbanan fortsätter. Fem nya motorvagnar har köpts in men är ännu inte i trafik, ett nytt
tågledningssystem är på gång och i Röjan finns på prov en ny innovativ lösning för uppvärmning av spårväxlar.
Det lokala och regionala engagemanget kring Inlandsbanan har varit avgörande för banans utveckling. Det finns
säkert flera banor kring vilka det finns ett lokalt och regionalt intresse för att säkerställa banans utveckling. En
möjlighet att åstadkomma detta är att göra som de lokala intressenterna kring Inlandsbanan d.v.s i någon form lokalt ta
över nyttjanderätt och ansvar över banan.
Olle Ek

Intressant konferens hos SilverRail:
Tåg som förstaval
Den 8 maj anordnade SilverRail en konferens i Stockholm där temat var ”Tåg som förstaval”.
Dagens frågeställningar var Januariöverenskommelsen i förhållande till mer klimatsmart resande. Som bekant har
resandet ökat kraftigt. På Snälltåget har resandet ökat med 27 procent.
• Nationellt biljettsystem- vad kan det innebära?
• Tåg till Europa- möjligheter och hinder.
Det framgick att många inte vet vad Resrobot är och att man kan boka resor via den. När det gäller de nationella
biljettsystemen så har Danmark sitt Rejsekort . Det kan användas för lokala resor i Köpenhamnsområdet samt för resor i
övriga Danmark.
I Norge finns Entur, ett statligt ägt bolag som samlar in tidtabellsdata och prisuppgifter om alla norska
kollektivtrafikaktörer, ungefär som Samtrafiken gör i Sverige. Skillnaden mot den svenska modellen är att staten är
ägare och kan styra och driva utvecklingen på ett annat sätt än i Sverige som bygger på frivillig samverkan (dock är
Samtrafikens uppdrag att samla in tidtabellsdata reglerad i kollektivtrafiklagen). Än så länge är Enturs utbud att köpa
biljetter helt utbyggt, men tanken är att Entur ska erbjuda en nationell plattform med öppna rådata som utvecklare och
andra trafikhuvudmän kan använda och marknadsföra i sina egna kanaler. Se www.entur.org.
Idag har många bilden av tågresandet att det är dyrt och tågen ofta är försenade. Snälltåget kommer att sätta in extra
avgångar med anledning av det stora intresset för resor till utlandet med tåg.
En punkt på programmet var ”Resenärer , tag plats”.
Där medverkade Resenärsforums Emil Frodlund. Han beskrev vårt arbete. Han tog bl.a. upp ”Vem har ansvaret för
respektive station?
Vidare att en resenär som missat en anslutning ska ha rätt att resa med ett annat bolag om det är nästa anslutning.
Informationen vid trafikstörningar är många gånger dålig. Han tog också upp det orimliga i att bilisters restid i
Trafikverkets kalkyler värderas högre än kollektivresenärernas restid.
Nästa punkt var ”Politiker – tag plats!”
Anders Åkesson (C) nämnde att Resrobot är okänd för de flesta.
Vidare påtalade han problemen för pendlarna med tågförseningar som drabbar dem som pendlar från Skåne till IKEA i
Älmhult.
Kristoffer Tamsons (M) är negativ till ett nationellt kort för hela Sverige. När det gäller sällanresenärer och turister kan
de använda sitt bankkort för betalning menade han.
Ulrika Frick (MP) nämnde Mobiltetscentrum samt vikten av att det ska vara lätt att ta med cykeln.
Nästa punkt var ”Branschaktörer, tag plats!”.
Annete Skaarnaes från En Tur i Norge beskrev målgrupperna.
De är tågoperatörerna, samhället, resenärerna. En Tur ansvarar för 4.000 tidtabeller samt för tåg och övrig lokaltrafik i
Osloområdet.
Marco Andersson från Snälltåget ställde frågan ”Hur stark är trenden?” Han nämnde att i Stockholmsområdet och
Skåne kan man köpa biljetter till 30 tyska städer. Han nämnde att det är inga problem att köpa en biljett mellan Brösarp
och München. Vidare nämnde han att en fortsatt utveckling bromsas av politiska och/ eller tekniska barriärer.
Thomas Silbersky från SJ beskrev att tågtiderna här ska anpassas till tågen mot kontinenten. Han nämnde att det är
4.600 medarbetare hos SJ. 140.000 resor görs med SJ/dag. Han menade också att konkurrens är bättre för kunderna.
Det var ett mycket intressant möte där resenärer, operatörer och politiker fick träffas.
Christer Wilhelmsson

EPF-konferensen:
Sista chansen att anmäla sig!

Juni är den perfekta månaden för en konferens i Stockholm. Foto: Photographers Image Bank, Sweden
Som Nyhetsbrevet redan har berättat står Resenärsforum i år som arrangör för European Passengers' Federation EPF:s
konferens på Kollektivtrafikens hus i Stockholm den 7 – 8 juni. Konferensen är avsedd för europeiska resenärsorganisationer,
trafikföretag, politiker och tjänstemän på EU-nivå. Under två dagar kan man delta i seminarier och debatter om utmaningar i
Europas avreglerade järnväg och inspireras av framgångsrika konsumentgrupper och Interrail influencers. Bland
presentatörerna finns Elisabeth Kotthaus, ansvarig för resenärsrättigheter vid EU-kommissionen, Libor Lochman, VD för
järnvägsbranschens europeiska centralorganisation CER, Örjan Brinkman, ordförande för konsumentorganisationernas
europeiska paraplyorganisation BEUC, Gunnar Alexandersson, järnvägsforskare vid Handelshögskolan, Annette
Skaarnæs, chef för den statligt ägda norska biljettplattformen Entur, Jakop Dalunde, Europaparlamentariker och pådrivare
för att underlätta bokning och jämförelser av internationella tågbiljetter, Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm samt
resenärsrepresentanter från England, Danmark och Sverige. Det kommer också att arrangeras en spårvagnstur och två finare
middagar för deltagarna. Anmäl dig på och delta för reducerat pris som EPF-medlem, klicka på länken
www.epfconference.eu.
Konferensen hålls på engelska.

Workshop med K2 i Lund:
Samhällseffekter av kollektivtrafik
Den 23 maj ordnade K2 en workshop i Lund. Christer Wilhelmsson var där. Här ger han sina intryck.
Helena Bohman projektledare inledde med en presentation.
Syftet med workshopen var att försöka bidra till en bättre förståelse för effekterna av investeringar i kollektivtrafik.
Vem drar nytta av den nya kollektivtrafiken?
Vad är folk villiga att betala för närheten till kollektivtrafik?
Vilken betydelse har noder i ett transportsystem? Många reser från en station med många avgångar. De största noderna
i Skåne är Malmö, Lund, Helsingborg och Hässleholm. Det är dessa orter som man når bäst med direktförbindelser. De
har också bäste värde, där Lund toppar.
Det är positivt om en station har nära till andra stationer med god tillgång till arbete.
Västkustbanan, Höör och Hörby samt Citytunneln beskrevs.
Ett nedslag från Västkustbanan som redovisar effekterna.
Halland knyts samman med Göteborgs och västra Skånes arbetsmarknader. Från Falkenberg och Varberg går den
största pendlingen mot Mölndal och Göteborg.
De långsiktiga effekterna av närhet till tåg respektive buss.
Höör har en flerkärnig stadsstruktur med småhuspriser som påverkas av närheten till Ringsjön och station.
Hörby har en enkärnig stadsstruktur. I Höör påverkas småhuspriserna av avståndet till station.
Vad gäller Hörby påverkar Skåneexpressen en större area eftersom det finns fyra busshållplatser.
Citytunnelns påverkan: Investeringar i urban miljö har bidragit till att Hyllie i Malmö har utvecklats till en expansiv
stadsdel mellan två starka noder.
Om någon önskar hela rapporten så går det bra att mejla till mig så skickar jag över den.
christerwilhelmsson@hotmail.com
Christer Wilhelmsson
_______________________________________________________________________________________________

Kampanjpris – bli medlem resten av året för 50 kr!
Swisha till 123 574 96 68
Med anledning av EPF-konferensen sänker vi nu medlemsavgiften för nya medlemmar. Den som blir medlem i
Resenärsforum senast den 16 juni betalar endast 50 kronor för medlemskap resten av 2019. Passa på att värva alla
intresserade som inte har gått med ännu! Snabbaste sättet är att swisha direkt till Resenärsforum. Ange alltid
epostadress när du betalar medlemsavgift via Swish! Bankgiro och plusgiro går naturligtvis också bra, se numren här
nedan.
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